ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สช. 24/2555
เรื่ อง การให้ความเห็นชอบบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและ
ผูป้ ระเมินหลักสาหรับธุรกรรมในตลาดทุน
(ฉบับประมวล)
โดยที่ขอ้ มูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในตลาดทุน
เป็ นข้อมูลสาคัญที่มีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนของประชาชน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว จึงจาเป็ น
ต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และความรับผิดชอบเป็ นผูด้ าเนินการ ประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมในตลาดทุน จึงมีขอ้ กาหนดให้
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินข้างต้นต้องดาเนินการโดยบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชี
ที่สานักงานให้ความเห็นชอบ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการดังกล่าว สานักงานออกข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การให้ความเห็นชอบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผูป้ ระเมินหลัก เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“ทรัพย์สิน” หมายความว่า ที่ ดิน สิ่ งปลูกสร้ าง เครื่ องจักร อุปกรณ์ สัญญาเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ระยะยาว สิ ทธิ บตั ร หรื อทรัพย์สินทางปั ญญาที่ สามารถประเมิ นหามูลค่าได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
“บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน” หมายความว่า นิติบุคคลที่มีวตั ถุประสงค์
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็ นทางค้าปกติ และประสงค์จะให้บริ การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
“ผูป้ ระเมินหลัก” หมายความว่า บุคลากรของบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน
ที่ลงลายมือชื่อเป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
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“ธุรกรรมในตลาดทุน” หมายความว่า การดาเนินการใด ๆ ที่ประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดให้มีการจัดทารายงานการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินเพื่อประกอบการดาเนินการดังกล่าว และให้หมายความรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล การขอมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น หรื อการดาเนิ นการใด ๆ เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุน
ซึ่งจัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประกอบการดาเนินการดังกล่าวด้วย
“กฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุน” หมายความว่า พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติ
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
“องค์กรวิชาชีพประเมิน” หมายความว่า สมาคมที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการกากับดูแลสมาชิกที่ประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้ปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ ตลอดจนมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยเฉพาะการประเมิน
เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
ข้อ 4 ในการขอความเห็นชอบเป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและ
ขอความเห็นชอบบุคลากรเป็ นผูป้ ระเมินหลัก ให้บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินยืน่ คาขอความเห็นชอบ
ต่อสานักงานตามหมวด 1
ในกรณี ที่มีองค์กรวิชาชีพประเมินตามข้อ 17 แล้ว ให้การขอความเห็นชอบและ
การต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลัก
ที่ได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง เป็ นไปตามการรับขึ้นทะเบียนที่องค์กรวิชาชีพประเมินตามหมวด 2
กาหนด
การพัก การเพิกถอน และการสิ้ นสุ ดการให้ความเห็นชอบเป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบตามหมวด 1 หรื อหมวด 2 ให้เป็ นไปตาม
ที่กาหนดในหมวด 4
ข้อ 5 ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน บริ ษทั ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และข้อกาหนดเพิ่มเติมในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ต้องระบุ
วัตถุประสงค์ของการประเมินว่าเป็ นการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะไว้อย่างชัดเจน รวมทั้ง
ต้องมีการลงลายมือชื่อโดยบุคคลดังต่อไปนี้
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(1) กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน
(2) ผูป้ ระเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบตามหมวด 1 หรื อหมวด 2 ซึ่งเป็ นลูกจ้าง
หรื อพนักงานของบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน โดยขณะที่ ลงนามในรายงานนั้น
ผูป้ ระเมิ น หลัก ดัง กล่า วต้อ งไม่ อยู่ระหว่างถูก สานัก งานสั่ ง พัก การให้ค วามเห็ นชอบหรื อ
องค์กรวิชาชีพประเมินตามข้อ 17 สั่งพักการขึ้นทะเบียน
ข้อ 5/1 การแจ้ง การยืน่ หรื อการส่งข้อมูลหรื อเอกสารตามประกาศนี้ ให้เป็ นไปตาม
รู ปแบบและวิธีการที่สานักงานกาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
หมวด 1
การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ
ส่วนที่ 1
การยืน่ คาขอความเห็นชอบ
ข้อ 6 บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินใดประสงค์จะขอความเห็นชอบเป็ นบริ ษทั ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรื อขอความเห็นชอบบุคลากรเป็ นผูป้ ระเมินหลัก ให้บริ ษทั ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินนั้นยืน่ คาขอความเห็นชอบต่อสานักงานพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่จดั ไว้บนเว็บไซต์
ของสานักงาน
ในกรณี เป็ นการยื่นคาขอความเห็นชอบเป็ นบริ ษทั ประเมินมู ลค่าทรัพย์สิน
ในตลาดทุนครั้งแรก ให้บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินยืน่ คาขอความเห็นชอบบุคลากรอย่างน้อยสองคน
เป็ นผูป้ ระเมินหลักด้วย



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 40/2564 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบบริ ษทั ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินและผูป้ ระเมินหลักสาหรับธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564)
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ข้อ 7 ให้บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ยนื่ คาขอความเห็นชอบตามข้อ 6
