
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ที่ สช. 24/2555 
เร่ือง  การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและ 

ผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน 
(ฉบบัประมวล) 

     

  โดยที่ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่เก่ียวขอ้งกับธุรกรรมในตลาดทุน 
เป็นขอ้มูลส าคญัที่มีผลตอ่การตดัสินใจลงทุนของประชาชน การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดงักล่าว จึงจ าเป็น 
ตอ้งอาศยับุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบเป็นผูด้  าเนินการ ประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี่เก่ียวกบัธุรกรรมในตลาดทุน จึงมีขอ้ก าหนดให้ 
การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นขา้งตน้ต้องด าเนินการโดยบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่อยู่ในบญัชี 
ที่ส านกังานให้ความเห็นชอบ ดงันั้น เพื่อประโยชน์ในการดงักล่าว ส านักงานออกขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
การให้ความเห็นชอบไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2555  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ว่าดว้ยการให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 
พ.ศ. 2552  ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
“ทรัพยสิ์น”  หมายความว่า   ที่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจักร อุปกรณ์ สัญญาเช่า  

อสังหาริมทรัพยร์ะยะยาว สิทธิบตัร หรือทรัพยสิ์นทางปัญญาที่ สามารถประเมินหามูลค่าได้ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

“บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน”  หมายความว่า   นิติบุคคลที่มีวตัถุประสงค ์
ในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นทางคา้ปกติ และประสงค์จะให้บริการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
  “ผูป้ระเมินหลกั”  หมายความว่า   บุคลากรของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน 
ที่ลงลายมือช่ือเป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
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“ธุรกรรมในตลาดทุน”  หมายความว่า   การด าเนินการใด ๆ ที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือประกาศส านกังาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ก าหนดให้มีการจดัท ารายงานการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นเพื่อประกอบการด าเนินการดงักล่าว และให้หมายความรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล การขอมติ 
ที่ประชุมผูถื้อหุ้น หรือการด าเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบตัิการให้เป็นไปตามกฎหมายเก่ียวกบัตลาดทุน 
ซ่ึงจดัให้มีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อประกอบการด าเนินการดงักล่าวดว้ย  
  “กฎหมายเกี่ยวกบัตลาดทุน”  หมายความว่า   พระราชบญัญตัหิลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  พระราชบญัญตัิสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  และพระราชบญัญตั ิ
ทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550   

“องคก์รวิชาชีพประเมิน”  หมายความว่า   สมาคมที่จดทะเบยีนตามกฎหมายไทย  
ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการก ากบัดูแลสมาชิกที่ประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นให้ปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ ์ตลอดจนมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประเมนิมูลค่าทรัพยสิ์นโดยเฉพาะการประเมิน 
เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ  

ขอ้ 4   ในการขอความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนและ 
ขอความเห็นชอบบุคลากรเป็นผูป้ระเมินหลกั ให้บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นยื่นค าขอความเห็นชอบ 
ต่อส านกังานตามหมวด 1  

ในกรณีที่มีองค์กรวิชาชีพประเมินตามขอ้ 17 แลว้ ให้การขอความเห็นชอบและ 
การต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกั 
ที่ไดร้ับความเห็นชอบตามวรรคหน่ึง เป็นไปตามการรบัข้ึนทะเบียนที่องคก์รวิชาชีพประเมินตามหมวด 2 
ก าหนด 
  การพกั การเพิกถอน และการส้ินสุดการให้ความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกัที่ไดร้ับความเห็นชอบตามหมวด 1 หรือหมวด 2 ให้เป็นไปตาม 
ที่ก าหนดในหมวด 4 

ขอ้ 5   ในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ บริษทัประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกัตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรับผิดชอบตามมาตรฐาน  
และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น และขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ และในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งระบุ
วตัถุประสงคข์องการประเมินว่าเป็นการประเมินเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะไวอ้ย่างชดัเจน  รวมทั้ง 
ตอ้งมีการลงลายมือช่ือโดยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
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(1)  กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน 
(2)  ผูป้ระเมินหลกัที่ไดร้ับความเห็นชอบตามหมวด 1 หรือหมวด 2 ซ่ึงเป็นลูกจา้ง 

หรือพนักงานของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน โดยขณะที่ลงนามในรายงานนั้น  
ผู ้ประเมินหลักดังกล่าวต้องไม่อยู่ระหว่างถูกส านักงานส่ังพักการให้ความเห็นชอบหรือ 
องคก์รวิชาชีพประเมินตามขอ้ 17 ส่ังพกัการข้ึนทะเบียน 

ขอ้ 5/1   การแจง้ การยื่น หรือการส่งขอ้มูลหรือเอกสารตามประกาศน้ี ให้เป็นไปตาม
รูปแบบและวิธีการที่ส านกังานก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

หมวด 1 
การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ 

    

ส่วนที่ 1 
การยื่นค าขอความเห็นชอบ 
    

ขอ้ 6   บริษทัประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นใดประสงคจ์ะขอความเหน็ชอบเป็นบริษทัประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือขอความเห็นชอบบุคลากรเป็นผูป้ระเมินหลกั ให้บริษทัประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นนั้นยื่นค าขอความเห็นชอบต่อส านกังานพร้อมเอกสารหลกัฐานตามที่จดัไวบ้นเวบ็ไซต ์
ของส านกังาน 

ในกรณีเป็นการยื่นค าขอความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ในตลาดทุนครั้ งแรก ให้บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นยื่นค าขอความเห็นชอบบุคลากรอย่างนอ้ยสองคน 
เป็นผูป้ระเมินหลกัดว้ย 

 
 
 
 
 

 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที่ สช. 40/2564  เร่ือง การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564) 
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ขอ้ 7   ใหบ้ริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่ยื่นค าขอความเห็นชอบตามขอ้ 6  
ช าระค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอความเห็นชอบ เมื่อค าขอความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขอความเห็นชอบถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน  ทั้งน้ี ตามอตัราที่ก าหนด 
ไวใ้นประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนด 
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ 

