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6 กันยายน 2548

สํารวจความเห็น
วงการประเมิน

จะพัฒนาไปอยางไร

ผมเคยทําการสํารวจความเห็น
ของบุคคลที่เกี่ยวของกับการประเมินคาทรัพยสิน

ครั้งนี้เปนครั้งที่ 3 แลว
ขัอคิดที่ไดรับเหลานี้จะเปนประโยชน
ในการพัฒนาวิชาชีพอยางแทจริง
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หนังสือตอไปนี้
ทําในนามของมูลนิธิประเมินคาทรัพยสินไทย
เพื่อรวมความเห็นของบุคคลที่เกี่ยวของ

มาชวยกันผลักดันวิชาชีพ
ผูสํารวจไดรับความรวมมือตอบแบบสอบถามมาก

มาย

การกระตุนจะสําเร็จหรือไม
ความพยายามของผมก็เปนเพียงสวนเล็ก ๆ
แตที่สําคัญ อยูที่วาผูเกี่ยวของทั้งหลาย
จะรวมใจกันพัฒนาวิชาชีพนี้เพียงใด
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ที่ TAF.09/215/48

6    กันยายน    2548

เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินคาทรัพยสินในประเทศไทย

เรียน ทานนายกสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
ทานนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

สําเนาเรียน ทานผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
ทานเลขาธิการ สํานักงาน กลต.
ทานอธิบดี กรมธนารักษ
ทานอธิบดี กรมการประกันภัย
ทานอธิบดี กรมบังคับคดี
กรรมการผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สมาคมที่เก่ียวของกับวงการอสังหาริมทรัพยทุกแหง

เนื่องดวยกระผมในนามของมูลนิธิประเมินคาทรัพยสิน
แหงประเทศไทย อันเปนองคกรการกุศลเพื่อเผยแพรความรูแกสาธารณ
ชนโดยไมไดเปนผูแทนนักวิชาชีพเชนสมาคมวิชาชีพ ไดจัดการสํารวจ
ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของในวงการประเมินคาทรัพยสิน จึงขอเรียน
เสนอขอสรปุและความคดิเหน็เพิม่เติมในกรณีทีเ่กีย่วของ เพือ่ทานโปรด
พิจารณาประกอบการพัฒนาวงการวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน ดังนี้:

การดาํเนนิการ มลูนธิิจดัทาํการสาํรวจนีเ้พือ่มุงหวังใหผู
เกีย่วของในวงการประเมนิคาทรพัยสนิ และผูใชบรกิารตลอดจนประชา
ชนทั่วไปไดชวยกันตรวจสอบวิชาชีพนี้และรวมสนับสนุนการพัฒนาวิชา
ชพีนี้

สําหรับวิธีการสํารวจนั้น ใชแบบสอบถามและใหผู
เกี่ยวของไดกรอกแสดงความคิดเห็น จัดสงไปยังไปรษณียหรือแจกจาย
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ทั่วไปในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2548 โดยไดแบบสอบถาม
กลับคืนมาทั้งหมด 503 ชุด แยกเปนผูใหบริการหรือผูประเมินคาทรัพย
สิน 27% และอีก 73% เปนผูใชบริการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ใน
ที่นี้เปนการนําเสนอผลการสํารวจเบื้องตน

ความแตกตางของมูลคาที่ประเมินได ตอขอถาม
เกีย่วกบัวา มลูคาตลาดทีผู่ประเมนิคาทรพัยสนิวิเคราะหออกมาโดยผูประเมนิ
2 รายนัน้ ไมควรตางกนัเกนิกวากีเ่ปอรเซน็ต ผลปรากฏวา เฉลีย่คอื 12%
โดยผูประเมนิคาทรพัยสนิเหน็วาไมควรเกนิ 15% แตผูใชบรกิารรบัไดที ่11%