ชาระค่าธรรมเนียมการยืน่ คาขอความเห็นชอบ เมื่อคาขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ประกอบคาขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน ทั้งนี้ ตามอัตราที่กาหนด
ไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ
ข้อ 8 ยกเลิก
ข้อ 9 สานักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคาขอความเห็นชอบภายในระยะเวลา
ดังต่อไปนี้ นับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
(1) เก้าสิ บวัน ในกรณี ทวั่ ไป
(2) เจ็ดวัน ในกรณี ที่เป็ นการขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ
ส่ วนที่ 2
หลักเกณฑ์และระยะเวลาการให้ความเห็นชอบเป็ นบริ ษทั ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลัก
ข้อ 10 ผูท้ ี่จะได้รับความเห็นชอบเป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน
ตามหมวดนี้ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) มีทุนชาระแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองล้านบาท
(2) มีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบตั ิงานในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ชดั เจน
รัดกุมและเพียงพอ รวมทั้งมีระบบงานที่ทาให้เชื่อได้วา่ จะสามารถควบคุมให้การปฏิบตั ิงานประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินเป็ นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 45/2558 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบบริ ษทั ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินและผูป้ ระเมินหลักสาหรับธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558)

ยกเลิกโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 45/2558 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบบริ ษทั ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินและผูป้ ระเมินหลักสาหรับธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 40/2564 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบบริ ษทั ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินและผูป้ ระเมินหลักสาหรับธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564)
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(3) มีประสบการณ์ในการให้บริ การด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย
อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี
(4) มีผูจ้ ัดการและผูด้ ารงตาแหน่ ง ระดับบริ หารที่รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับ
การประเมิ นมูลค่าทรัพย์สินเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และประสบการณ์ในการทางานเกี่ยวกับการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน
(5) มีจานวนผูป้ ระเมินมูลค่ าทรั พย์สินรวมกันไม่น้อยกว่าห้าคน โดยในจานวนนี้
อย่างน้อยสองคนต้องเป็ นผูป้ ระเมินหลักซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสานักงานตามข้อ 11
(6) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีลกั ษณะต้องห้ามตามหมวด 3
(7) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริ หาร
ที่รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการประเมิ นมูลค่าทรั พย์สินที่ เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป
หรื อเทียบเท่ามีลกั ษณะต้องห้ามตามหมวด 3
(8) ไม่อยูร่ ะหว่างถูกสานักงานสั่งพักการให้ความเห็นชอบ หรื ออยูร่ ะหว่างระยะเวลา
ที่สานักงานกาหนดว่าจะไม่รับพิจารณาคาขอความเห็นชอบ
ข้อ 11 ผูท้ ี่จะได้รับความเห็นชอบเป็ นผูป้ ระเมินหลักตามหมวดนี้ ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นลูกจ้างหรื อพนักงานของบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ยนื่ คาขอความเห็นชอบ
ซึ่งปฏิบตั ิงานประจาให้บริ ษทั เต็มเวลา
(2) มีการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี
ก่อนยืน่ คาขอความเห็นชอบ และยังคงปฏิบตั ิงานดังกล่าวอยูใ่ นขณะยืน่ คาขอนี้
(3) มีความรู ้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย
อย่างน้อยตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(ก) กรณี สาเร็ จการศึ กษาตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไปในสาขาที่ เกี่ ยวข้องกับ
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ ต้องมีประสบการณ์ในการทางานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามปี
(ข) กรณี สาเร็ จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี ข้ นึ ไปในสาขาอื่น ต้องมีประสบการณ์ใน
การทางานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสี่ ปี
(ค) กรณีสาเร็จการศึกษาต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี แต่ไม่ต่ากว่าระดับอนุปริ ญญา
ต้องมีประสบการณ์ในการทางานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าหกปี
(ง) เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดปี
โดยมีบริ ษทั หรื อหน่วยงานที่ตนปฏิบตั ิงานอยูใ่ ห้การรับรอง
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(4) แสดงได้ว่าเป็ นผูม้ ี ความรู ้ความสามารถในการประเมิ นมูลค่าทรัพย์สิน
เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยต้องเคยเป็ นผูป้ ระเมินที่ลงลายมือชื่อในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ที่ใช้ความรู ้ความสามารถเทียบเท่าการประเมิน มูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และ
ใช้วิธีการประเมินครบทุกวิธีตามที่กาหนดในมาตรฐานในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อยหนึ่ งงาน
ภายในระยะเวลาสองปี ก่อนวันที่บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินยืน่ คาขอความเห็นชอบต่อสานักงาน
(5) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่ามีลกั ษณะต้องห้ามตามหมวด 3
(6) ไม่อยูร่ ะหว่างถูกสานักงานสั่งพักการให้ความเห็นชอบ หรื ออยูร่ ะหว่างระยะเวลา
ที่สานักงานกาหนดว่าจะไม่รับพิจารณาคาขอความเห็นชอบ
(7) ผ่านการทดสอบหรื ออบรมความรู ้ความสามารถตามแนวทางที่กาหนดไว้
บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อ 12 ในกรณี ที่สานักงานปฏิเสธการให้ความเห็นชอบเป็ นบริ ษทั ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรื อผูป้ ระเมินหลัก แล้วแต่กรณี เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริ งว่าบริ ษทั ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินหรื อบุคคลที่ดารงตาแหน่งตามข้อ 10(7) หรื อบุคลากรที่ขอความเห็นชอบเป็ นผูป้ ระเมินหลัก