  ขอ้ 8   ยกเลิก 

  ขอ้ 9   ส านกังานจะแจ้งผลการพิจารณาค าขอความเห็นชอบภายในระยะเวลา
ดงัต่อไปน้ี นบัแต่วนัที่ส านักงานไดร้ับเอกสารหลกัฐานถูกต้องครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน   
  (1)  เก้าสิบวนั ในกรณีทัว่ไป 
  (2)  เจ็ดวนั ในกรณีที่เป็นการขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ 

ส่วนที่ 2 
หลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาการให้ความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมิน 

มูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกั 
    

  ขอ้ 10   ผูท้ี่จะไดร้ับความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน 
ตามหมวดน้ี ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  มีทุนช าระแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองลา้นบาท 

(2)  มีหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการปฏิบตัิงานในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่ชดัเจน  
รัดกุมและเพียงพอ  รวมทั้งมีระบบงานที่ท าให้เช่ือไดว้่าจะสามารถควบคุมให้การปฏิบตัิงานประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นเป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงค์
สาธารณะ 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที่ สช. 45/2558  เร่ือง การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 20 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สช. 45/2558  เร่ือง การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 20 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที่ สช. 40/2564  เร่ือง การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564) 
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  (3)  มีประสบการณ์ในการให้บริการดา้นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทย 
อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าหน่ึงปี 
  (4)  มีผูจ้ัดการและผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารที่รับผิดชอบในสายงานเก่ียวกับ  
การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นผูท้ี่มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกับการประเมิน  
มูลค่าทรัพยสิ์น 
  (5)  มีจ านวนผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคน โดยในจ านวนน้ี 
อย่างนอ้ยสองคนตอ้งเป็นผูป้ระเมินหลกัซ่ึงไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังานตามขอ้ 11 
  (6)  ไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่าบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นมีลกัษณะต้องห้ามตามหมวด 3 
  (7)  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผูจ้ัดการ และผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหาร 
ที่รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่เป็นระดับผูจ้ ัดการฝ่ายข้ึนไป 
หรือเทียบเท่ามีลกัษณะตอ้งห้ามตามหมวด 3 
  (8)  ไม่อยู่ระหว่างถูกส านกังานส่ังพกัการให้ความเห็นชอบ หรืออยู่ระหว่างระยะเวลา 
ที่ส านกังานก าหนดว่าจะไม่รับพิจารณาค าขอความเห็นชอบ 

ขอ้ 11   ผูท้ี่จะได้รับความเห็นชอบเป็นผูป้ระเมินหลกัตามหมวดน้ี ต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นลูกจา้งหรือพนกังานของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่ยื่นค าขอความเห็นชอบ 
ซ่ึงปฏิบตัิงานประจ าให้บริษทัเต็มเวลา 

(2)  มีการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอย่างตอ่เน่ืองไม่นอ้ยกว่าหน่ึงปี 
ก่อนยื่นค าขอความเห็นชอบ และยงัคงปฏิบตัิงานดงักล่าวอยู่ในขณะยื่นค าขอน้ี 
  (3)  มีความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในประเทศไทย 
อย่างนอ้ยตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

(ก)  กรณีส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีข้ึนไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ต้องมีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกับการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสามปี 

(ข)  กรณีส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไปในสาขาอ่ืน ตอ้งมปีระสบการณ์ใน
การท างานเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าส่ีปี 

(ค)  กรณีส าเร็จการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีแต่ไม่ต ่ากว่าระดบัอนุปริญญา 
ตอ้งมีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าหกปี 

(ง)  เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าเจ็ดปี  
โดยมีบริษทัหรือหน่วยงานที่ตนปฏิบตัิงานอยู่ให้การรับรอง   
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(4)  แสดงได้ว่าเป็นผูม้ีความรู้ความสามารถในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ โดยตอ้งเคยเป็นผูป้ระเมินที่ลงลายมอืช่ือในรายงานการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น 
ที่ใช้ความรู้ความสามารถเทียบเท่าการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะ และ  
ใชว้ิธีการประเมินครบทุกวิธีตามที่ก าหนดในมาตรฐานในการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นอย่างนอ้ยหน่ึงงาน 
ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวนัที่บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นยื่นค าขอความเห็นชอบต่อส านักงาน 

(5)  ไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่ามีลกัษณะตอ้งห้ามตามหมวด 3 
(6)  ไม่อยู่ระหว่างถูกส านกังานส่ังพกัการให้ความเห็นชอบ หรืออยู่ระหว่างระยะเวลา 

ที่ส านกังานก าหนดว่าจะไม่รับพิจารณาค าขอความเห็นชอบ 
  (7)  ผ่านการทดสอบหรืออบรมความรู้ความสามารถตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

ขอ้ 12   ในกรณีที่ส านักงานปฏิเสธการให้ความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกั แลว้แต่กรณี เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงว่าบริษทัประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นหรือบุคคลทีด่  ารงต าแหน่งตามขอ้ 10(7) หรือบุคลากรที่ขอความเห็นชอบเป็นผูป้ระเมินหลกั 
รายใดมีลกัษณะตอ้งห้ามตามหมวด 3 ส านกังานอาจก าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาค าขอ 
ความเห็นชอบของบริษทัประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นหรือบุคลากรที่ขอความเห็นชอบเป็นผูป้ระเมินหลกัรายนั้น  
แลว้แต่กรณี ในคราวต่อไป โดยก าหนดระยะเวลาดงักล่าวจะไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัที่ส านกังานปฏิเสธ 
การให้ความเห็นชอบ 

ขอ้ 13   การให้ความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน 
และผูป้ระเมินหลกัตามหมวดน้ี มีก าหนดคราวละห้าปีปฏิทิน โดยการให้ความเห็นชอบในครั้ งแรก 
ให้มีผลตั้งแต่วนัที่ได้รับความเห็นชอบ แต่ให้การนับระยะเวลาห้าปีเร่ิมตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 
ของปีถดัไป 

