25 ธันวาคม 2547
ประเมิน
… ชวยสินเชื่อ
/ ชวยชาติ
การประเมินคาทรัพยสินที่โปรงใส
สามารถชวยลดความเสี่ยงในการใหสินเชื่อ
ชวยชาติไมใหเสียหายจากสถาบันการเงินลม
โดยการนี้ใชเงินนิดเดียว
เพราะคาจางประเมินเทียบกับมูลคาแลว “ขี้ผง”
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เราตองทําวิชาชีพนี้ใหมีอิสระ
ทําใหผูประเมินคาทรัพยสินทั้งหลายมีอิสระ
ทําใหเกิดความโปรงใสในวงการ
การนี้ทําไดไมยาก
ทําไดทันที
แตไมคอยมีใครอยากทํา
ไมคอยมีใครอยากแกไขใหวงการนี้ดี
เพราะคงทําใหเสนทางการโกงกินตีบตันลง
ทําใหโอกาสฉอราษฎรบังหลวงลดลง
มารวมกันปลดปลอยวิชาชีพนี้ใหเปนอิสระเถอะ
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มั

กพูดกันวา “ในหวงวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 หรือเมื่อ 8 ปที่
แลว สถาบันการเงินลมลงมากมาย ทําไมจึงลมไดทั้ง ๆ ที่ใน
การให สิ น เชื่ อ ก็ ใ ช อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย เ ป น หลั ก ทรั พ ย ค้ําประกั น
ทําไมหลักทรัพยจึงไมคุมหนี้ หรือเพราะประเมินผิด ผูประเมินคาทรัพย
สินไมรูจริง ขี้ฉอหรือใหเขาจูงจมูก”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2547 ผมในนามของ Agency
for Real Estate Affairs (www.area.co.th) ไดสนับสนุนการจัดงาน
ประชุมประจําปเรื่อง “นโยบายที่อยูอาศัยประเทศไทย” ในวันนั้นคุณ
อดิศักดิ์ อาปะจินดา ผูจัดการศูนยหลักประกันและจดจํานอง บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ ไดกรุณาไปรวมงามตามคําเชิญดวย ผมนึกชื่นชมทาน
ผูนี้ที่แมเปนถึงผูบริหารระดับสูง ก็ยังสละเวลาอันมีคามาเขารวมประชุม
ในหัวขอที่ไมไดมี commercial value โดยตรงกับธุรกิจ แตมารวมกัน
ระดมความเห็นตอนโยบายของประเทศชาติ
ผมไดทราบวาที่ธนาคารกรุงเทพ มีผูประเมินรวมกันถึง 300
คน มากกวาบริษัทของผม (AREA) ที่มีเพียง 150 คนเทานั้น ผมจําได
วาในชวงวิกฤติ คุณอดิศักดิ์ และคุณดุลประเสริฐ บาโรส อดีตผูจัดการ
ศูนยฯ และพนักงานในศูนยฯ ของทานทํางานหนักมาก และบัดนี้ก็ผาน
วิกฤติการณมาแลว คุณดุลประเสริฐ นั้นถือเปนหนึ่งในผูรูจริงในวงการ
ประเมินของไทย เชนเดียวกับคุณพิสาร เสนาวงศ แหงธนาคารกรุงศรี
อยุธยา (เกษียณไปแลว) ผมเชื่อวาการที่ทางสถาบันการเงินบางแหง
แคลวคลาดปลอดภัย ก็ดวยการประเมินคาทรัพยสินที่เชื่อถือไดนั่นเอง
ในทางตรงกันขามสําหรับสถาบันการเงินอีกหลายตอหลาย
แหง ก็มีผูรูชั้นครู และมีผูประเมินคาทรัพยสินจํานวนมากเชนกัน แต
ทําไมจึง “เจง” ทําไมไมอาจชวยใหสถาบันการเงินของตนรอดพนจาก
วิกฤติการณไปได นักวิชาชีพเหลานั้น “เอามือซุกหีบ” หรืออยางไร
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แบงค “เจง” ปมอยูที่ไหน