รายใดมีลกั ษณะต้องห้ามตามหมวด 3 สานักงานอาจกาหนดระยะเวลาหรื อเงื่อนไขในการรับพิจารณาคาขอ
ความเห็นชอบของบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรื อบุคลากรที่ขอความเห็นชอบเป็ นผูป้ ระเมินหลักรายนั้น
แล้วแต่กรณี ในคราวต่อไป โดยกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั ที่สานักงานปฏิเสธ
การให้ความเห็นชอบ
ข้อ 13 การให้ความเห็นชอบเป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน
และผูป้ ระเมินหลักตามหมวดนี้ มีกาหนดคราวละห้าปี ปฏิทิน โดยการให้ความเห็นชอบในครั้งแรก
ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ได้รับความเห็นชอบ แต่ให้การนับระยะเวลาห้าปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
ของปี ถัดไป
ข้อ 14 ในกรณีที่บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรื อผูป้ ระเมินหลัก
ที่ได้รับความเห็นชอบตามหมวดนี้รายใด ประสงค์จะต่ออายุการให้ความเห็นชอบเพื่อให้สามารถทาหน้าที่
เป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน หรื อผูป้ ระเมินหลักได้อย่างต่อเนื่อง ให้การต่ออายุ
การให้ความเห็นชอบดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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(1) ให้บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนยืน่ คาขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ
เป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรื อยื่นคาขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบบุคลากร
เป็ นผูป้ ระเมินหลัก แล้วแต่กรณี ต่อสานักงาน
(2) ในกรณี ที่บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนได้ยื่ นคาขอต่ออายุ
การให้ความเห็นชอบล่วงหน้าอย่างน้อยหกสิ บวันก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ หากสานักงาน
ไม่แจ้งผลการพิจารณาคาขอความเห็นชอบภายในวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ ให้บริ ษทั
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรื อผูป้ ระเมินหลักรายนั้นปฏิบตั ิหน้าที่ตอ่ ไปได้ จนกว่าสานักงาน
จะแจ้งผลการพิจารณา
(3) บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรื อผูป้ ระเมินหลักจะได้รับการต่ออายุ
การให้ความเห็นชอบต่อเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ เว้นแต่เป็ นกรณี ตามข้อ 14/1
(ก) ในกรณี การต่ออายุของบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 10
(ข) ในกรณี การต่ออายุของผูป้ ระเมินหลัก ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในข้อ 11(1) (2) (5) (6) และ (7) โดยอนุโลม และบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อในรายงานการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนอย่า งน้อยสองงานภายในรอบระยะเวลาห้าปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอ
ต่ออายุการให้ความเห็นชอบต่อสานักงาน
ข้อ 14/1 ในกรณีที่บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรื อผูป้ ระเมินหลัก
ที่ขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ไม่เป็ นไปตามข้อ 14(3) ด้วยเหตุดงั ต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาหลักเกณฑ์ดงั กล่าวมาใช้พิจารณาคาขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบได้
(1) บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนไม่เป็ นไปตามข้อ 10(5) เนื่องจาก
ผูป้ ระเมินหลักไม่เป็ นไปตามข้อ 11(7)
(2) ผูป้ ระเมินหลักไม่เป็ นไปตามข้อ 11(7)
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บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรื อผูป้ ระเมินหลักที่ได้รับการผ่อนผัน
ตามวรรคหนึ่ง ต้องดาเนินการแก้ไขเพื่อให้เป็ นไปตามข้อ 10(5) หรื อข้อ 11(7) แล้วแต่กรณี ภายใน
ระยะเวลาดังต่อไปนี้ นับแต่วนั ที่ได้รับความเห็นชอบ
(1) หนึ่งปี ในกรณีบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน
(2) หกเดือน ในกรณีผปู ้ ระเมินหลัก โดยระหว่างที่ยงั ไม่อาจแก้ไขได้ ให้ปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนได้เฉพาะงานที่ได้รับไว้ก่อนแล้วเท่านั้น
ในกรณีที่บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน หรื อผูป้ ระเมินหลักไม่สามารถ
ดาเนิ นการแก้ไขภายในระยะเวลาหรื อเงื่อนไขที่กาหนดในวรรคสอง ให้การให้ความเห็นชอบ
เป็ นอันสิ้ นสุดลง
ข้อ 15 ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน
แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อสานักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วนั สุดท้ายของเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง
(1) เมื่อบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงผูป้ ระเมินหลัก
ของบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน ไม่วา่ จะเป็ นกรณีที่ผปู ้ ระเมินหลักลาออกหรื อมีผปู ้ ระเมินหลัก
รายใหม่
(2) เมื่อบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่หรื อ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน
ข้อ 16 ในกรณีที่บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่ได้รับความเห็นชอบ
ตามหมวดนี้รายใดไม่สามารถดารงลักษณะให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจานวนผูป้ ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สินที่กาหนดในข้อ 10(5) ให้บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนรายนั้นดาเนินการแก้ไข
เพื่อให้มีลกั ษณะตามที่กาหนด ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) หนึ่งปี นับแต่วนั ที่ไม่สามารถดารงลักษณะนั้นได้ ในกรณี ทวั่ ไป
(2) หกเดือนนับแต่วนั ที่การให้ความเห็นชอบผูป้ ระเมินหลักสิ้ นสุ ดลงตามข้อ 14/1
วรรคสาม ในกรณี ที่บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนไม่สามารถดารงลักษณะได้เนื่ องจาก
ผูป้ ระเมินหลักไม่สามารถแก้ไขลักษณะภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กาหนดตามข้อ 14/1
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ข้อ 16/1 ในกรณีที่บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนรายใดมีผปู ้ ระเมินหลัก
ที่ไม่สามารถดารงลักษณะให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 11(7) ให้บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ในตลาดทุนดังกล่าวแจ้งการไม่สามารถดารงลักษณะของผูป้ ระเมินหลักต่อสานักงาน ภายในเจ็ดวัน
นับแต่วนั ทาการสุ ดท้ายของปี นั้น ๆ
หมวด 2
กรณีได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์กรวิชาชีพประเมิน