ขอ้ 14   ในกรณีที่บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกั 
ที่ไดร้ับความเห็นชอบตามหมวดน้ีรายใด ประสงคจ์ะต่ออายุการให้ความเห็นชอบเพื่อให้สามารถท าหนา้ที่
เป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกัได้อย่างต่อเน่ือง ให้การต่ออายุ 
การให้ความเห็นชอบดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที่ สช. 40/2564  เร่ือง การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที่ สช. 40/2564  เร่ือง การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564) 
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(1)  ให้บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนยื่นค าขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ 
เป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือยื่นค าขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบบุคลากร 
เป็นผูป้ระเมินหลกั  แลว้แต่กรณี ต่อส านกังาน  

(2)  ในกรณีที่บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนได้ยื่นค าขอต่ออายุ 
การให้ความเห็นชอบล่วงหนา้อย่างนอ้ยหกสิบวนัก่อนส้ินสุดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ หากส านกังาน  
ไม่แจง้ผลการพิจารณาค าขอความเห็นชอบภายในวนัส้ินสุดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ ให้บริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกัรายนั้นปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปได ้จนกว่าส านกังาน 
จะแจง้ผลการพิจารณา 

(3)  บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมนิหลกัจะไดร้บัการต่ออายุ
การให้ความเห็นชอบต่อเมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 14/1 

(ก)  ในกรณีการต่ออายุของบริษทัประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นในตลาดทุน ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 10 

(ข)  ในกรณีการต่ออายุของผูป้ระเมินหลกั ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 
ในขอ้ 11(1) (2) (5) (6) และ (7) โดยอนุโลม และบุคคลดงักล่าวได้ลงลายมือช่ือในรายงานการประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนอย่างน้อยสองงานภายในรอบระยะเวลาห้าปีก่อนวนัที่ยื่นค าขอ 
ต่ออายุการให้ความเห็นชอบต่อส านักงาน 

  ขอ้ 14/1   ในกรณีที่บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกั 
ที่ขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ไม่เป็นไปตามขอ้ 14(3) ดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑด์งักล่าวมาใชพ้ิจารณาค าขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบได ้

(1)  บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนไม่เป็นไปตามขอ้ 10(5) เน่ืองจาก 
ผูป้ระเมินหลกัไม่เป็นไปตามขอ้ 11(7)   

(2)  ผูป้ระเมินหลกัไม่เป็นไปตามขอ้ 11(7)     

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที่ สช. 40/2564  เร่ือง การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที่ สช. 40/2564  เร่ือง การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2566) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที่ สช. 40/2564  เร่ือง การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2566) 
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บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกัที่ไดร้ับการผ่อนผนั 
ตามวรรคหน่ึง ตอ้งด าเนินการแกไ้ขเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ 10(5) หรือขอ้ 11(7) แลว้แต่กรณี ภายใน
ระยะเวลาดงัต่อไปน้ี นบัแต่วนัที่ไดร้ับความเห็นชอบ   

(1)  หน่ึงปี ในกรณีบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทนุ 
(2)  หกเดือน ในกรณีผูป้ระเมินหลกั โดยระหว่างที่ยงัไม่อาจแกไ้ขได ้ให้ปฏิบตัิหนา้ที่  

เป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนไดเ้ฉพาะงานที่ไดร้ับไวก่้อนแลว้เท่านั้น 
ในกรณีที่บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน หรือผูป้ระเมินหลกัไม่สามารถ

ด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่ก าหนดในวรรคสอง ให้การให้ความเห็นชอบ 
เป็นอนัส้ินสุดลง 

  ขอ้ 15   ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้บริษทัประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน  
แจ้งการเปล่ียนแปลงต่อส านกังานภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัสุดทา้ยของเดือนที่มีการเปล่ียนแปลง 

(1)  เมื่อบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนมีการเปล่ียนแปลงผูป้ระเมินหลกั 
ของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผูป้ระเมินหลกัลาออกหรือมีผูป้ระเมินหลกั 
รายใหม ่
  (2)  เมื่อบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนมีการเปล่ียนแปลงสถานที่หรือ 
หมายเลขโทรศพัทต์ิดต่อของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน 

ขอ้ 16   ในกรณีที่บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนที่ไดร้ับความเห็นชอบ 
ตามหมวดน้ีรายใดไม่สามารถด ารงลกัษณะให้เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัจ านวนผูป้ระเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นที่ก าหนดในขอ้ 10(5) ให้บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนรายนั้นด าเนินการแกไ้ข
เพื่อให้มีลกัษณะตามที่ก าหนด ภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

(1)  หน่ึงปีนบัแต่วนัที่ไม่สามารถด ารงลกัษณะนั้นได ้ในกรณีทัว่ไป 
(2)  หกเดือนนบัแต่วนัที่การให้ความเห็นชอบผูป้ระเมินหลกัส้ินสุดลงตามขอ้ 14/1  

วรรคสาม ในกรณีที่บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนไม่สามารถด ารงลกัษณะได้เน่ืองจาก 
ผูป้ระเมินหลกัไม่สามารถแกไ้ขลกัษณะภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ก าหนดตามขอ้ 14/1 

 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที่ สช. 40/2564  เร่ือง การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564) 
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ขอ้ 16/1   ในกรณีที่บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนรายใดมีผูป้ระเมินหลกั 
ที่ไม่สามารถด ารงลกัษณะให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 11(7) ให้บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ในตลาดทุนดงักล่าวแจง้การไม่สามารถด ารงลกัษณะของผูป้ระเมินหลกัต่อส านกังาน ภายในเจ็ดวนั 
นบัแต่วนัท าการสุดทา้ยของปีนั้น ๆ 

หมวด 2 
กรณีไดร้ับข้ึนทะเบียนจากองค์กรวิชาชีพประเมิน 

    