จํานวนผูใหบริการที่ควรจาง สําหรับในการประเมิน
คาทรพัยสนิสาํคญั ๆ ทีม่มีลูคาตัง้แต 500 ลานขึน้ไป ทัง้ผูใชบรกิารและผูให
บรกิาร ตางเหน็ตรงกนัวา ควรมกีารวาจางบรษัิทประเมนิ 3 แหง (ไมนอยกวา
2 แหง) ทัง้นีเ้พือ่จะไดตรวจสอบมลูคาทีป่ระเมนิใหชดัเจน สาํหรบัในขอนี ้หาก
เปนในกรณีบรษัิทในตลาดหลกัทรพัย ไมควรใหผูวาจางตดิตอกบัผูประเมนิ
โดยตรง การคดัเลอืกบรษัิทรประเมนิควรเปนการจบัฉลากระหวางบรษัิททีไ่ด
รบัอนญุาตทกุแหง (ถอืวาทกุแหงควรมมีาตรฐานเทาเทยีมกนั – ยกเวนถา
กระทาํผดิกต็องลงโทษซึง่เปนอกีกรณหีนึง่) การจายคาจาง ใหจายผาน กลต.
(โดยรบัคาจางจากบรษัิทมหาชน) ทัง้นีเ้พือ่ปองกนัการสมรูรวมคดิกนั

ปจจัยพิจารณาเลือกใชบริการ ในการเลือกใชบริการ
บรษัิทประเมนินัน้ ผูใชบรกิารเหน็วา ชือ่เสยีงมาอนัดบัหนึง่ ประสบการณ
เปนอันดับ 2 ขอเสนอดานเทคนิคเปนอันดับสาม และคาจางที่ตํ่าเปน
อนัดบัสี ่ ซึง่ถาหากใหชือ่เสยีงมคีะแนนเทากบั 100% ประสบการณ จะ
เปน 79% เทคนคิด ี 74% และคาจาง 56% ตามลาํดบั แตขอนีเ้ชือ่วาใน
ความเปนจรงิของปจจบุนัทีม่กีารแขงขนัรนุแรง ทาํใหคาจางปกตยิงัตํ่า
กวาอัตราคาจางมาตรฐานของสมาคมผูประเมนิคาทรพัยสนิแหงประเทศ
ไทย
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ความรับผิดชอบ ทั้งผูประเมินและผูใชบริการตางเห็น
วา ในกรณีที่สถาบันการเงินใหสินเชื่อไปสูงกวาที่ควร เพราะเชื่อมูลคาที่
บริษัทประเมินได ถือเปนความผิดของทั้งสองฝาย (47%) อยางไรก็ตาม
ก็มีอีก 38% ที่เห็นวาผูประเมินควรรับผิดชอบ และมีเพียง 14% ที่เห็น
เปนความรับผิดชอบของผูใหสินเชื่อ

ความนาเชื่อถือของผูประเมินคาทรัพยสิน มีผูตอบ
แบบสอบถามถงึ 88% เหน็วาผูประเมนิคาทรพัยสนิไมควรประกอบกจิการอืน่
ทีม่บีทบาทขดัแยง เชน เปนนายหนาในเวลาเดยีวกนั ในสหรฐัอเมรกิามกีาร
กาํหนดชดัใหแยกกนั แตของระบบองักฤษ “ไมถอืสา” ในกรณปีระเทศไทย
เราควรทาํใหชดัเจนวา ถาใครเปนผูประเมนิ ตองไมมอีาชพีเปนนายหนาดวย

สําหรับความนาเชื่อถือของวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน
เมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่น โดยสมมติใหความนาเชื่อถือสูงสุดเทากับ
100% คือแพทย วิศวกรได 93% นักบัญชีได 90% สวนผูประเมินคา
ทรัพยสินได 80% ซึ่งไดไมตํ่ากวานักวิชาชีพอื่นทางดาน
อสังหาริมทรัพย แสดงวาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสินนี้ไดรับการยอม
รับพอสมควร แตยังตองพยายามแสดงบทบาทใหเปนที่ยอมรับยิ่งขึ้น