ข้อ 17 ให้ถือว่าบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและบุคคลธรรมดาที่เป็ นผูป้ ระเมิน
มูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์กรวิชาชีพประเมินให้สามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ เป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน
องค์กรวิชาชีพประเมินตามวรรคหนึ่งต้องเป็ นองค์กรที่สานักงานเห็นว่ามีความเหมาะสม
ในการเป็ นองค์กรกากับดูแลและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในข้อ 18
ข้อ 18 องค์กรวิชาชี พประเมิน ใดมีความประสงค์ที่จะทาหน้าที่กากับดูแลและ
พัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ให้แจ้งความประสงค์ต่อสานักงาน
โดยสานักงานจะพิจารณาความเหมาะสมในการเป็ นองค์กรกากับดู แลและพัฒนาวิชาชี พประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) มีนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนในการกากับดูแลสมาชิกและพัฒนาวิชาชีพ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะให้มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานในระดับสากล
(2) กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมด และบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบสู งสุ ดในการบริ หารงานขององค์ กรวิชาชี พ
ประเมินเป็ นผูม้ ีสัญชาติไทย
(3) มีคณะกรรมการควบคุมการปฏิบตั ิงานเพื่อทาหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทาผิดมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพหรื อกระบวนการในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน โดยอย่างน้อยครึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็ นอิสระจากผูป้ ระกอบ
วิชาชีพประเมิน และกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน
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(ก) ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(ข) ผูใ้ ช้รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(ค) ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นกฎหมาย
(ง) ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเงิน
(4) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าบุคคลดังต่อไปนี้ มีลกั ษณะต้องห้ามตามหมวด 3
(ก) กรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็ นผูด้ ูแล
รับผิดชอบสูงสุดในการบริ หารงานขององค์กรวิชาชีพประเมิน
(ข) บุคคลที่ดารงตาแหน่งในระดับบริ หารซึ่งรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการกากับ
ดูแลสมาชิก หรื อการพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(5) ในกรณี ที่มีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับการกากับดูแลสมาชิกหรื อ
การพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน องค์กรวิชาชีพประเมินต้องมีกลไกในการตรวจสอบบุคคล
ที่เป็ นองค์คณะในคณะทางานดังกล่าวให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้การดาเนินงาน
ขององค์กรวิชาชีพประเมินมีความน่าเชื่อถือ
(6) มีบุคลากรที่เป็ นอิสระจากผูป้ ระกอบวิชาชีพประเมิน ซึ่งสามารถปฏิบตั ิงานประจาให้
องค์กรวิชาชีพประเมินได้เต็มเวลา ในจานวนที่เพียงพอที่จะปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(7) มีระบบงานที่ชดั เจน รัดกุม และเพียงพอที่ทาให้เชื่อได้วา่ จะสามารถควบคุมดูแล
ให้บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและบุคคลธรรมดาที่เป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะซึ่งเป็ นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพประเมิน ปฏิบตั ิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก) การรับสมาชิกและการดารงสถานะการเป็ นสมาชิก ตลอดจนการรับขึ้นทะเบียน
บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและบุคคลธรรมดาที่เป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะที่ชัดเจนและเป็ นธรรม โดยอย่างน้อยต้องมีข้อกาหนดเกี่ยวกับ การรั บขึ้นทะเบี ยนและ
ลักษณะต้องห้ามของบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและบุคคลธรรมดาที่เป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ในทานองเดียวกัน หรื อเทีย บเคียงได้กับหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบตามหมวด 1 และ
ลักษณะต้องห้ามตามหมวด 3
(ข) การกาหนดหรื อการรับมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่น่าเชื่อถือ และมีกลไกในการพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณดังกล่าว
ให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
(ค) การกากับดูแลและติดตามให้สมาชิกและผูป้ ฏิบตั ิงานให้กบั สมาชิกปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(ง) การรับข้อร้องเรี ยนและการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนอย่างเหมาะสม
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(จ) การดาเนินการกับสมาชิกที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานหรื อจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(ฉ) การจัดอบรมความรู ้เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่สมาชิก
อย่างต่อเนื่อง
(8) มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานตาม (7) รวมทั้ง
ดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานดังกล่าว ให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้
(9) มีขอ้ บังคับหรื อมาตรการอื่นที่รองรับให้องค์กรวิชาชีพประเมินสามารถดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(ก) แจ้งคาสั่งและส่ งเอกสารหลักฐานการลงโทษทางวินยั แก่สมาชิกให้สานักงานทราบ
โดยไม่ชกั ช้า
(ข) เปิ ดเผยข้อมูล เกี่ยวกับ การฝ่ าฝื นหรื อการกระทาผิด ที่ เกี่ยวกับการประเมิน
มูลค่าทรั พย์สิน หรื อการไม่ ปฏิบตั ิ ต ามมาตรฐานหรื อจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชี พ ประเมิ น
มูลค่าทรั พย์สิน ของสมาชิ ก และการลงโทษสมาชิ ก รวมถึงข้อมูล อื่ นใดที่ได้รับ เนื่ องจาก
การเป็ นองค์กรวิชาชีพประเมิน
(ค) แลกเปลี่ยนข้อมูลกับสานักงานเกี่ยวกับสมาชิกและการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ของสมาชิก การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานหรื อจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินของสมาชิกและการลงโทษสมาชิก ได้โดยชอบ
(10) มีกลไกและมาตรการในการลงโทษสมาชิกอย่างเป็ นธรรม โดยมีข้นั ตอนและ
กระบวนการดาเนินการที่ชดั เจน เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ูกพิจารณามีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริ ง และการลงโทษ