  ขอ้ 17   ให้ถือว่าบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและบุคคลธรรมดาที่เป็นผูป้ระเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นที่ไดร้ับข้ึนทะเบียนจากองค์กรวิชาชีพประเมินให้สามารถประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ เป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกัทีไ่ดร้บั 
ความเห็นชอบจากส านักงาน 
  องคก์รวิชาชีพประเมินตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นองค์กรที่ส านกังานเห็นว่ามีความเหมาะสม 
ในการเป็นองค์กรก ากบัดูแลและพฒันาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 
ในขอ้ 18 

  ขอ้ 18   องค์กรวิชาชีพประเมินใดมีความประสงค์ที่จะท าหน้าที่ก ากับดูแลและ  
พฒันาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ ให้แจง้ความประสงคต์่อส านกังาน  
โดยส านักงานจะพิจารณาความเหมาะสมในการเป็นองค์กรก ากับดู แลและพัฒนาวิชาชีพประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์น ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  มีนโยบายและวตัถุประสงคท์ี่ชดัเจนในการก ากบัดูแลสมาชิกและพฒันาวิชาชีพ
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะให้มีความน่าเช่ือถือและมีมาตรฐานในระดบัสากล 
  (2)  กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด และบุคคลที่ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผูดู้แลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานขององค์กรวิชาชีพ 
ประเมินเป็นผูม้ีสัญชาติไทย 

(3)  มีคณะกรรมการควบคุมการปฏิบตัิงานเพื่อท าหนา้ที่พจิารณาขอ้เท็จจริงทีเ่ก่ียวขอ้งกบั
การกระท าผิดมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพหรือกระบวนการในการประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์น โดยอย่างน้อยคร่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นอิสระจากผูป้ระกอบ
วิชาชีพประเมิน และกรรมการดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี อย่างนอ้ยดา้นละหน่ึงคน 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที่ สช. 40/2564  เร่ือง การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564) 
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(ก)  ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  
(ข)  ผูใ้ชร้ายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  
(ค)  ผูท้รงคุณวุฒิดา้นกฎหมาย 
(ง)  ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการเงิน 

  (4)  ไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่าบุคคลดงัต่อไปน้ี มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหมวด 3 
(ก)  กรรมการและบุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผูดู้แล

รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานขององคก์รวิชาชีพประเมิน  
(ข)  บุคคลที่ด ารงต าแหน่งในระดบับริหารซ่ึงรับผิดชอบงานเก่ียวกับการก ากับ

ดูแลสมาชิก หรือการพฒันาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
  (5)  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อท าหนา้ที่เก่ียวกบัการก ากบัดูแลสมาชิกหรือ 
การพฒันาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น องค์กรวิชาชีพประเมินตอ้งมีกลไกในการตรวจสอบบุคคล 
ที่เป็นองคค์ณะในคณะท างานดงักล่าวให้มีคุณสมบตัเิหมาะสมในการปฏิบตัิหนา้ทีเ่พือ่ใหก้ารด าเนินงาน
ขององคก์รวิชาชีพประเมินมีความน่าเช่ือถือ 

(6)  มีบุคลากรที่เป็นอิสระจากผูป้ระกอบวิชาชีพประเมิน ซ่ึงสามารถปฏิบตัิงานประจ าให้
องคก์รวิชาชีพประเมินไดเ้ต็มเวลา ในจ านวนที่เพียงพอที่จะปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
  (7)  มีระบบงานที่ชดัเจน รัดกุม และเพียงพอที่ท าใหเ้ช่ือไดว้่าจะสามารถควบคุมดูแล 
ให้บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและบุคคลธรรมดาที่เป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงค์
สาธารณะซ่ึงเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพประเมิน ปฏิบตัิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ 
ในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น อย่างนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(ก)  การรับสมาชิกและการด ารงสถานะการเป็นสมาชิก ตลอดจนการรับข้ึนทะเบียน 
บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและบุคคลธรรมดาที่เป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงค์
สาธารณะที่ชัดเจนและเป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องมีขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการรับข้ึนทะเบียนและ 
ลกัษณะตอ้งห้ามของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและบุคคลธรรมดาที่เป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ในท านองเดียวกัน หรือเทียบเคียงได้กับหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบตามหมวด 1 และ 
ลกัษณะตอ้งห้ามตามหมวด 3 

(ข)  การก าหนดหรือการรับมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ที่น่าเช่ือถือ และมีกลไกในการพฒันามาตรฐานและจรรยาบรรณดงักล่าว 
ให้เทียบเคียงกบัมาตรฐานสากลอย่างต่อเน่ือง 

(ค)  การก ากบัดูแลและติดตามให้สมาชิกและผูป้ฏิบตัิงานให้กบัสมาชิกปฏิบตัิตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

(ง)  การรับขอ้ร้องเรียนและการจดัการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนอย่างเหมาะสม 
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(จ)  การด าเนินการกบัสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

(ฉ)  การจดัอบรมความรู้เก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นให้แก่สมาชิก 
อย่างต่อเน่ือง 
  (8)  มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งกับระบบงานตาม (7)  รวมทั้ง
ดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานดงักล่าว ให้ถูกตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบได้ 
  (9)  มีขอ้บงัคบัหรือมาตรการอ่ืนที่รองรับให้องคก์รวิชาชีพประเมินสามารถด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  แจง้ค าส่ังและส่งเอกสารหลกัฐานการลงโทษทางวินยัแก่สมาชิกให้ส านกังานทราบ
โดยไม่ชกัชา้ 

(ข)  เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการกระท าผิดที่เก่ียวกับการประเมิน 
มูลค่าทรัพย์สิน หรือการไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมิน 
มูลค่าทรัพย์สินของสมาชิก และการลงโทษสมาชิก รวมถึงข้อมูลอ่ืนใดที่ได้รับ เน่ืองจาก 
การเป็นองค์กรวิชาชีพประเมิน 

