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ธันวาคม 2543

สํารวจความเห็น
วงการประเมิน

เพื่อกระตุนการพัฒนา

ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
และกรรมการบริหารสมาคมผูประเมินฯ

ผมจึงทําการสํารวจความเห็นของผูเกี่ยวของ
เกี่ยวกับวงการประเมินคาทรัพยสิน

เพื่อเปนการจุดประกายใหทุกฝายหันมาชวยพัฒนา
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ถึงวันนี้ ณ ตนป 2549
บางอยางก็ไดรับการตอบสนองแลว
แตหลายอยางยังไมมีการดําเนินการ
การนี้ถือเปนหนาที่ของทุกฝาย

ที่ประกอบสัมมาอาชีพดวยวิชาชีพนี้
ที่จะรวมกันพัฒนาวิชาชีพนี้ใหดี

ขอเรียกรองหนึ่งที่ตองการใหสมาคมเปนศูนยกลาง
อาจตองมีการทบทวนเชนกัน เพราะ

ข้ึนอยูกับวาสมาคมเปนตัวแทนสมาชิกจริงไหม
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ลสํารวจความเห็นวงการประเมินคาทรัพยสิน (ปลายป
2543) ที่ควรไดรับการสานตอ ซึ่งผมไดจัดทําขึ้น มีราย
ละเอียดดังนี้

คณะอนุกรรมการ ปชส. สมาคมผูประเมินคาประเมินคาทรัพย
สินแหงประเทศไทย ไดสํารวจความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับวงการ
อสังหาริมทรัพย เพื่อการวางแผนการพัฒนาวงการประเมินคาทรัพยสิน
ในประเทศไทย ใหมีมาตรฐานสากลเปนที่เชื่อถือในสังคม อันจะมีผลให
วิชาชีพนี้สามารถสนับสนุนตอการแกไขปญหาวิกฤติเศรษฐกิจของ
ประเทศดวยกระบวนการประเมินคาทรัพยสินที่ถูกตองแมนยํา

การสํารวจนี้ดําเนินการ ในชวงปลายเดือนตุลาคม-ตนเดือน
พฤศจิกายน 2543 ในลักษณะ "ประชาพิจารณ" โดยไดขอใหผูตอบ
แบบสอบถามระบุชื่อ-ที่อยูของตนเองใหชัดเจนเพื่อการสอบทานในภาย
หลังได มีผูสนใจตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 278 ราย จากหนวยงาน
ทั้งภาครัฐบาล ภาคสถาบันการเงิน ภาคบริษัทประเมิน และหนวย
งานอื่น ๆ กวา 106 แหง และตอไปนี้ เปนผลสรุปโดยสังเขป สวนราย
ละเอียดผลของการสํารวจ จะนําเสนอในภายหลัง

ผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 70% เปนพนักงานระดับปฏิบัติ

งาน ที่เหลือ 30% เปนผูบริหาร โดยทั้งหมดเปนผูใชบริการ 55% และ
เปนผูใหบริการประเมิน 45% ดังนั้นกลุมใหญที่สุดที่ตอบแบบสอบถาม
ก็คือ เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการของผูใชบริการ (38%)

ผูตอบแบบสอบถามประมาณหนึ่งในสาม (38%) มาจากบริษัท
ประเมินคาทรัพยสิน ที่เหลือมาจากหนวยราชการ-รัฐวิสาหกิจ, สถาบัน
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การเงิน+อื่น ๆ เปนสัดสวน 26%, 16%,  20% ตามลําดับ

http://www.thairath.co.th/thairath1/2548/page1/nov/27/p1_1.php
ถาต้ังใจจะโกง ปองกันแนนหนาอยางไรก็มีโอกาส แตก็ยังดีกวาไมปองกัน

ผูประเมินเรียนจบมาตรง 22% แลว
สําหรับในกลุมผูใหบริการประเมินคาทรัพยสินนั้น ผูประเมินที่

จบวิชาการประเมินโดยตรง มีอยูทั้งหมด 22% นอกนั้นอาจเปนนักวิชา
ชีพที่เกี่ยวเนื่องเชน เศรษฐศาสตร สถาปนิก วิศวกร หรืออื่น ๆ ถือเปน
แนวโนมที่ดีขึ้นตามลําดับ ไมใชวาแทบทั้งหมดใชแตประสบการณ

สําหรับในอเมริกา ผูประเมินเฉพาะที่อยูอาศัย  ไมจําเปนตอง
จบปริญญาตรี เพียงผานการอบรมเปนเวลา 90 ชั่วโมงโดยสมาคมวิชา
ชีพก็เปนผูประเมินไดแลว แตถาจะใหประเมินไดทุกประเภท ตองใช
ประสบการณบวกกับการผานการอบรมอีก 90 ชั่วโมง แสดงวา ผู
ประเมินไมจําเปนตองจบปริญญาตรีวิชาการประเมินเสมอไป แตแนว
โนมในอนาคต คงจะเนนใหจบปริญญาตรีมากเชน เชนที่ไทยเรากําลัง
ทําอยู แตใชวาเราทําชาเกินฝรั่งแตอยางใดเลยนะ!!
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ประเมินไมควรตางกันเกินกี่เปอรเซ็นต
ในกรณีประเมินคาทรัพยสินชิ้นเดียวกัน การวินิจฉัยวา มูลคา

ทรัพยสินควรเปนเงินเทาไหร ผูประเมินวิชาชีพ 2 คน ไมควรประเมิน
ตางกันเกิน 20% โดย 90% ของผูตอบแบบสอบถามเห็นเชนนี้ แสดงวา
ความตาง 20% นาจะถือเปนบรรทัดฐานสําคัญได