จากขอมูลการโอนทรัพยสินใหกับบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
ในชวงป 2544-2545 พบวา มูลหนี้ 400,000 ลานบาทแรก เปนของ
ลูกหนี้เพียง 300 ราย และมูลหนี้ทั้งหมด 900,000 ลานบาท เปนของ
ลูกหนี้เพียง 2,000 รายเทานั้น แสดงวาความเสียหายสําคัญ ๆ เกิดจาก
ลูกหนี้รายใหญเปนสําคัญ ผมอยากจะเรียนวา ที่สถาบันการเงินเหลา
นั้น “เจง” เพราะในการใหสินเชื่อนั้น
1. ไมไดประเมินคาทรัพยสินเลย โดยเฉพาะการขอสินเชื่อของ
นักการเมือง บางรายพอขอสินเชื่อก็ไดไปเลย จดจํานองกันเรียบรอย
รับเงินหรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่ง “ฟอกเงิน” กันไปเรียบรอยแลว
2. ประเมินหลังจากใหสินเชื่อไปแลว ดังนั้น แมมูลคาที่ประเมิน
ไดอาจไมคุมหนี้ก็ถือวาผานไปแลว สถาบันการเงินในยุคนั้นก็คงไดแต
หวังวาราคาจะขึ้นไปเรื่อยจนคุมหนี้ (ซึ่งการณกลับไมเปนเชนนั้น)
3. ประเมินแบบ “ลูบหนาปะจมูก” ทําเพียงในรูปแบบ แมมลู คาที่
แทจริงจะไมถงึ ก็ประเมินใหถงึ ใหไดเพือ่ จะไดอนุมตั สิ นิ เชือ่ กรณีนอี้ าจ
เกิดไดทั้งการจางวานของลูกคาหรือการสั่งการของผูบริหารสถาบันการ
เงินเอง
4. ประเมินถูกตองและไดมูลคาต่ําไมอาจคุมหนี้ แตผูบริหาร
สถาบันการเงินก็ยังยินดีอนุมัติใหกูไปได (อาจเปนเครือญาติ พรรคพวก
หรือนักการเมือง)
ถาโปรงใส ไม “เจง” แน
ในการใหสนิ เชือ่ ตามปกติ ถาหลักประกันเปนทีด่ นิ เปลา สถาบัน
การเงินมักจะใหกเู พียง 60-70% ของมูลคาตลาด แตถา เปนทีอ่ ยูอ าศัย ก็
มักใหกถู งึ 70-80% สวนตางก็เผือ่ “กันเหนียว” ในกรณีวกิ ฤติเทานัน้ จะ
สังเกตไดวา ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจทีผ่ า นมา ราคาอสังหาริมทรัพยลดต่าํ ลง
ประมาณ 30-40% ดังนัน้ หากมีการประเมินอยางถูกตองและใหสนิ เชือ่
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ตามกรอบทีเ่ ผือ่ เหลือไว ก็ไมนา ทีส่ ถาบันการเงินจะมีผลกระทบสําคัญแต
อยางใด
ยิ่งในกรณีกูเงินซื้อบาน ถาไมแยงกันปลอยกูอยางในยุคกอน
เกิดวิกฤติแลว โอกาสที่สถาบันการเงินจะเสียหายแทบไมมีเลย เพราะผู
คนส ว นมากย อ มต อ งพยายามสุ ด ชี วิ ต ที่ จ ะรั ก ษาบ า นซึ่ ง เป น สมบั ติ
สําคัญของตนเองไว
ดังนั้นถามีการคัดกรองลูกคาตามหลักการที่ดี
พิ จ ารณาความสามารถในการผอนชําระของเขาอยางเหมาะสมแลว
โอกาสที่จะกลายเปนหนี้เสียเปนไปไดยาก ยิ่งถาเราเห็นวาสถานการณ
อสังหาริมทรัพยเริ่มจะรอนแรง เราอาจลดสัดสวนเงินกูลงเหลือเพียง
50-70% ของมูลคาแทนที่จะเปน 70-90% ก็ยังได
หนวยประเมินในแบงคตองมีอิสระ
จากบทเรียนขางตน ตอไปภายในสถาบันการเงินเอง ผู
ประเมินคาทรัพยสินควรเปนอิสระ คลายผูตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อ
ปองกันปญหาอันอาจเกิดจากการที่ผูบริหารสถาบันการเงินจะรวมกับ
ลูกคารายใหญ “ฉอฉล” หรือ “โกง” สถาบันการเงินของตัวเอง (ความ