(ค)  แลกเปล่ียนขอ้มูลกบัส านกังานเก่ียวกบัสมาชิกและการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ของสมาชิก การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นของสมาชิกและการลงโทษสมาชิก ไดโ้ดยชอบ 
  (10)  มีกลไกและมาตรการในการลงโทษสมาชิกอย่างเป็นธรรม โดยมีขั้นตอนและ
กระบวนการด าเนินการที่ชดัเจน เปิดโอกาสให้ผูถู้กพิจารณามีโอกาสช้ีแจงขอ้เท็จจริง และการลงโทษ
กระท าอย่างเหมาะสม ไดส้ัดส่วนกบัความร้ายแรงของพฤติกรรมของผูถู้กพิจารณา และด าเนินการ 
ภายในระยะเวลาอนัสมควร 

(11)  จดัให้มีเวบ็ไซตข์ององคก์รวิชาชีพประเมินเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบนั
โดยอย่างนอ้ยตอ้งเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(ก)  รายช่ือสมาชิกที่เป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและบุคคลธรรมดา 
ที่เป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดังกล่าว ตลอดจนระยะเวลา 
การรับข้ึนทะเบียนบุคคลเหล่านั้น 

(ข)  มาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
(ค)  การด าเนินการกบัสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณ

ในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
(ง)  ช่องทางในการรับขอ้ร้องเรียน 
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  ขอ้ 19   ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้องคก์รวิชาชีพประเมินตามขอ้ 17 แจง้ต่อส านกังาน  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  (1)  เมื่อองค์กรวิชาชีพประเมินมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงระบบงานหรือขอ้บงัคบั 
ตามขอ้ 18 ให้แจง้ต่อส านกังานอย่างนอ้ยสิบส่ีวนัก่อนวนัที่ระบบงานหรือขอ้บงัคบัดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบั 
  (2)  เมื่อองค์กรวิชาชีพประเมินไม่สามารถด ารงลักษณะตามขอ้ 18 ให้แจ้ง 
ต่อส านกังานภายในระยะเวลาอนัสมควร 
  (3)  เมื่อองคก์รวิชาชีพประเมินมีค าส่ังดงัต่อไปน้ี ให้แจง้ค าส่ังและส่งเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
ต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้ 
         (ก)  ส่ังลงโทษทางวินยับริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหรือบุคคลธรรมดาที่เป็น 
ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะซ่ึงเป็นสมาชิกของตน เน่ืองจากสมาชิกดงักล่าวฝ่าฝืน
หรือไมป่ฏิบตัติามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงค์
สาธารณะ 
         (ข)  ส่ังพกัหรือเพิกถอนการข้ึนทะเบียน หรือส่ังให้บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
หรือบุคคลธรรมดาที่เป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นพน้จากการเป็นสมาชิกส าหรับการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 

  ขอ้ 20   ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการก ากบัดูแลบริษทัประเมินมูลค่า 
ทรัพยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกั ส านกังานอาจแจง้ให้องคก์รวิชาชีพประเมินตามขอ้ 17  
ส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติมได ้

  ขอ้ 21   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่าองคก์รวิชาชีพประเมินตามขอ้ 17 รายใด  
ไม่สามารถด ารงลกัษณะให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 18 ส านักงานอาจก าหนดระยะเวลา 
ให้องคก์รวิชาชีพประเมินรายนั้นด าเนินการแกไ้ขเพื่อให้มีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดได ้ 
และในระหว่างด าเนินการแกไ้ขดงักล่าว ส านกังานอาจก าหนดให้องคก์รวิชาชีพประเมินรายนั้น 
แกไ้ขการกระท า หรือให้กระท าการ หรืองดเวน้กระท าการไดต้ามที่เห็นสมควร และอาจก าหนด 
ระยะเวลาให้องคก์รวิชาชีพประเมินดงักล่าวตอ้งปฏิบตัิดว้ยก็ได ้
  ในกรณีที่องค์กรวิชาชีพประเมินไม่สามารถแก้ไขให้มีลกัษณะถูกต้อง หรือ 
ไม่กระท าการหรืองดเวน้กระท าการตามที่ก าหนดในวรรคหน่ึง หรือไม่ส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
ตามขอ้ 20 ให้ถือว่าองค์กรวิชาชีพประเมินนั้นไม่ประสงคท์ี่จะท าหนา้ที่ก ากบัดูแลและพฒันาวิชาชีพประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะต่อไป และส านักงานจะยกเลิกการพิจารณา 
การเป็นองค์กรก ากบัดูแลและพฒันาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตามขอ้ 17 วรรคสอง   
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  ให้บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกัที่ถือว่าไดร้ับ  
ความเห็นชอบจากส านกังานเน่ืองจากไดร้ับข้ึนทะเบียนจากองคก์รวิชาชีพประเมินที่ส านักงาน 
ยกเลิกการพิจารณาตามวรรคสอง ยงัคงสามารถปฏิบตัิงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อธุรกรรม 
ในตลาดทุนต่อไปได้จนกว่าจะส้ินสุดระยะเวลาที่ได้รับข้ึนทะเบียนจากองค์กรวิชาชีพประเมินนั้น   
เวน้แต่เขา้กรณีที่ท าให้การให้ความเห็นชอบส้ินสุดลงตามที่ก าหนดในขอ้ 30 หรือส านกังานส่ังพกั 
การให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบที่เหลืออยู่ หรือเพิกถอนการให้ 
ความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกั แลว้แต่กรณี 

  ขอ้ 22   ในกรณีที่องคก์รวิชาชีพประเมินตามขอ้ 17 วรรคสองรายใด ไม่ประสงค ์
จะท าหนา้ที่ก ากบัดูแลและพฒันาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะอีกต่อไป  
ให้องคก์รวิชาชีพประเมินดงักล่าวแจง้ความประสงคต์่อส านักงานโดยไม่ชกัชา้  ทั้งน้ี ให้บริษทัประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกัที่ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากส านักงานเน่ืองจาก 
ไดร้บัข้ึนทะเบียนจากองคก์รวชิาชีพประเมินดงักล่าว ยงัคงสามารถปฏิบตัิงานประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น 
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนต่อไปไดจ้นกว่าจะส้ินสุดระยะเวลาที่ได้รับข้ึนทะเบียนจากองค์กรวิชาชีพ 
ประเมินนั้น  เวน้แตเ่ขา้กรณีที่ท าให้การให้ความเห็นชอบส้ินสุดลงตามที่ก าหนดในขอ้ 30 หรือส านกังาน 
ส่ังพกัการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบที่เหลืออยู่ หรือเพิกถอนการให้  
ความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกั แลว้แต่กรณี 

