6 กันยายน 2548
สํารวจความเห็น
วงการประเมิน
จะพัฒนาไปอยางไร
ผมเคยทําการสํารวจความเห็น
ของบุคคลที่เกี่ยวของกับการประเมินคาทรัพยสิน
ครั้งนี้เปนครั้งที่ 3 แลว
ขัอคิดที่ไดรับเหลานี้จะเปนประโยชน
ในการพัฒนาวิชาชีพอยางแทจริง

ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย

107

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
สมาคมที่เกี่ยวของกับวงการอสังหาริมทรัพยทุกแหง

เนื่องดวยกระผมในนามของมูลนิธิประเมินคาทรัพยสิน
แหงประเทศไทย อันเปนองคกรการกุศลเพื่อเผยแพรความรูแกสาธารณ
ชนโดยไมไดเปนผูแทนนักวิชาชีพเชนสมาคมวิชาชีพ ไดจัดการสํารวจ
ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของในวงการประเมินคาทรัพยสิน จึงขอเรียน
เสนอขอสรุปและความคิดเห็นเพิม่ เติมในกรณีทเี่ กีย่ วของ เพือ่ ทานโปรด
พิจารณาประกอบการพัฒนาวงการวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน ดังนี้:
การดําเนินการ มูลนิธจิ ดั ทําการสํารวจนีเ้ พือ่ มุง หวังใหผู
เกีย่ วของในวงการประเมินคาทรัพยสนิ และผูใ ชบริการตลอดจนประชา
ชนทั่วไปไดชวยกันตรวจสอบวิชาชีพนี้และรวมสนับสนุนการพัฒนาวิชา
ชีพนี้
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
เกีย่ วกับวา มูลคาตลาดทีผ่ ปู ระเมินคาทรัพยสนิ วิเคราะหออกมาโดยผูป ระเมิน
2 รายนัน้ ไมควรตางกันเกินกวากีเ่ ปอรเซ็นต ผลปรากฏวา เฉลีย่ คือ 12%
โดยผูป ระเมินคาทรัพยสนิ เห็นวาไมควรเกิน 15% แตผใู ชบริการรับไดที่ 11%
จํานวนผูใหบริการที่ควรจาง สําหรับในการประเมิน
คาทรัพยสนิ สําคัญ ๆ ทีม่ มี ลู คาตัง้ แต 500 ลานขึน้ ไป ทัง้ ผูใ ชบริการและผูใ ห
บริการ ตางเห็นตรงกันวา ควรมีการวาจางบริษทั ประเมิน 3 แหง (ไมนอ ยกวา
2 แหง) ทัง้ นีเ้ พือ่ จะไดตรวจสอบมูลคาทีป่ ระเมินใหชดั เจน สําหรับในขอนี้ หาก
เปนในกรณีบริษทั ในตลาดหลักทรัพย ไมควรใหผวู า จางติดตอกับผูป ระเมิน
โดยตรง การคัดเลือกบริษทั รประเมินควรเปนการจับฉลากระหวางบริษทั ทีไ่ ด
รับอนุญาตทุกแหง (ถือวาทุกแหงควรมีมาตรฐานเทาเทียมกัน – ยกเวนถา
กระทําผิดก็ตอ งลงโทษซึง่ เปนอีกกรณีหนึง่ ) การจายคาจาง ใหจา ยผาน กลต.
(โดยรับคาจางจากบริษทั มหาชน) ทัง้ นีเ้ พือ่ ปองกันการสมรูร ว มคิดกัน
ปจจัยพิจารณาเลือกใชบริการ ในการเลือกใชบริการ
บริษทั ประเมินนัน้ ผูใ ชบริการเห็นวา ชือ่ เสียงมาอันดับหนึง่ ประสบการณ
เปนอันดับ 2 ขอเสนอดานเทคนิคเปนอันดับสาม และคาจางที่ต่ําเปน
อันดับสี่ ซึง่ ถาหากใหชอื่ เสียงมีคะแนนเทากับ 100% ประสบการณ จะ
เปน 79% เทคนิคดี 74% และคาจาง 56% ตามลําดับ แตขอ นีเ้ ชือ่ วาใน
ความเปนจริงของปจจุบนั ทีม่ กี ารแขงขันรุนแรง ทําใหคา จางปกติยงั ต่ํา
กวาอัตราคาจางมาตรฐานของสมาคมผูป ระเมินคาทรัพยสนิ แหงประเทศ
ไทย
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ความรับผิดชอบ ทั้งผูประเมินและผูใชบริการตางเห็น
วา ในกรณีที่สถาบันการเงินใหสินเชื่อไปสูงกวาที่ควร เพราะเชื่อมูลคาที่
บริษัทประเมินได ถือเปนความผิดของทั้งสองฝาย (47%) อยางไรก็ตาม
ก็มีอีก 38% ที่เห็นวาผูประเมินควรรับผิดชอบ และมีเพียง 14% ที่เห็น
เปนความรับผิดชอบของผูใหสินเชื่อ
ความนาเชื่อถือของผูประเมินคาทรัพยสิน มีผูตอบ
แบบสอบถามถึง 88% เห็นวาผูป ระเมินคาทรัพยสนิ ไมควรประกอบกิจการอืน่
ทีม่ บี ทบาทขัดแยง เชน เปนนายหนาในเวลาเดียวกัน ในสหรัฐอเมริกามีการ