กระทาอย่างเหมาะสม ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของพฤติกรรมของผูถ้ ูกพิจารณา และดาเนินการ
ภายในระยะเวลาอันสมควร
(11) จัดให้มีเว็บไซต์ขององค์กรวิชาชีพประเมินเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นปัจจุบนั
โดยอย่างน้อยต้องเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก) รายชื่ อสมาชิ กที่เป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและบุคคลธรรมดา
ที่เป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน ของบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรั พย์สินดังกล่าว ตลอดจนระยะเวลา
การรับขึ้นทะเบียนบุคคลเหล่านั้น
(ข) มาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(ค) การดาเนินการกับสมาชิกที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานหรื อจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(ง) ช่องทางในการรับข้อร้องเรี ยน
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ข้อ 19 ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้องค์กรวิชาชีพประเมินตามข้อ 17 แจ้งต่อสานักงาน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(1) เมื่อองค์กรวิชาชีพประเมินมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงานหรื อข้อบังคับ
ตามข้อ 18 ให้แจ้งต่อสานักงานอย่างน้อยสิ บสี่ วนั ก่อนวันที่ระบบงานหรื อข้อบังคับดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ
(2) เมื่อองค์กรวิชาชี พประเมิน ไม่สามารถดารงลักษณะตามข้อ 18 ให้แจ้ง
ต่อสานักงานภายในระยะเวลาอันสมควร
(3) เมื่อองค์กรวิชาชีพประเมินมีคาสั่งดังต่อไปนี้ ให้แจ้งคาสั่งและส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่อสานักงานโดยไม่ชกั ช้า
(ก) สั่งลงโทษทางวินยั บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรื อบุคคลธรรมดาที่เป็ น
ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะซึ่งเป็ นสมาชิกของตน เนื่องจากสมาชิกดังกล่าวฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานหรื อจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ
(ข) สัง่ พักหรื อเพิกถอนการขึ้นทะเบียน หรื อสัง่ ให้บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
หรื อบุคคลธรรมดาที่เป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินพ้นจากการเป็ นสมาชิกสาหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
ข้อ 20 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลบริ ษทั ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลัก สานักงานอาจแจ้งให้องค์กรวิชาชีพประเมินตามข้อ 17
ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้
ข้อ 21 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าองค์กรวิชาชีพประเมินตามข้อ 17 รายใด
ไม่สามารถดารงลักษณะให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 18 สานักงานอาจกาหนดระยะเวลา
ให้องค์กรวิชาชีพประเมินรายนั้นดาเนิ นการแก้ไขเพื่อให้มีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดได้
และในระหว่างดาเนินการแก้ไขดังกล่าว สานักงานอาจกาหนดให้องค์กรวิชาชีพประเมินรายนั้น
แก้ไขการกระทา หรื อให้กระทาการ หรื องดเว้นกระทาการได้ตามที่เห็นสมควร และอาจกาหนด
ระยะเวลาให้องค์กรวิชาชีพประเมินดังกล่าวต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
ในกรณี ที่องค์กรวิชาชีพประเมินไม่สามารถแก้ไขให้มีลกั ษณะถูกต้อง หรื อ
ไม่กระทาการหรื องดเว้นกระทาการตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง หรื อไม่ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ตามข้อ 20 ให้ถือว่าองค์กรวิชาชีพประเมินนั้นไม่ประสงค์ที่จะทาหน้าที่กากับดูแลและพัฒนาวิชาชีพประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะต่อไป และสานักงานจะยกเลิกการพิจารณา
การเป็ นองค์กรกากับดูแลและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามข้อ 17 วรรคสอง
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ให้บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักที่ถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานเนื่องจากได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์กรวิชาชีพประเมินที่สานักงาน
ยกเลิกการพิจารณาตามวรรคสอง ยังคงสามารถปฏิบตั ิงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรม
ในตลาดทุนต่อไปได้จนกว่าจะสิ้ นสุ ดระยะเวลาที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์กรวิชาชีพประเมิน นั้น
เว้นแต่เข้ากรณี ที่ทาให้การให้ความเห็นชอบสิ้ นสุ ดลงตามที่กาหนดในข้อ 30 หรื อสานักงานสั่งพัก
การให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบที่เหลืออยู่ หรื อ เพิกถอนการให้
ความเห็นชอบเป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรื อผูป้ ระเมินหลัก แล้วแต่กรณี
ข้อ 22 ในกรณีที่องค์กรวิชาชีพประเมินตามข้อ 17 วรรคสองรายใด ไม่ประสงค์
จะทาหน้าที่กากับดูแลและพัฒนาวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะอีกต่อไป
ให้องค์กรวิชาชีพประเมินดังกล่าวแจ้งความประสงค์ต่อสานักงานโดยไม่ชกั ช้า ทั้งนี้ ให้บริ ษทั ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักที่ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสานักงานเนื่ องจาก
ได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์กรวิชาชีพประเมินดังกล่าว ยังคงสามารถปฏิบตั ิงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เพื่อธุ รกรรมในตลาดทุนต่อไปได้จนกว่าจะสิ้ นสุ ดระยะเวลาที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์กรวิชาชี พ
ประเมินนั้น เว้นแต่เข้ากรณีที่ทาให้การให้ความเห็นชอบสิ้ นสุ ดลงตามที่กาหนดในข้อ 30 หรื อสานักงาน
สั่งพักการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบที่ เหลืออยู่ หรื อเพิกถอนการให้
ความเห็นชอบเป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรื อผูป้ ระเมินหลัก แล้วแต่กรณี
หมวด 3
ลักษณะต้องห้าม
ข้อ 23 ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามตามประกาศนี้ ได้แก่กรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็ นกรณีที่มีความบกพร่ องในด้านความสามารถ
ตามกฎหมาย หรื ออยู่ระหว่างถูกดาเนิ นการตามกฎหมายเกี่ยวกับการกากับดูแลตลาดทุ น หรื อ
มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่กาหนดไว้ในข้อ 24