หมวด 3 
ลกัษณะตอ้งห้าม 

    

  ขอ้ 23   ขอ้ก าหนดที่เก่ียวกบัลกัษณะตอ้งห้ามตามประกาศน้ี ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ลกัษณะตอ้งห้ามกลุ่มที่ 1 ซ่ึงเป็นกรณีที่มีความบกพร่องในดา้นความสามารถ 
ตามกฎหมาย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับการก ากับดูแลตลาดทุน หรือ 
มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 24 
  (2)  ลกัษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2 ซ่ึงเป็นกรณีที่มีประวตัิการถูกด าเนินการหรือ  
ถูกลงโทษที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานที่มีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น  
ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 25 
  (3)  ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 ซ่ึงเป็นกรณีที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
ในการปฏิบตัติ่อลูกคา้ ผูล้งทุน หรือตลาดทุนโดยรวม ในเร่ืองทีม่ีนยัส าคญัซ่ึงอาจมีผลต่อความน่าเช่ือถือ 
ในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 26 
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  ขอ้ 24   ให้กรณีดงัต่อไปน้ี เป็นลกัษณะตอ้งห้ามกลุ่มที่ 1 
  (1)  เป็นบุคคลที่ถูกศาลส่ังพิทกัษท์รัพยห์รือเป็นบุคคลลม้ละลาย หรือ 
  (2)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ 
  (3)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยส านกังานหรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจาก 
ถูกส านักงานกล่าวโทษในความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกบัตลาดทุนดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(ข)  ความผิดเก่ียวกับการกระท าโดยทุจริตหรือการท าให้เสียหายต่อทรัพยสิ์น  
ต่อเจา้หน้ี หรือต่อประชาชน 

(ค)  ความผิดเก่ียวกบัการจงใจแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จในสาระส าคญัหรือปกปิด
ขอ้ความจริงที่เป็นสาระส าคัญอนัควรแจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือยื่นต่อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังาน  

(4)  เคยตอ้งค าพิพากษาในลกัษณะดงัต่อไปน้ี เน่ืองจากการกล่าวโทษของส านกังาน  
เวน้แต่จะพ้นการลงโทษหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแลว้ไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันที่ยื่นค าขอ  
ความเห็นชอบต่อส านกังาน 
         (ก)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตาม (3) ในกรณีเป็นนิติบุคคล  

(ข)  เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเน่ืองจากการกระท าความผิดตาม (3)  
ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

ขอ้ 25   ให้กรณีดงัต่อไปน้ี เป็นลกัษณะตอ้งห้ามกลุ่มที่ 2 
(1)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่ก ากบัดูแลสถาบนัการเงินไม่ว่าในประเทศ 

หรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ  ทั้งน้ี 
เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงานที่มีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 
และท าให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบนัการเงินที่ตนสังกดัหรือต่อลูกคา้  

(2)  เคยตอ้งค าพิพากษาในลกัษณะดงัต่อไปน้ี เน่ืองจากการกล่าวโทษของหน่วยงาน 
ก ากับดูแลสถาบันการเงินตาม (1)  เว้นแต่จะพ้นการลงโทษหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแลว้  
ไม่นอ้ยกว่าสามปีก่อนวนัที่ยื่นค าขอความเห็นชอบต่อส านักงาน 

(ก)  เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดในมูลเหตุเน่ืองจาก  
การบริหารงานที่มีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทจุริตเก่ียวกบัทรพัยสิ์น และท าให้เกิดความเสียหาย 
ไม่ว่าจะต่อสถาบนัการเงินหรือต่อลูกคา้ ในกรณีเป็นนิติบุคคล  
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(ข)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเน่ืองจากการกระท าความผิดในมูลเหตุ 
ตาม (ก) และท าให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบนัการเงินที่ตนสังกดัหรือต่อลูกคา้ ไม่ว่าศาล 
จะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา  

(3)  เคยตอ้งค าพิพากษาในลกัษณะดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่จะพน้การลงโทษหรือพน้จาก 
การรอลงโทษมาแลว้ไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวนัที่ยื่นค าขอความเห็นชอบต่อส านกังาน 

(ก)  เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับ 
การบริหารงานที่มีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกับทรัพยสิ์น ในกรณีเป็นนิติบุคคล   

(ข)  เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเน่ืองจากการกระท าความผิดตาม (ก)  
ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

(4)  เป็นผูท้ี่ศาลมีค าส่ังให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอ่ืน 
ในลกัษณะเดียวกันและยงัไม่พน้สามปีนับแต่วนัที่ศาลมีค าส่ังให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดิน  

(5)  เป็นผูท้ี่หน่วยงานที่ก ากบัดูแลสถาบนัการเงินหรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย 
ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ พิจารณาว่ามีลกัษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
ของสถาบนัการเงิน  ทั้งน้ี เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงานที่มีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง  
หรือทุจริตเก่ียวกบัทรพัยสิ์น 

ขอ้ 26   ให้กรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงอย่างเพียงพอต่อส านกังานที่ท าให้พิจารณาไดว้่า 
มีพฤติกรรมดงัต่อไปน้ี เป็นลกัษณะตอ้งห้ามกลุ่มที่ 3 

(1)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรือการให้บริการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ 
หรือไม่ปฏิบตัติามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพ  ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนทีเ่ก่ียวเน่ืองกบั 
การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน  
การกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน   

(2)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบ  
ผูล้งทุนในการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุน 
การกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน  

