
 
 

 

 

1. ตามหลกัเกณฑปั์จจุบนั การกาํหนดคุณสมบติัของผูที้�จะขอความเห็นชอบเป็น 

ผูป้ระเมินหลกัและต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผูป้ระเมินหลกัสําหรับธุรกรรมในตลาดทุน 

ในเรื�องแนวทางการผา่นการทดสอบหรืออบรมความรู้ความสามารถตามที�กาํหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์อง

สาํนกังาน ก.ล.ต. สรุปไดด้งันี�  

(1) ผู้ประเมินรายใหม่ที�จะยื�นขอความเห็นชอบ สํานักงาน ก.ล.ต. กาํหนด

แนวทางการพิจารณาการใหค้วามเห็นชอบไวเ้ช่นเดิม1 โดยสรุปไดด้งันี�  

- การสอบวดัความรู้  ตอ้งเป็นผูที้�ผ่านการสอบวดัความรู้ผูป้ระเมินมูลค่า

ทรัพย์สินสําหรับธุรกรรมในตลาดทุนที� จัดโดยศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่ง

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (“ศูนย ์SMART”) แลว้ ไม่เกิน 2 ปีนบัจากวนัที�ผูป้ระเมินผ่านการทดสอบ

จนถึงวนัที�ยื�นคาํขอ 

- หลักเกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์  กําหนดให้การสอบสัมภาษณ์

ดาํเนินการโดยคณะที�ปรึกษาเพื�อพิจารณาคุณสมบติับริษทัประเมินและผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

(“คณะที�ปรึกษาฯ”) ซึ�งประกอบดว้ย ผูเ้ชี�ยวชาญทางวิชาชีพ 2 ราย ผูท้รงคุณวุฒิในวิชาชีพ 2 ราย และ

ผูแ้ทนจากผูใ้ช้รายงานประเมินอีก 1 ราย โดยรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที�คณะที�ปรึกษาฯ 

จะใชใ้นการสอบสัมภาษณ์ (“รายงาน”) ตอ้งเป็นรายงานที�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ

วิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินซึ� งมีมูลค่าของทรัพย์สินที�ประเมินอย่างน้อย 300 ล้านบาท 

จํานวน 2 รายงาน และอย่างน้อย 1 รายงานต้องประเมินโดยวิธีพิจารณาจากรายได้  หากสอบ

สัมภาษณ์ในครั� งแรกไม่ผ่าน มีสิทธิขอรับการสัมภาษณ์ใหม่ได้อีก 1 ครั� ง โดยระยะเวลาสัมภาษณ์

ตอ้งห่างจากครั� งแรกไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  

(2) กรณีต่ออายุการให้ความเห็นชอบผู้ ประเมินหลักสํานักงาน ก.ล.ต  

ได้ปรับปรุงประกาศในครั� งนี�  โดยเพิ�มคุณสมบัติเกี�ยวกับความรู้และการเข้ารับการอบรมของ 

ผูป้ระเมินหลกั2 ดงันี�   

- ผูป้ระเมินหลกัตอ้งเขา้รับการอบรมหลกัสูตรต่อเนื�องเกี�ยวกับวิชาชีพ

ประเมิน (“หลกัสูตรต่อเนื�อง”) ซึ�งเป็นหลกัสูตรที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. อยา่งนอ้ย  

�� ชั�วโมงภายใน � ปี โดยแต่ละปีตอ้งมีจาํนวนชั�วโมงอบรมไม่นอ้ยกวา่ � ชั�วโมง  

 
1 รายละเอียดตามหนงัสือเวียน ที� ก.ล.ต.จค.(ว) 24/2557 เรื�อง การให้ความเห็นชอบผูป้ระเมินหลกัสําหรับธุรกรรม

ในตลาดทุน ลงวนัที� 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และหนังสือเวียน ที� ก.ล.ต.จค.(ว) 35/2557 เรื�อง คาํชี� แจงเพิ�มเติม

เกี�ยวกบัการใหค้วามเห็นชอบผูป้ระเมินหลกัสาํหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวนัที� 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
2 เกณฑต์ามประกาศที� สช. 40/���� ขอ้ � 

การผา่นการทดสอบและการอบรมความรู้ความสามารถของผูป้ระเมิน 
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สํานกังาน ก.ล.ต. ขอแสดงการดาํรงคุณสมบติัการอบรมหลกัสูตรต่อเนื�อง

ของผูป้ระเมินหลักเพื�อใช้ประกอบคาํขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบในช่วง transition period ไว ้

ดงันี�  
กรณียื�นขอต่ออายใุนปี ���� - ���� กรณียื�นขอต่ออายุตั�งแต่ปี 2569 

บริษทัประเมินมูลค่า 
ทรัพยสิ์นในตลาดทุน 

ผูป้ระเมินหลกั ผูป้ระเมินหลกั 

ไม่นาํหลกัเกณฑ ์

การอบรมหลกัสูตรต่อเนื�อง 

มาพิจารณา 

แสดงไดว้่า มีการอบรมต่อเนื�อง �� ชั�วโมง ภายใน � ปี 

และมีการอบรมอยา่งนอ้ยปีละ � ชั�วโมง 
 

กลุ่ม เริ�มนบัระยะเวลาอบรม 

A 1 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2569 

B 1 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2570 

C 1 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2571 

 

- บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที�ผูป้ระเมินดังกล่าวสังกดัมีหน้าที�แจง้

การดาํรงคุณสมบัติการอบรมความรู้ความสามารถของผูป้ระเมินหลักของบริษทัประเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วนันบัแต่วนัทาํการสุดทา้ยของทุกปี3 โดยในช่วง transition 

period ให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รายงานจํานวนชั�วโมงการอบรมของผูป้ระเมินหลัก 

ในสังกดั ดงันี�  
 

ตัวอย่างการนับวันครบกําหนดรายงานฯ หากวันที�  29  30 และ 31 

ธันวาคม 25XX และวนัที� 1 มกราคมของปีถดัไปเป็นวนัหยุด  บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ตอ้ง

รายงานจาํนวนชั�วโมงการอบรมของผูป้ระเมินหลกั ภายใน 7 วนันับแต่วนัทาํการสุดทา้ยของปี ( 28 

ธนัวาคม 25XX) คือ ภายในวนัที� 4 มกราคมของปีถดัไป เป็นตน้ 

2.   การแจง้เกี�ยวกบัการจดัอบรมหลกัสูตรต่อเนื�อง 

สํานักงาน ก.ล.ต. สมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย และสมาคม

นักประเมินอิสระไทยจะร่วมกนัพิจารณาหลกัสูตรอบรมต่อเนื�อง ซึ� งสํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศ

รายชื�อหลกัสูตรต่อเนื�องบนเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. ตั�งแต่เดือนมกราคม ���� เป็นตน้ไป 

 

 

 

 
3 เกณฑต์ามประกาศที� สช’ 40/���� ขอ้ 9 

กลุ่ม บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน 

A มีหนา้ที�รายงานจาํนวนชั�วโมงอบรมของผูป้ระเมินหลกัในสังกดั เริ�มตั�งแต่ปี 2566 

B มีหนา้ที�รายงานจาํนวนชั�วโมงอบรมของผูป้ระเมินหลกัในสังกดั เริ�มตั�งแต่ปี 2567 

C มีหนา้ที�รายงานจาํนวนชั�วโมงอบรมของผูป้ระเมินหลกัในสังกดั เริ�มตั�งแต่ปี 2568 
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3.   การปรับปรุงการแสดงผลงานให้มีการลงลายมือชื�อในรายงานการประเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์นเพื�อธุรกรรมในตลาดทุนอยา่งนอ้ย 2 งานภายในรอบระยะเวลา 5 ปี4 

ป ระ ก าศที�  ส ช . 40/� �� �  กําห นดคุ ณส มบัติข อง ผู ้ที� จะ ต่ออายุก า ร ใ ห ้

ความเห็นชอบเป็นผูป้ระเมินหลักสําหรับธุรกรรมในตลาดทุนไวว้่า ผูป้ระเมินดังกล่าวตอ้งมีการ                

ลงลายมือชื�อในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเพื�อธุรกรรมในตลาดทุนอย่างน้อย 2 งานภายใน   

รอบระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขอ เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ

จากคราวละ 2 ปี เป็น 5 ปี  และไม่ตอ้งยื�นเล่มรายงานดงักล่าวต่อสํานกังาน ก.ล.ต. แลว้  อย่างไรก็ดี 

สํานักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้ผูย้ื�นคาํขอชี�แจงพร้อมส่งเอกสารประกอบคาํชี�แจงต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 

ได ้หากมีขอ้สงสัยเกี�ยวกบัการปฏิบติัหนา้ที�ของผูป้ระเมินหลกัดงักล่าว   

สํานักงาน ก.ล.ต. ขอเรียนว่า บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั

สามารถแสดงผลงานประเมินสําหรับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ของ                    

ประกาศเดิมในช่วง transition period ได ้ดงันี�  
กรณียื�นขอต่ออายใุนปี ���� - ���� กรณียื�นขอต่ออายุตั�งแต่ปี ���� 

บริษทัประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นในตลาดทุน 

ผูป้ระเมินหลกั บริษทัประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นในตลาดทุน 

ผูป้ระเมินหลกั 

ให้แสดงผลงาน 

ในรอบ 2 ปีที�ผา่นมา 

ให้แสดงผลงานในรอบ 2 ปีที�ผา่นมา 

และมีผลงานอยา่งน้อย 1 รายงาน

ภายใน 2 ปี /ไม่ตอ้งยื�นเล่มรายงาน 

ให้แสดงผลงาน 

ในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา 

ให้แสดงผลงานในรอบ � ปีที�ผา่นมา 

และมีผลงานอยา่งน้อย 2 รายงาน 

ภายใน 5 ปี /ไม่ตอ้งยื�นเล่มรายงาน 

 