(2) ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2 ซึ่ งเป็ นกรณี ที่ มีประวัติการถูกดาเนิ นการหรื อ
ถูกลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 25
(3) ลัก ษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 ซึ่ งเป็ นกรณี ที่มี พฤติก รรมที่ไ ม่ เหมาะสม
ในการปฏิบตั ิต่อลูกค้า ผูล้ งทุน หรื อตลาดทุนโดยรวม ในเรื่ องที่มีนยั สาคัญซึ่งอาจมีผลต่อความน่าเชื่อถือ
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อธุ รกรรมในตลาดทุนตามที่กาหนดไว้ในข้อ 26
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ข้อ 24 ให้กรณี ดงั ต่อไปนี้ เป็ นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1
(1) เป็ นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์หรื อเป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อ
(2) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ หรื อ
(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสานักงานหรื ออยูร่ ะหว่างถูกดาเนินคดีอนั เนื่องจาก
ถูกสานักงานกล่าวโทษในความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุนดังต่อไปนี้
(ก) ความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ข) ความผิดเกี่ยวกับการกระทาโดยทุจริ ตหรื อการทาให้เสี ยหายต่อทรัพย์สิน
ต่อเจ้าหนี้ หรื อต่อประชาชน
(ค) ความผิดเกี่ยวกับการจงใจแสดงข้อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ด
ข้อความจริ งที่เป็ นสาระสาคัญอันควรแจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อประชาชนหรื อ ยื่นต่อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงาน
(4) เคยต้องคาพิพากษาในลักษณะดังต่อไปนี้ เนื่องจากการกล่าวโทษของสานักงาน
เว้นแต่จะพ้นการลงโทษหรื อพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ก่ อนวันที่ ยื่นคาขอ
ความเห็นชอบต่อสานักงาน
(ก) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดตาม (3) ในกรณี เป็ นนิติบุคคล
(ข) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเนื่ องจากการกระทาความผิดตาม (3)
ไม่วา่ ศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษหรื อไม่ ในกรณีเป็ นบุคคลธรรมดา
ข้อ 25 ให้กรณี ดงั ต่อไปนี้ เป็ นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2
(1) อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงินไม่วา่ ในประเทศ
หรื อต่างประเทศ หรื ออยู่ระหว่างถูกดาเนิ นคดีอนั เนื่ องจากกรณี ที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ ทั้งนี้
เฉพาะในมูลเหตุเนื่ องจากการบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
และทาให้เกิดความเสี ยหายไม่วา่ จะต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัดหรื อต่อลูกค้า
(2) เคยต้องคาพิพากษาในลักษณะดังต่อไปนี้ เนื่องจากการกล่าวโทษของหน่วยงาน
กากับดูแลสถาบันการเงินตาม (1) เว้นแต่จะพ้นการลงโทษหรื อพ้นจากการรอลงโทษมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าสามปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอความเห็นชอบต่อสานักงาน
(ก) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดในมูลเหตุเนื่ องจาก
การบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทาให้เกิดความเสี ยหาย
ไม่วา่ จะต่อสถาบันการเงินหรื อต่อลูกค้า ในกรณี เป็ นนิติบุคคล
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(ข) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเนื่องจากการกระทาความผิดในมูลเหตุ
ตาม (ก) และทาให้เกิดความเสี ยหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงิ นที่ตนสังกัดหรื อต่อลูกค้า ไม่ว่าศาล
จะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษหรื อไม่ ในกรณี เป็ นบุคคลธรรมดา
(3) เคยต้องคาพิพากษาในลักษณะดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นการลงโทษหรื อพ้นจาก
การรอลงโทษมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขอความเห็นชอบต่อสานักงาน
(ก) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับ
การบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ในกรณี เป็ นนิ ติบุคคล
(ข) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เนื่ องจากการกระทาความผิดตาม (ก)
ไม่วา่ ศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษหรื อไม่ ในกรณี เป็ นบุคคลธรรมดา
(4) เป็ นผูท้ ี่ศาลมีคาสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรื อกฎหมายอื่น
ในลักษณะเดียวกันและยังไม่พน้ สามปี นับแต่วนั ที่ศาลมี คาสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน
(5) เป็ นผูท้ ี่หน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงินหรื อหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย
ไม่ว่าในประเทศหรื อต่างประเทศ พิจารณาว่ามีลกั ษณะต้องห้ามในการเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่ องจากการบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง
หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ข้อ 26 ให้กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งอย่างเพียงพอต่อสานักงานที่ทาให้พิจารณาได้วา่
มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ เป็ นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3
(1) มีหรื อเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรื อการให้บริ การประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ขาดความรับผิดชอบหรื อความรอบคอบเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานหรื อจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อธุ รกรรมในตลาดทุน หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุ น
การกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
(2) มีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการกระทาอันไม่เป็ นธรรมหรื อการเอาเปรี ยบ
ผูล้ งทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุน
การกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
(3) มีหรื อเคยมีพฤติกรรมในการเปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลหรื อเอกสารอันเป็ นเท็จ
ที่อาจทาให้สาคัญผิด หรื อโดยปกปิ ดข้อความจริ งที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ นข้อมู ลหรื อเอกสารที่ยื่นหรื อจัดส่ งต่อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรื อผูล้ งทุน หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