(3)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูลหรือเอกสารอนัเป็นเท็จ 
ที่อาจท าให้ส าคญัผิด หรือโดยปกปิดขอ้ความจริงที่ควรบอกใหแ้จง้ในสาระส าคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบ 
ต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลหรือเอกสารที่ยื่นหรือจัดส่งต่อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงาน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
หรือผูล้งทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 
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  (4)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงหน่วยงาน 
ที่มีอ านาจหนา้ที่ตามกฎหมายพิจารณาว่าการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
หรือจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในดา้นนั้น และพฤติกรรมดงักล่าวอาจมีผลกระทบ 
ต่อความน่าเช่ือถือในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนอย่างมีนยัส าคญั 

ขอ้ 27   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่าบุคคลใดมีลกัษณะตอ้งห้ามกลุ่มที่ 3 มาแลว้ 
เกินกว่าสิบปี หรือขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติกรรมดงักล่าวมิไดม้ีลกัษณะร้ายแรงถึงขนาดที่ไม่สมควร 
ได้รับความไวว้างใจหรือความน่าเชื่อถือให้เป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือ
ปฏิบตัิงานเป็นผูป้ระเมินหลกั แลว้แต่กรณี ส านักงานอาจไม่ยกข้อเท็จจริงในกรณีนั้นมาเป็นเหตุ 
ในการพิจารณาการมีลกัษณะตอ้งห้ามของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกั 

  ขอ้ 28   ในการพิจารณาความร้ายแรงตามขอ้ 27 ส านกังานจะค านึงถึงขอ้เท็จจริง 
ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมหรือการกระท าของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน หรือ 
ผูป้ระเมินหลกั เป็นรายกรณี  ทั้งน้ี ปัจจยัที่ส านกังานน ามาใช้ประกอบการพิจารณาจะรวมถึง 
  (1)  บทบาทความเก่ียวขอ้งและนยัส าคญัของพฤติกรรม เช่น จ านวนเงินที่เก่ียวขอ้ง  
ปริมาณธุรกรรมที่เก่ียวขอ้ง ผูร้ับประโยชน์จากผลของพฤติกรรม เป็นตวัการ ผูใ้ช ้หรือผูส้นบัสนุน  
ระดบัความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นตน้ 
  (2)  การลงโทษอ่ืนที่บุคคลนั้นไดร้ับไปแลว้ 
  (3)  ความรุนแรงของผลกระทบหรือความเสียหายต่อธุรกรรมในตลาดทุน หรือ 
ต่อประชาชนโดยรวม  
  (4)  การแกไ้ขหรือด าเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์ เพื่อแกไ้ข เยียวยา หรือป้องกนั 
มิให้เกิดขอ้เท็จจริงหรือพฤติกรรมท านองเดียวกนัซ ้าอีก 
  (5)  พฤติกรรมของบุคคลดงักล่าวที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานหรือขดัขวาง 
การปฏิบตัิงานของส านักงาน เช่น การให้ขอ้เท็จจริงหรือหลกัฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
หรือการด าเนินการ การปิดบงัอ าพรางหรือท าลายหลกัฐานที่เก่ียวขอ้ง หรือการให้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จ  
เป็นตน้ 
  (6)  ความซับซ้อนของลกัษณะการกระท าหรือเคร่ืองมือที่ใช้ในการกระท า เช่น  
การใชช่ื้อบุคคลอ่ืน หรือการตั้งบริษทัอ าพราง เป็นตน้ 

(7)  ประวตัิพฤติกรรมในช่วงสิบปีก่อนที่ส านกังานจะพิจารณาการมีลกัษณะตอ้งห้าม 
ในแต่ละกรณี เช่น เป็นพฤติกรรมครั้ งแรก หรือเป็นพฤติกรรมที่เกิดซ ้าหรือต่อเน่ือง เป็นตน้ 

 



17 
 

 

ขอ้ 29   เพื่อให้การใชดุ้ลยพินิจส่ังการของส านกังานมีความชดัเจนและผ่านกระบวนการ
ทบทวนตามสมควร ในการส่ังพกัหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกัเน่ืองจากการมีลกัษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 ส านักงานจะด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เปิดโอกาสให้ผูถู้กพิจารณามีโอกาสช้ีแจงขอ้เท็จจริง 
  (2)  ในกรณีเป็นขอ้เท็จจริงที่เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ ส านกังานอาจเสนอขอ้เท็จจริง ขอ้กล่าวหา  
และขอ้โตแ้ยง้ รวมทั้งค าช้ีแจงของผูถู้กพิจารณา (ถา้มี) ให้คณะที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นหรือขอ้แนะน า
ส าหรับใชป้ระกอบการพิจารณาของส านกังาน 

หมวด 4 
การส้ินสุดการให้ความเห็นชอบและบทบงัคบัอ่ืน 

    

  ขอ้ 30   การให้ความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนและ 
ผูป้ระเมินหลกัจะส้ินสุดลงเมื่อ 

(1)  บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกัไดแ้จง้ต่อส านักงาน
หรือองคก์รวิชาชีพประเมินตามขอ้ 17 ถึงความประสงคท์ี่จะยุติการปฏิบตัิงานเป็นบริษทัประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกั แลว้แต่กรณี 

(2)  บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกัที่ไดร้ับความเห็นชอบ
ตามหมวด 1 หรือหมวด 2 มีลกัษณะตอ้งห้ามกลุ่มที่ 1 หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามกลุ่มที่ 2 ในขอ้ 25(2) (3) (4) 
หรือ (5) หรือไดร้ับแจง้จากส านกังานว่ามีลกัษณะตอ้งห้ามกลุ่มที่ 2 ในขอ้ 25(1) 
  (3)  องค์กรวิชาชีพประเมินตามขอ้ 17 ส่ังเพิกถอนการข้ึนทะเบียนหรือสั่งให้ 
พน้จากการเป็นสมาชิกส าหรับการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ แลว้แต่กรณี 
  (4)  ส้ินสุดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ 

 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที่ สช. 40/2564  เร่ือง การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที่ สช. 40/2564  เร่ือง การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 31   ส านกังานอาจส่ังพกัหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกั ตามสมควรแก่กรณี เมื่อมีเหตุดงัต่อไปน้ี 