จริงไมใชของตนเองแตเปนของ “มหาชน” ตางหาก) การใหสินเชื่อใด ๆ
ทีต่ ามหลักการแลวตองมีทรัพยสนิ เปนหลักประกัน
ก็ตอ งประเมินคาทรัพยสินกอนโดยเครงครัด และมีเวลาเพียงพอในการประเมิน
สถาบันการเงินมีหนาทีช่ ว ยประกาศความโปรงใส มีธรรมาภิบาล
ดวยการสนับสนุนองคกรเพือ่ ความเปนกลางของผูป ระเมินคาทรัพยสนิ ใน
องคกร เปดโอกาสใหวชิ าชีพนีก้ า วขามการอยูใ นอาณัตขิ ององคกร การ
ประเมินคาทรัพยสนิ ใหเกิดความโปรงใสนัน้ ตองไมถกู กีดขวางดวยขออาง
ความลับทางธุรกิจ เพราะมีแตธรุ กิจทีไ่ มชอบมาพากลเทานัน้ ทีต่ อ งมีความ
ลับขนาดวาไมอาจเปดเผยผลการประเมินคาทรัพยสนิ วาคุม หนีห้ รือไม
บริษัทประเมินตองมีศักดิ์ศรี
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ศักดิ์ศรีในที่นี้ไมใชสิ่งเลื่อนลอยหรืออางกันสงเดช ในความเปน
จริงบริษัทประเมินที่ขาดศักดิ์ศรีมักเปนกิจการเล็ก ๆ ดูเหมือนลูกไลที่
สถาบันการเงินอาจจางเหมือนจางยาม หรือคลายซื้อบริการจากซัพ
พลายเออรทั้งหลาย ใครเสนอราคาต่ําสุดก็จางรายนั้น บางแหงอาจ
อยากจางแตที่สั่ง “ซายหันขวาหัน” ได ผูประเมินบางรายก็เลยคิดวา
“ไมสนคา fee (วาจะต่ําเพียงใด) แตหวังคา ‘ฟน’ แทน”
หากตองการศักดิ์ศรี และนาเชื่อถือก็ตองจาย เพราะ “ของฟรี
ไมมีในโลก” เราตองมีการทําประกันภัยกลุมของบริษัทประเมินตาง ๆ
กลาวคือถาประเมินผิดตองมีผูรับผิดชอบ บริษัทประเมินตองยินดีลงขัน
กันจายเบี้ยประกัน
กรณีนี้เกิดขึ้นแลวในธนาคารอาคารสงเคราะห
(ธอส) ในสมัยที่คุณปฤษฐา สมิตคุปต เปนผูอํานวยการฝายประเมิน
ราคา บริษัทประเมินที่ใหบริการกับ ธอส. จายเบี้ยประกันปละ 100,000
บาทสําหรับทุนประกัน 30 ลานบาทเปนตน
เมื่อกลาวถึง ธอส. ก็คงตองคารวะคุณกิตติ พัฒนพงศพิบูล
ทานอดีตกรรมการผูจัดการ ที่เปนผูริเริ่มวาจางบริษัทประเมินทําการ
ประเมินแทนผูประเมินของธนาคาร นับเปนสถาบันการเงินแหงแรก
และภายหลังสถาบันการเงินอื่น ๆ จึงเจริญรอยตาม นับเปนจุดเริ่มตน
สําคัญของธุรกิจการประเมินคาทรัพยสินในประเทศไทย
ผูประเมินยิ่งตองไดรับการปลดปลอย
เราควรสงเสริมใหบุคคลผูเปนผูประเมินคาทรัพยสินทั้งหลาย
มีสถาบันที่เปนผูแทนของตนเอง เชน:
1. มีสมาคมที่ทุกคนมีสวนรวมและเปนเจาของ ไมใชถูกผูก
ขาดครอบงําโดยราชการหรือกลุมใดโดยเฉพาะ เพื่อเปนองคกรกลาง
รวมกันปกปองศักดิ์ศรีวิชาชีพ พิทักษประโยชนของผูประเมิน และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
96

วิ ชาชี พประเมิ นค าทรั พย สิ น

2. มีสหภาพแรงงานของผูประเมินเพื่อไมใหผูประเมินถูกเอา
รัดเอาเปรียบโดยผูบ ริหาร/นายจาง/เจาของบริษทั ประเมินหรือสถาบันการ
เงิน สหภาพนีไ้ มจาํ เปนตองมีในแตละบริษทั แตเปนสหภาพของนักวิชา
ชีพที่กาวขามพรมแดนของบริษัทไปเปนสหภาพของนักวิชาชีพโดยรวม