แนวทางการกํากับวิชาชีพ ไดมีผูเสนอไวดังนี้:
1. ตอกรณีถาผูประเมินคา ประเมินสูง/ตํ่ากวาความเปน

จริง โดยไมมีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ ผูประเมินไมสมควรรับคาจาง
ขอนี้ผูใชบริการเห็นดวย 67% ผูประเมินเห็นดวย 41%

2. ตอกรณีทีผู่ประเมนิคาทรพัยสนิ ควรทาํประกนัความเสีย่ง
ทางวชิาชพี (เผือ่ประเมนิผดิ บรษัิทประกนัจะไดชวยชดใช) เพือ่ประโยชนของ
ผูใชบรกิารหรอืไม ขอนีผู้ใชบรกิารเหน็ดวย 72% ผูประเมนิเหน็ดวย 68%

3. ตอกรณีที่ผูประเมิน ประเมินผิดพลาดเพราะความ
ประมาท ขาดความรู ทุจริต ผูประเมินสมควรจายคาชดเชยแกผูวาจาง
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หรือไม ขอนี้ผูใชบริการเห็นดวย 82% ผูประเมินเห็นดวย 64%

ปจจยัแหงความสาํเรจ็ของการประเมนิคาทรพัยสนิทีด่ตีอสวน
รวม โดยใหคะแนนอนัดบัหนึง่เทากบั 100% พบวา “ผูประเมนิคาทรพัยสนิมี
ความรูเพยีงพอ” คอือนัดบัหนึง่ (100%) รองลงมาคอื “การมรีะบบฐานขอมลูทีด่ี
พอ” (71%) การมสีมาคมวชิาชพีทีเ่ขมแขง็ (69%) และสดุทายคอื การสนบัสนนุ
จากทางราชการ (53%) ดงันัน้ เราจงึตองเรงพฒันาความรูทัง้ผูใชบรกิารและผูให
บรกิาร

การควบคุมวิชาชีพ พบวา มีผูเห็นดวยกับการให
หนวยราชการเขามาควบคุมโดยตรง เชน กรณีชางรังวัดเอกชนเพียง
17% หรือการใหสมาคมผูประเมินเปนผูควบคุมกันเองเพียง 16% สวน
ใหญทีส่ดุถงึ 68% เหน็ควรใหมกีารต้ังสภาวชิาชพีผูประเมนิคาทรพัยสนิ
เชน สภาสถาปนกิ สภาวศิวกร (ซึง่แมมสีมาคมสถาปนกิและวิศวกรรม
สถานฯ ในพระบรมราชูปถัมภ ก็ยังต้ังสภาเพื่อใหเกิดความเปนธรรมใน
การควบคุม หรือสภานักบัญชีก็มีแลว อันเปนผลจากการยุคเลิกสมาคม
นักบัญชีและผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย)

ขอเรียกรองสําคัญของผูเกี่ยวของทุกฝายก็คือ
 1. ขอมูลราคาซื้อ-ขายที่แจง ณ สํานักงานที่ดิน ในการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ควรถือเปนขอมูลสาธารณะที่นํามาเปด
เผยเพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินคาทรัพยสิน

 2. กรมที่ดินควรมีบทบาทสนับสนุนขอมูลแกการ
ประเมินคาทรัพยสิน ดวยการอนุญาตใหตรวจสอบเอกสารสิทธิเพื่อให
การประเมนิคาทรพัยสนิไดรบัขอมูลทีถ่กูตอง สอดคลองกบัความเปนจรงิ

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา และหากทางมลูนธิิสามารถให
การสนบัสนนุประการใดเพือ่การพฒันาวชิาชพี กระผมยนิดรีบัดาํเนนิการเสมอ
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ขอแสดงความนับถือ
(ดร.โสภณ พรโชคชัย)

ประธานกรรมการมูลนิธิประเมินคาทรัพยสินไทย