(1)  บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนไม่สามารถด ารงลกัษณะให้เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 10(1) (2) (4) หรือ (7) หรือไม่สามารถแกไ้ขให้ตนเองด ารงลกัษณะตามขอ้ 10(5) ไดภ้ายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในขอ้ 16 

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

ตอ้งห้ามกลุ่มที่ 3 
ในกรณีที่เกิดเหตุตามวรรคหน่ึง (1) หรือ (2) ส านกังานอาจส่ังให้บริษทัประเมิน 

มูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกัด าเนินการแกไ้ขเพื่อให้มีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และส่ังให้กระท าการหรืองดเวน้กระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดก่อนการส่ังพกั 
หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบก็ได้ 

ขอ้ 32   ในกรณีที่ส านักงานก าหนดระยะเวลาการส่ังพกัการให้ความเห็นชอบ 
อนัเป็นผลให้บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกัไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ 
ไดอี้กตลอดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบที่เหลืออยู่ หรือในกรณีที่ส านักงานส่ังเพิกถอนการให้ 
ความเห็นชอบ ส านกังานอาจก าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาค าขอความเห็นชอบ 
ของบุคคลรายนั้นในครั้ งต่อไปไวด้ว้ยก็ได ้โดยก าหนดระยะเวลาดงักล่าวจะไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัที่ 
ส านกังานส่ังพกัหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ 

ขอ้ 33   ในกรณีที่บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกั  
ซ่ึงเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพประเมินตามขอ้ 17 รายใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐาน 
หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะ และ 
องคก์รวิชาชีพประเมินนั้นไดด้ าเนินการลงโทษทางวินยัสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐาน 
หรือจรรยาบรรณดงักล่าวแลว้ ส านกังานจะไม่ด าเนินการกบัสมาชิกขององค์กรวิชาชีพประเมินนั้น 
อีกก็ได ้หากเห็นว่าสมาชิกดงักล่าวไดร้ับโทษอย่างเหมาะสมแลว้ 

  ขอ้ 34   การส่ังพกัหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ในตลาดทุนหรือผูป้ระเมินหลกั ไม่มีผลกระทบต่อรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่บริษทัประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนได้จัดท าหรือผูป้ระเมินหลกัได้ลงลายมือชื่อในรายงานดังกล่าวแลว้  
และเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  ในกรณีที่ต้องยื่นรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นต่อส านักงานเพื่อประกอบ  
การท าธุรกรรมในตลาดทุน รายงานการประเมินนั้นได้ยื่นต่อส านักงานก่อนวนัที่ส านักงานส่ังพกัหรือ 
เพิกถอนการให้ความเห็นชอบ  เวน้แต่ 
          (ก)  มีเหตุอนัควรสงสัยว่ารายงานดงักล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์น หรือรายงานดงักล่าวเป็นเหตุหรือเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้ส านักงานส่ังพกัหรือเพิกถอน 
การให้ความเห็นชอบ และ 
         (ข)  ส านักงานยงัไม่มีการออกค าส่ังให้ท าธุรกรรมในตลาดทุนที่ใชร้ายงาน 
การประเมินนั้นได้ 
  (2)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) รายงานการประเมินนั้นได้ถูกน าไปใช้ในธุรกรรม 
ในตลาดทุนก่อนวนัที่ส านักงานส่ังพกัหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

    

  ขอ้ 35   ใหบ้ริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัที่ไดร้ับความเห็นชอบ 
จากส านักงานตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วย  
การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั เพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะ  
พ.ศ. 2552  ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  อยู่แลว้ในวนัที่ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั เป็นบริษทัประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกัที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตามประกาศน้ี  
ตามระยะเวลาการให้ความเห็นชอบที่เหลืออยู่หรือจนถึงวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556  แลว้แตว่นัใด 
จะถึงภายหลงั 
  ความในวรรคหน่ึงมิให้ใชบ้งัคบักบับริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั 
ที่เคยถูกสมาคมตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วย  
การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู ้ประเมินหลกั เพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะ  
พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  พิจารณาว่ามีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่ หรือ
มาตรฐานหรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ในช่วงระยะเวลาสามปี  
ก่อนวนัที่ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั 
  ในกรณีที่บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหรือผูป้ระเมินหลกัตามวรรคสองยื่นค าขอ 
ความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นในตลาดทุนหรือความเห็นชอบเป็นผูป้ระเมินหลกั 
ต่อส านักงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในส่วนที่ 1 การยื่นค าขอความเห็นชอบ ของหมวด 1  
การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัทีป่ระกาศน้ีมผีลใชบ้งัคบั  
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ให้บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหรือผูป้ระเมินหลกัดงักล่าวปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปไดจ้นกว่าส านกังาน 
จะมีหนังสือแจง้ผลการพิจารณา  ทั้งน้ี ให้น าหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบตามขอ้ 10 และขอ้ 11  
และการก าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาค าขอความเห็นชอบตามขอ้ 12 มาใชบ้งัคบักบัการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลดงักล่าวดว้ย 
  ให้น าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัลกัษณะตอ้งห้ามตามหมวด 3 รวมทั้งเหตุในการพกั เพิกถอน หรือ
ส้ินสุดการให้ความเห็นชอบ ตลอดจนอ านาจส่ังการของส านักงานตามหมวด 4 มาใชบ้งัคบักบับริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกัตามวรรคหน่ึงดว้ย 

ขอ้ 36   ใหบ้รรดาค าส่ังและหนงัสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยการให้ความเห็นชอบ  
บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั เพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะ พ.ศ. 2552  ลงวนัที่  
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไป 
เท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กับขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกว่าจะได้มีค าส่ังและหนงัสือเวียนที่ออกหรือ 
วางแนวปฏิบตัิตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

ขอ้ 37   ในกรณีที่มีประกาศฉบบัอื่นใดอ้างอิงประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
และผูป้ระเมินหลกั เพื่อวตัถุประสงค์สาธารณะ พ.ศ. 2552  ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   
ให้การอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

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