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(4) มีหรื อเคยมีพฤติกรรมในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในด้านอื่น ๆ ซึ่งหน่วยงาน
ที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายพิจารณาว่าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
หรื อจรรยาบรรณในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในด้านนั้น และพฤติกรรมดังกล่าวอาจมีผลกระทบ
ต่อความน่าเชื่อถือในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนอย่างมีนยั สาคัญ
ข้อ 27 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าบุคคลใดมีลกั ษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 มาแล้ว
เกินกว่าสิ บปี หรื อข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวมิได้มีลกั ษณะร้ายแรงถึงขนาดที่ไม่สมควร
ได้รับความไว้วางใจหรื อความน่ าเชื่ อถือให้ เป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรื อ
ปฏิบตั ิงานเป็ นผูป้ ระเมินหลัก แล้วแต่กรณี สานักงานอาจไม่ยกข้อเท็ จจริ งในกรณี น้ นั มาเป็ นเหตุ
ในการพิจารณาการมีลกั ษณะต้องห้ามของบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรื อผูป้ ระเมินหลัก
ข้อ 28 ในการพิจารณาความร้ายแรงตามข้อ 27 สานักงานจะคานึงถึงข้อเท็จจริ ง
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรื อการกระทาของบริ ษทั ประเมินมูลค่า ทรัพย์สินในตลาดทุน หรื อ
ผูป้ ระเมินหลัก เป็ นรายกรณี ทั้งนี้ ปัจจัยที่สานักงานนามาใช้ประกอบการพิจารณาจะรวมถึง
(1) บทบาทความเกี่ยวข้องและนัยสาคัญของพฤติกรรม เช่น จานวนเงินที่เกี่ยวข้อง
ปริ มาณธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ผูร้ ับประโยชน์จากผลของพฤติกรรม เป็ นตัวการ ผูใ้ ช้ หรื อผูส้ นับสนุน
ระดับความจงใจ หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็ นต้น
(2) การลงโทษอื่นที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว
(3) ความรุ นแรงของผลกระทบหรื อความเสี ยหายต่อธุ รกรรมในตลาดทุน หรื อ
ต่อประชาชนโดยรวม
(4) การแก้ไขหรื อดาเนินการอื่นที่เป็ นประโยชน์ เพื่อแก้ไข เยียวยา หรื อป้องกัน
มิให้เกิดข้อเท็จจริ งหรื อพฤติกรรมทานองเดียวกันซ้ าอีก
(5) พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานหรื อขัดขวาง
การปฏิบตั ิงานของสานักงาน เช่น การให้ขอ้ เท็จจริ งหรื อหลักฐานที่เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา
หรื อการดาเนินการ การปิ ดบังอาพรางหรื อทาลายหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรื อการให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ
เป็ นต้น
(6) ความซับซ้อนของลักษณะการกระทาหรื อเครื่ องมือที่ใช้ในการกระทา เช่น
การใช้ชื่อบุคคลอื่น หรื อการตั้งบริ ษทั อาพราง เป็ นต้น
(7) ประวัติพฤติกรรมในช่วงสิ บปี ก่อนที่สานักงานจะพิจารณาการมีลกั ษณะต้องห้าม
ในแต่ละกรณี เช่น เป็ นพฤติกรรมครั้งแรก หรื อเป็ นพฤติกรรมที่เกิดซ้ าหรื อต่อเนื่อง เป็ นต้น
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ข้อ 29 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจสั่งการของสานักงานมีความชัดเจนและผ่านกระบวนการ
ทบทวนตามสมควร ในการสั่งพักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ในตลาดทุนหรื อผูป้ ระเมินหลักเนื่ องจากการมีลกั ษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 สานักงานจะดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ูกพิจารณามีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริ ง
(2) ในกรณี เป็ นข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานหรื อจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ สานักงานอาจเสนอข้อเท็จจริ ง ข้อกล่าวหา
และข้อโต้แย้ง รวมทั้งคาชี้แจงของผูถ้ ูกพิจารณา (ถ้ามี) ให้คณะที่ปรึ กษาเพื่อให้ความเห็นหรื อข้อแนะนา
สาหรับใช้ประกอบการพิจารณาของสานักงาน
หมวด 4
การสิ้ นสุ ดการให้ความเห็นชอบและบทบังคับอื่น
ข้อ 30 การให้ความเห็นชอบเป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและ
ผูป้ ระเมินหลักจะสิ้ นสุ ดลงเมื่อ
(1) บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรื อผูป้ ระเมินหลักได้แจ้งต่อสานักงาน
หรื อองค์กรวิชาชีพประเมินตามข้อ 17 ถึงความประสงค์ที่จะยุติการปฏิบตั ิงานเป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในตลาดทุนหรื อผูป้ ระเมินหลัก แล้วแต่กรณี
(2) บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรื อผูป้ ระเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบ
ตามหมวด 1 หรื อหมวด 2 มีลกั ษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1 หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2 ในข้อ 25(2) (3) (4)
หรื อ (5) หรื อได้รับแจ้งจากสานักงานว่ามีลกั ษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2 ในข้อ 25(1)
(3) องค์กรวิชาชี พประเมิน ตามข้อ 17 สั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบี ยนหรื อสั่งให้
พ้นจากการเป็ นสมาชิกสาหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ แล้วแต่กรณี
(4) สิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 40/2564 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบบริ ษทั ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินและผูป้ ระเมินหลักสาหรับธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 40/2564 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบบริ ษทั ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินและผูป้ ระเมินหลักสาหรับธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564)
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ข้อ 31 สานักงานอาจสั่งพักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็ นบริ ษทั ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรื อผูป้ ระเมินหลัก ตามสมควรแก่กรณี เมื่อมีเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนไม่สามารถดารงลักษณะให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 10(1) (2) (4) หรื อ (7) หรื อไม่สามารถแก้ไขให้ตนเองดารงลักษณะตามข้อ 10(5) ได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในข้อ 16
(2) ผูป้ ระเมินหลักไม่สามารถดารงลักษณะให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 11(7)
(3) บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุ นหรื อผูป้ ระเมินหลักมีลกั ษณะ
ต้องห้ามกลุ่มที่ 3
