
 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ที่ สช. 40/2564 
เร่ือง  การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและ 

ผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน 
(ฉบบัที่ 3) 

_______________________ 

  โดยที่ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นทีเ่ก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมในตลาดทุน 
เป็นขอ้มูลส าคญัที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของประชาชน การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดงักล่าว  
จึงจ าเป็นต้องอาศยับุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบเป็นผูด้  าเนินการ ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ  
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ีเ่ก่ียวกบัธุรกรรมในตลาดทุน  
จึงมีขอ้ก าหนดให้การประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นขา้งตน้ตอ้งด าเนินการโดยบริษทัประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น 
ที่อยู่ในบญัชีที่ส านักงานให้ความเห็นชอบ และโดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการขอความเห็นชอบ ระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ และการยื่นหรือรายงานต่าง ๆ  
ให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน ส านกังานออกประกาศเก่ียวกบัการให้ความเห็นชอบไวด้งัต่อไปน้ี   

  ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 5/1 ก่อนหมวด 1 การขอความเห็นชอบและ 
การให้ความเห็นชอบ แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สช. 24/2555  เร่ือง การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับ
ธุรกรรมในตลาดทุน ลงวนัที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   

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

ขอ้ 2   ให้ยกเลิกความในขอ้ 9 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สช. 24/2555  เร่ือง การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและ 
ผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวนัที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สช. 45/2558  เร่ือง  
การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน  
(ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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   “ขอ้ 9   ส านักงานจะแจง้ผลการพิจารณาค าขอความเห็นชอบภายในระยะเวลา
ดงัต่อไปน้ี นบัแต่วนัที่ส านักงานไดร้ับเอกสารหลกัฐานถูกต้องครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน   
  (1)  เก้าสิบวนั ในกรณีทัว่ไป 
  (2)  เจ็ดวนั ในกรณีที่เป็นการขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ”  

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (7) ของขอ้ 11 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สช. 24/2555  เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
และผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวนัที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“(7)  ผ่านการทดสอบหรืออบรมความรู้ความสามารถตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน”  

  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 13 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สช. 24/2555  เร่ือง การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและ 
ผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวนัที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
   “ขอ้ 13   การให้ความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน 
และผูป้ระเมินหลกัตามหมวดน้ี มีก าหนดคราวละห้าปีปฏิทิน โดยการให้ความเห็นชอบในครั้ งแรก 
ให้มีผลตั้งแต่วนัที่ได้รับความเห็นชอบ แต่ให้การนับระยะเวลาห้าปีเร่ิมตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 
ของปีถดัไป”   

ขอ้ 5   ให้ยกเลิกความใน (2) ของขอ้ 14 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สช. 24/2555  เร่ือง การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทนุ ลงวนัที ่6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  

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

ขอ้ 6   ให้ยกเลิกความใน (3) ของขอ้ 14 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สช. 24/2555  เร่ือง การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมิน 
มูลค่าทรพัยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรบัธุรกรรมในตลาดทนุ ลงวนัที ่6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
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“(3)  บริษทัประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นในตลาดทุนหรือผูป้ระเมนิหลกัจะไดร้บัการต่ออายุ
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 7   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 14/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สช. 24/2555  เร่ือง การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
และผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวนัที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   

“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)     
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 8   ใหย้กเลิกความในขอ้ 16 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สช. 24/2555  เร่ือง การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและ 
ผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวนัที่ 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน   
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“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” 

  ขอ้ 9   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 16/1 ในส่วนที่ 2 หลกัเกณฑ์และระยะเวลา 
การให้ความเห็นชอบเป็นบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกั ของหมวด 1  
การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สช. 24/2555  เร่ือง การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและ 
ผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวนัที่ 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 

“ขอ้ 16/1   ในกรณีที่บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนรายใดมีผูป้ระเมินหลกั 
ที่ไม่สามารถด ารงลกัษณะให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 11(7) ให้บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
ในตลาดทุนดงักล่าวแจง้การไม่สามารถด ารงลกัษณะของผูป้ระเมินหลกัต่อส านกังาน ภายในเจ็ดวนั 
นบัแต่วนัท าการสุดทา้ยของปีนั้น ๆ” 

ขอ้ 10   ให้ยกเลิกความใน (1) และ (2) ของขอ้ 30 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สช. 24/2555  เร่ือง การให้ความเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวนัที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.  2555  และให้ใชค้วาม
ต่อไปน้ีแทน 

“(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)”  
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ขอ้ 11   ค าขอความเห็นชอบ และค าขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นบริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน หรือผูป้ระเมินหลกัที่ได้ยื่นต่อส านักงานก่อนวนัที่ประกาศน้ี 
ใชบ้งัคบั และผูย้ื่นค าขอมิไดแ้จง้ต่อส านกังานว่าประสงคจ์ะขอความเห็นชอบภายใตข้อ้ก าหนดที่แกไ้ข
เพิ่มเติมโดยประกาศน้ี ให้การพิจารณาให้ความเห็นชอบอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดแห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สช. 24/2555  เร่ือง การให้ความเห็นชอบบริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวนัที ่6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
ก่อนการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี  ทั้งน้ี ให้การให้ความเหน็ชอบดงักล่าวมีระยะเวลาห้าปีปฏิทิน  
โดยมีผลตั้งแต่วนัที่ไดร้บัความเห็นชอบ แต่ให้การนบัระยะเวลาห้าปีเร่ิมตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 
ของปีถดัไป 

ขอ้ 12   เพื่อประโยชน์ในการนบัระยะเวลาการให้ความเห็นชอบตามขอ้ 4 แห่งประกาศน้ี 
การให้ความเห็นชอบต่ออายุส าหรับค าขอที่ยื่นมาเป็นครั้ งแรกภายหลงัจากวนัที่ประกาศน้ีใชบ้งัคบั  
ให้เร่ิมนบัระยะเวลาห้าปีตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม ของปีถดัไป 

ขอ้ 13   บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนและผูป้ระเมินหลกัที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากส านักงานอยู่ก่อนวนัที่ประกาศน้ีใชบ้งัคบั ให้ปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปไดต้ามระยะเวลา 
การให้ความเห็นชอบที่เหลืออยู่  

  ขอ้ 14   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแตว่นัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เป็นตน้ไป  
เวน้แต่ขอ้ 6 และขอ้ 7 ให้ใชบ้งัคบัตั้งแตว่นัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  
 
 
 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ  
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