4.   ผูป้ระเมินหลกัที�ไม่สามารถดาํรงคุณสมบติัเกี�ยวกบัการอบรมหลกัสูตรต่อเนื�อง5 

ในกรณีที�ผูป้ระเมินหลกัรายใด ยงัไม่สามารถดาํรงคุณสมบติัในเรื�องการอบรม

หลกัสูตรต่อเนื�องได ้โดยผู้ประเมินหลักจะต้องมีจํานวนชั�วโมงอบรมในแต่ละปีไม่น้อยกว่า � ชั�วโมง

และปีสุดท้ายมีจํานวนชั�วโมงอบรมสะสมไม่น้อยกว่า �� ชั�วโมง บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นต้น

สังกดัสามารถทาํหนงัสือแจง้ขอผ่อนผนัในเรื�องระยะเวลาการอบรมไปยงัสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนครบ

กาํหนด หรือภายใน 7 วนันบัแต่วนัทาํการสุดทา้ยของปีนั�น ๆ โดยอธิบายเหตุผล ความจาํเป็น แผนการ

แก้ไข และระยะเวลาที�คาดว่าจะต้องใช้ในการแก้ไขคุณสมบัติ เพื�อให้สํานักงาน ก.ล.ต. พิจารณา  

ซึ� งหากสํานกังาน ก.ล.ต. เห็นว่า มีเหตุผล และความจาํเป็นอนัสมควร สํานกังาน ก.ล.ต. อาจพิจารณา

ผอ่นผนัระยะเวลาใหไ้ม่เกินระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัที�ไดรั้บความเห็นชอบ 

ทั�งนี�  ในระหว่างที�ไม่สามารถดํารงคุณสมบัติข้างต้น ผู้ประเมินหลักปฏิบัติหน้าที�

ได้เฉพาะงานที�ได้รับเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินไว้อยู่ ก่อนแล้วเท่านั�น และหากผูป้ระเมินหลัก                     

รายดงักล่าวไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาหรือเงื�อนไขที�กาํหนดไว ้ให้ถือว่า การให้

ความเห็นชอบผูป้ระเมินรายดังกล่าวสิ�นสุดลง  นอกจากนี� หากการสิ�นสุดการให้ความเห็นชอบ 

 
4 เกณฑต์ามประกาศที� สช. 40/���� ขอ้ 6 
5 เกณฑต์ามประกาศที� สช. 40/2564 ขอ้ 7 
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ผู้ประเมินรายดังกล่าวเป็นสาเหตุให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้นสังกัดไม่สามารถดํารงคุณสมบัติ

เรื�องจํานวนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรวมกันน้อยกว่า 5 คน หรือมีจํานวนผู้ประเมินหลักน้อยกว่า  

2 คน เนื�องจากผู้ประเมินหลักไม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่อเนื�องตามที�กําหนด ให้บริษัทประเมิน

มูลค่าทรัพย์สิน มีระยะเวลาดําเนินการแก้ไขคุณสมบัติในเรื�องจํานวนผู้ประเมินข้างต้นได้อีกไม่เกิน  

6 เดือนนับแต่วันสิ�นสุดการให้ความเห็นชอบผู้ประเมินหลกัรายดังกล่าว 

ตวัอย่าง หากผูป้ระเมินครบกาํหนดให้ความเห็นชอบวนัที� 31 ธันวาคม 2569  

ไม่สามารถดาํรงคุณสมบติัเรื�องการอบรม และสํานักงาน ก.ล.ต. ผ่อนผนัระยะเวลาให้ดาํเนินการ

แกไ้ขภายในวนัที� 30 มิถุนายน 2570 หากผูป้ระเมินรายดงักล่าวไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขไดภ้ายใน

วันที�  �� มิถุนายน ���� ให้ถือว่าการให้ความเห็นชอบผู ้ประเมินรายดังกล่าวสิ�นสุดในวนัที�   

30 มิถุนายน 2570 และหากเป็นสาเหตุให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้นสังกัดไม่มีจํานวน 

ผูป้ระเมินหลกัเหลืออยู่เลย บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น มีระยะเวลาดาํเนินการแกไ้ขไดอี้ก 6 เดือน 

คือภายในวนัที� 31 ธนัวาคม 2570 โดยในระหวา่งที�ไม่สามารถดาํรงคุณสมบติัขา้งตน้ บริษทัประเมิน

มูลค่าทรัพย์สิน ปฏิบัติหน้าที�ได้เฉพาะงานที�ได้รับเป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพย์สินไวอ้ยู่ก่อนแลว้

เท่านั�น แต่หากบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  ยงัคงมีผูป้ระเมินหลกัเหลืออยูอี่ก 1 คน บริษทัประเมิน

มูลค่าทรัพย์สินยงัคงสามารถปฏิบัติหน้าที�เป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพย์สินได้ โดยจะต้องจัดให้มี 

ผู ้ประเมินหลักเพิ�มอีก 1 คนเพื�อให้จํานวนผู ้ประเมินหลักครบ 2 รายตามเกณฑ์ที�ก ําหนด   

อย่างไรก็ดี หากบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ภายในวันที�   

31 ธนัวาคม 2570 ใหถื้อวา่การใหค้วามเห็นชอบของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น สิ�นสุดลงในวนัที� 

�� ธนัวาคม ����  

 