กําหนดชัดใหแยกกัน แตของระบบอังกฤษ “ไมถอื สา” ในกรณีประเทศไทย
เราควรทําใหชดั เจนวา ถาใครเปนผูป ระเมิน ตองไมมอี าชีพเปนนายหนาดวย
สําหรับความนาเชื่อถือของวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน
เมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่น
โดยสมมติใหความนาเชื่อถือสูงสุดเทากับ
100% คือแพทย วิศวกรได 93% นักบัญชีได 90% สวนผูประเมินคา
ทรัพยสินได
80%
ซึ่งไดไมต่ํากวานักวิชาชีพอื่นทางดาน
อสังหาริมทรัพย แสดงวาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสินนี้ไดรับการยอม
รับพอสมควร แตยังตองพยายามแสดงบทบาทใหเปนที่ยอมรับยิ่งขึ้น
แนวทางการกํากับวิชาชีพ ไดมีผูเสนอไวดังนี้:
1. ตอกรณีถาผูประเมินคา ประเมินสูง/ต่ํากวาความเปน
จริง โดยไมมีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ ผูประเมินไมสมควรรับคาจาง
ขอนี้ผูใชบริการเห็นดวย 67% ผูประเมินเห็นดวย 41%
2. ตอกรณีทผี่ ปู ระเมินคาทรัพยสนิ ควรทําประกันความเสีย่ ง
ทางวิชาชีพ (เผือ่ ประเมินผิด บริษทั ประกันจะไดชว ยชดใช) เพือ่ ประโยชนของ
ผูใ ชบริการหรือไม ขอนีผ้ ใู ชบริการเห็นดวย 72% ผูป ระเมินเห็นดวย 68%
3. ตอกรณีที่ผูประเมิน ประเมินผิดพลาดเพราะความ
ประมาท ขาดความรู ทุจริต ผูประเมินสมควรจายคาชดเชยแกผูวาจาง
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หรือไม ขอนี้ผูใชบริการเห็นดวย 82% ผูประเมินเห็นดวย 64%
ปจจัยแหงความสําเร็จของการประเมินคาทรัพยสนิ ทีด่ ตี อ สวน
รวม โดยใหคะแนนอันดับหนึง่ เทากับ 100% พบวา “ผูป ระเมินคาทรัพยสนิ มี
ความรูเ พียงพอ” คืออันดับหนึง่ (100%) รองลงมาคือ “การมีระบบฐานขอมูลทีด่ ี
พอ” (71%) การมีสมาคมวิชาชีพทีเ่ ขมแข็ง (69%) และสุดทายคือ การสนับสนุน
จากทางราชการ (53%) ดังนัน้ เราจึงตองเรงพัฒนาความรูท งั้ ผูใ ชบริการและผูใ ห
บริการ
การควบคุมวิชาชีพ พบวา มีผูเห็นดวยกับการให
หนวยราชการเขามาควบคุมโดยตรง เชน กรณีชางรังวัดเอกชนเพียง
17% หรือการใหสมาคมผูประเมินเปนผูควบคุมกันเองเพียง 16% สวน
ใหญทสี่ ดุ ถึง 68% เห็นควรใหมกี ารตัง้ สภาวิชาชีพผูป ระเมินคาทรัพยสนิ
เชน สภาสถาปนิก สภาวิศวกร (ซึง่ แมมสี มาคมสถาปนิกและวิศวกรรม
สถานฯ ในพระบรมราชูปถัมภ ก็ยังตั้งสภาเพื่อใหเกิดความเปนธรรมใน
การควบคุม หรือสภานักบัญชีก็มีแลว อันเปนผลจากการยุคเลิกสมาคม
นักบัญชีและผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย)
ขอเรียกรองสําคัญของผูเกี่ยวของทุกฝายก็คือ
1. ขอมูลราคาซื้อ-ขายที่แจง ณ สํานักงานที่ดิน ในการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ควรถือเปนขอมูลสาธารณะที่นํามาเปด
เผยเพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินคาทรัพยสิน
2.
กรมที่ดินควรมีบทบาทสนับสนุนขอมูลแกการ
ประเมินคาทรัพยสิน ดวยการอนุญาตใหตรวจสอบเอกสารสิทธิเพื่อให
การประเมินคาทรัพยสนิ ไดรบั ขอมูลทีถ่ กู ตอง สอดคลองกับความเปนจริง
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา และหากทางมูลนิธสิ ามารถให
การสนับสนุนประการใดเพือ่ การพัฒนาวิชาชีพ กระผมยินดีรบั ดําเนินการเสมอ
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ขอแสดงความนับถือ
(ดร.โสภณ พรโชคชัย)
ประธานกรรมการมูลนิธิประเมินคาทรัพยสินไทย
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