นัน่ เอง
รัฐบาลตอง “ไมเอามือซุกหีบ”
ถึงที่สุดแลว รัฐบาลตองตั้งสภาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน
เพราะสมาคมก็จะปกปองผลประโยชนของพวกเดียวกันเอง ถาเมื่อไหร
นักวิชาชีพกระทําผิดตอลูกคาหรือสังคม ก็ไมแนวาสมาคมจะปกปอง
ใคร แตรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเลือกมา จะตองปก
ปองประชาชนผูบริโภคเปนแนแท (อยางนอยก็ในทฤษฎี) ดังนั้นรัฐบาล
จึงควรยื่นมือเขามาเกี่ยวของ
ตัวอยางสภาวิชาชีพก็เชน สภาวิศวกร สภาสถาปนิก ซึ่งทั้ง
สองวิชาชีพนี้ แมจะมีสมาคมแหงเดียว (ไมเหมือนวิชาชีพประเมินคา
ทรัพยสินที่มีถึง 3 สมาคม) และยังเปนสมาคมในพระบรมราชูปถัมภอีก
ดวย แตก็ยังตองมีสภาทําหนาที่ควบคุม จัดสอบ หรือรับรองนักวิชาชีพ
(จะใหรับรองกันเองคงไมไดเพราะอาจเลนพรรคเลนพวก)
การมีสภาวิชาชีพเปนการควบคุมนักวิชาชีพใหอยูในครรลองที่
ดี เพื่อประโยชนของสังคมและประเทศชาติ (ไมใชการครอบงําหรือ
“บอนไซ” นักวิชาชีพ) ยิ่งกวานั้นยังเปนการสรางความเขมแข็งใหกับนัก
วิชาชีพบนพื้นฐานความเชื่อถือของประชาชนในที่สุด
ตองชวยกัน หาไม, ชีวิตไรคา
การพัฒนานักวิชาชีพเชนผูประเมินคาทรัพยสินหรืออาจรวม
ถึงนักวิชาชีพอื่นใหแบกรับภาระในฐานะกลไกเพื่อความโปรงใสนั้นเปน
สิ่งที่รัฐบาลและ “ผูหลักผูใหญ” ในวงการทุกคนควรผลักดัน สถาน
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย

97

การณตอไปนี้ตองไมเกิดขึ้น:
1. ผูป ระเมินคาทรัพยสนิ บางคนมาทํางานนีเ้ พราะความบังเอิญ
และไมใฝรูพัฒนาวิชาชีพ และเพื่อรอเปลี่ยนอาชีพใหม หรือทํางาน
อยางฉอฉลไปวัน ๆ
2. เจาของบริษัทประเมินบางคนก็ทํางานเพื่อประโยชนสูงสุด
ทางธุรกิจโดยไมใสใจรวมพัฒนาวิชาชีพจริงจัง
3. ผูใชบริการรายใหญบางราย (สถาบันการเงิน วิสาหกิจ
ขนาดใหญหรือทางราชการ) ก็เห็นผูประเมินเปนแค “rubber stamp”
เทานั้น ใชบริการเพียงเพื่อธุรกรรมของตนโดยไมคิดวาตนควรจะมีสวน
เกื้อหนุนในการพัฒนาวิชาชีพนี้เพื่อสวนรวมบาง
4. ผูบริหารในหนวยราชการที่เกี่ยวของก็เพียงมาประสานกับ
วิชาชีพนี้ตามวาระที่โยกยายมาเทานั้น พอหมดหนาที่ก็ผานเลยไป
ที่วาไมควรเปนเชนนี้เพราะการดํารงตนแบบ “ความชั่วไมมี
ความดีไมปรากฏ” นั้น ไมมีนัยสําคัญเลย ชื่อเสียงสะอาด/เรียบรอยที่ได
มาก็ลวนจอมปลอม เพราะไมไดสรางสรรคอะไรเลย คนเราเกิดมาตอง
สรางสรรค หาไมก็เหมือนกับไมไดเกิด
ตีพิมพครั้งแรก
รายงานสถานการณสินเชื่อที่อยูอาศัยป 2547 และแนวโนมป 2548
ของสมาคมสินเชื่อที่อยูอาศัย และ
วารสาร ThaiAppraisal ปที่ 4 ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน 2548 หนา 14-15
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วิ ชาชี พประเมิ นค าทรั พย สิ น
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