ในกรณีที่เกิดเหตุตามวรรคหนึ่ง (1) หรื อ (2) สานักงานอาจสั่งให้บริ ษทั ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรื อผูป้ ระเมินหลักดาเนินการแก้ไขเพื่อให้มีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ภายในระยะเวลาที่กาหนด และสั่งให้กระทาการหรื องดเว้นกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนการสั่งพัก
หรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบก็ได้
ข้อ 32 ในกรณี ที่สานักงานกาหนดระยะเวลาการสั่งพักการให้ความเห็นชอบ
อันเป็ นผลให้บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรื อผูป้ ระเมินหลักไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่
ได้อีกตลอดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบที่เหลืออยู่ หรื อในกรณี ที่สานักงานสั่งเพิกถอนการให้
ความเห็นชอบ สานักงานอาจกาหนดระยะเวลาหรื อเงื่อนไขในการรับพิจารณาคาขอความเห็นชอบ
ของบุคคลรายนั้นในครั้งต่อไปไว้ดว้ ยก็ได้ โดยกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั ที่
สานักงานสั่งพักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
ข้อ 33 ในกรณีที่บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรื อผูป้ ระเมินหลัก
ซึ่ งเป็ นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพประเมิน ตามข้อ 17 รายใด ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
หรื อจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และ
องค์กรวิชาชีพประเมินนั้นได้ดาเนินการลงโทษทางวินยั สมาชิกที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
หรื อจรรยาบรรณดังกล่าวแล้ว สานักงานจะไม่ดาเนินการกับสมาชิกขององค์กรวิชาชีพประเมินนั้น
อีกก็ได้ หากเห็นว่าสมาชิกดังกล่าวได้รับโทษอย่างเหมาะสมแล้ว
ข้อ 34 การสัง่ พักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ในตลาดทุนหรื อผูป้ ระเมินหลัก ไม่มีผลกระทบต่อรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่บริ ษทั ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนได้จดั ทาหรื อผูป้ ระเมินหลักได้ลงลายมือชื่ อในรายงานดังกล่าวแล้ว
และเป็ นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
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(1) ในกรณี ที่ตอ้ งยื่นรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินต่อสานักงานเพื่อประกอบ
การทาธุ รกรรมในตลาดทุน รายงานการประเมินนั้นได้ยื่นต่อสานักงานก่อนวันที่สานักงานสั่งพักหรื อ
เพิกถอนการให้ความเห็นชอบ เว้นแต่
(ก) มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ารายงานดังกล่าวไม่เป็ นไปตามมาตรฐานในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน หรื อรายงานดังกล่าวเป็ นเหตุหรื อเป็ นส่ วนหนึ่งที่ทาให้สานักงานสั่งพักหรื อเพิกถอน
การให้ความเห็นชอบ และ
(ข) สานักงานยังไม่มีการออกคาสั่งให้ทาธุ รกรรมในตลาดทุนที่ใช้รายงาน
การประเมินนั้นได้
(2) ในกรณี อื่นนอกจาก (1) รายงานการประเมิ นนั้นได้ถูกนาไปใช้ในธุ รกรรม
ในตลาดทุนก่อนวันที่สานักงานสั่งพักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
หมวด 5
บทเฉพาะกาล
ข้อ 35 ให้บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผูป้ ระเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การให้ความเห็นชอบบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผูป้ ระเมินหลัก เพื่ อวัตถุประสงค์สาธารณะ
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 อยูแ่ ล้วในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ เป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานตามประกาศนี้
ตามระยะเวลาการให้ความเห็นชอบที่เหลืออยูห่ รื อจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 แล้วแต่วนั ใด
จะถึงภายหลัง
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับกับบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผูป้ ระเมินหลัก
ที่เคยถูกสมาคมตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การให้ความเห็นชอบบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผูป้ ระเมินหลัก เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 พิจารณาว่ามีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่ หรื อ
มาตรฐานหรื อจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในช่วงระยะเวลาสามปี
ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ
ในกรณี ที่บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรื อผูป้ ระเมินหลักตามวรรคสองยืน่ คาขอ
ความเห็นชอบเป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนหรื อความเห็นชอบเป็ นผูป้ ระเมินหลัก
ต่อสานักงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในส่ วนที่ 1 การยื่นคาขอความเห็นชอบ ของหมวด 1
การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ประกาศนี้ มีผลใช้บงั คับ
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ให้บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรื อผูป้ ระเมินหลักดังกล่าวปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าสานักงาน
จะมีหนังสื อแจ้งผลการพิจารณา ทั้งนี้ ให้นาหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบตามข้อ 10 และข้อ 11
และการกาหนดระยะเวลาหรื อเงื่อนไขในการรับพิจารณาคาขอความเห็นชอบตามข้อ 12 มาใช้บงั คับกับการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวด้วย
ให้นาข้อกาหนดเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามตามหมวด 3 รวมทั้งเหตุในการพัก เพิกถอน หรื อ
สิ้ นสุ ดการให้ความเห็นชอบ ตลอดจนอานาจสั่งการของสานักงานตามหมวด 4 มาใช้บงั คับกับบริ ษทั
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักตามวรรคหนึ่งด้วย
ข้อ 36 ให้บรรดาคาสัง่ และหนังสื อเวียนที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
บริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผูป้ ระเมินหลัก เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ พ.ศ. 2552 ลงวันที่
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดแห่ งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีคาสั่งและหนังสื อเวียนที่ออกหรื อ
วางแนวปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ใช้บงั คับ
ข้อ 37 ในกรณี ท่ีมีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิง ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
และผูป้ ระเมินหลัก เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
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