อยางไรก็ตามผูตอบแบบสอบถามประมาณครึ่งหนึ่ง (53%)
ตอบวาตัวเลขมูลคาไมควรตางกันเกิน 10% โดยคาเฉล่ียทั้งหมดคือ
ประมาณ 14%

ทรัพยสิน 500 ลานขึ้นไปควรประเมินกี่บริษัท
ทรัพยสินที่มีราคาแพงเหลานี้ ครึ่งหนึ่งของผูตอบแบบสอบ

ถามเห็นวาควรใชบริษัทประเมิน 3 แหง อีก 38% เห็นวาใช 2 แหงก็พอ
ทั้งนี้เปนความเห็นที่ใกลเคียงกันทั้งผูใชและผูใหบริการประเมินคา
ทรัพยสิน (บริษัทประเมิน)

ในความจริงแลว ทรัพยสินของบริษัทมหาชนในตลาดหลัก
ทรัพย มีผลกระทบตอการลงทุนของประชาชน จึงควรจะมีการประเมิน
โดยบริษัทประเมินต้ังแต 3 แหงขึ้นไป ไมใชแค 2 แหงเชนที่กําหนดไว
ในปจจุบันนี้

อยางไรก็ตามทรัพยสินที่เปน NPL หรือหนี้มีปญหาจํานวน
มาก ไมไดผานการประเมินดวยซ้ําไป หรือใหสินเชื่อแลวคอยไป
ประเมิน และมักจะใหสินเชื่อกันไปตามนโยบายมากกวาการเครงครัด
ประเมินตามหลักวิชาการเสียกอน

ประเมินผิดใครรับผิดชอบ
ในกรณีที่สถาบันการเงิน ใหสินเชื่อไปสูงกวาที่ควร เพราะเชื่อ
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มูลคาที่ประเมินไดโดยผูประเมิน ถือเปนความผิดของใครเปนหลัก ขอนี้
พบวา ครึ่งหนึ่ง (52%) ถือเปนความผิดรวมกันทั้งสองฝายเทา ๆ กัน
อยางไรก็ตามสองในสามของทั้งผูประเมินและผูใชบริการตางเห็นรวม
กันวา ผูประเมินมีสวนรับผิดชอบมากกวาผูอนุมัติสินเชื่อ

มรรยาททางวิชาชีพ
เกือบทั้งหมด (99%) เห็นวา ผูประเมินหรือบริษัทประเมินตอง

ไมมีประโยชนเกี่ยวของกับทรัพยสินที่ประเมิน ยกเวนไดคาจางประเมิน
เทานั้น  และสวนใหญ (81%) เห็นวา ผูประเมินหรือบริษัทประเมินไม
ควรประกอบกิจการอื่นที่มีโอกาสเปนประโยชนเชิงขัดแยงกับการ
ประเมินคาทรัพยสิน การนี้แสดงวา ผูประเมินควรจะมีจุดยืนที่ชัดเจน
ไมใชทํางานทุกอยางที่สรางรายไดนอกเหนือจากงานประเมิน โดยไม
คํานึงถึงบทบาทขัดแยัง

เรียกรองความรวมมือจากกรมที่ดิน
ผูตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมด (93%) จาก ทั้งภาครัฐบาล

และภาคเอกชนตางเห็นวาพองกันวาขอมูลซื้อ-ขายที่แจง ณ สํานักงาน
ที่ดิน ควรถือเปนขอมูลสาธารณะที่เปดเผยได เพื่อประโยชนในการ
วิเคราะหประกอบการประเมินคาทรัพยสิน และอีก 98% เห็นวา กรมที่
ดินนาจะมีบทบาทในการสนับสนุน โดยอนุญาตใหตรวจสอบเอกสาร
สิทธิ เพื่อใหนักประเมินไดตรวจสอบสิทธิในทรัพยสินอยางถูกตองตาม
ความเปนจริง ทั้งนี้อาจเปนไดวา หากสมาชิกสมาคมในฐานะผูประเมิน
คาทรัพยสินแสดงบัตรสมาชิกสมาคมแกทางสํานักงานที่ดิน สํานักงาน
ที่ดินจะอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
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ผูประเมินมี VAT เปนศูนยกลาง
หนวยงานที่มีบทบาทสูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพอันเปนความ

เห็นของผูตอบ คือสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย หรือ
VAT (41%) รองลงมาคือกรมที่ดิน (23% - มีผูตอบแบบสอบถามที่มา
จากกรมที่ดินเพียง 11 รายเทานั้น)

สวนหนวยงานที่มีบทบาทไมมากนัก ไดแก สมาคมนักประเมิน
ราคาอิสระ (13%) ธนาคารแหงประเทศไทย (9%) และสุดทายคือ
สํานักงาน กลต. (7%) นอกนั้นเปนหนวยงานอื่น ๆ

การที่ สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย มีบท
บาทสูงสุดก็เพราะเปนหนวยงานที่รวมผูประเมินจากบริษัทประเมิน 
สวนใหญที่สุด (90% หรือ 50 จาก 55 บริษัท) จากสวนราชการ สถาบัน
การเงินและสถาบันการศึกษาดานประเมินทั่วประเทศ และมีสมาชิกทั้ง
หมดถึง 2,000 คน

ตีพิมพครั้งแรก
VAT News มกราคม – มีนาคม 2544 หนา 19
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