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บรษิทั โปรสเปค แอพเพรซลั จ ำกดั

ประวตัคิวำมเป็นมำ
• ชือ่บรษิทั บรษิทั โปรสเปค แอพเพรซลั จ ำกดั

PROSPEC APPRAISAL CO.,LTD

• จดทะเบยีนกอ่ตัง้      พ.ศ 2535

• ทนุจดทะเบยีน         5,000,000 บำท

• ทีต่ ัง้ส ำนักงำนใหญ่   573/144-145 สีแ่ยกศรวีรำ ถนน ประชำอทุศิ 

แขวง พลบัพลำ เขต วงัทองหลำง กรงุเทพฯ 10310

• มอืถอื                   +66 89-230-1694

• โทรศพัท ์              +66 (0) 2559-0678 (AUTO)

• โทรสำร                 +66 (0) 2559-0679 (AUTO)

• WEBSITE             http://www.prospec.co.th

• E-MAIL                prospec@prospec.co.th

• ID Line                prospec9
• วตัถปุระสงค ์          บรกิำรดำ้นกำรประเมนิรำคำทรพัยส์นิ
• ก ำลงัคน                พนักงำนรวม 238 คน เป็นผูป้ระเมนิรวม 126 คน 

http://www.prospec.co.th/
mailto:prospec@prospec.co.th


ประวตัคิวำมเป็นมำ กวำ่ 28 ปีของเรำ

• พ.ศ.2535 จดทะเบยีนกอ่ตัง้ที ่จ.เชยีงใหม่และเปิดส ำนักงำนเชยีงใหม่เป็นแหง่แรก 

• พ.ศ.2536 เปิดส ำนักงำนสำขำพษิณุโลก และใหบ้รกิำรแก ่ธ.อำคำรสงเครำะห ์ ธ.
ออมสนิ บรรษทัเงนิอตุสำหกรรมขนำดย่อม (บอย.)

• พ.ศ.2537 ยำ้ยส ำนักงำนใหญ่เขำ้สูก่รงุเทพมหำนคร

• พ.ศ.2539 เปิดส ำนักงำนสำขำรำชบรุ ีเขำ้รว่มเป็นสมำชกิกอ่ตัง้สมำคมนัก
ประเมนิรำคำอสิระไทยและผูบ้รหิำรเป็นกรรมกำรบรหิำรสมำคม

• พ.ศ.2540 ไดร้บัควำมเห็นชอบเป็นผูป้ระเมนิตำมวตัถปุระสงคส์ำธำรณะ ตำมกำร
รบัรองของคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ละก ำกบัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กลต.)

• พ.ศ.2541 ไดจ้ดทะเบยีนเป็นบรษิทัประเมนิรำคำในบญัชทีีป่รกึษำของศนูยท์ี่

ปรกึษำกระทรวงกำรคลงั และใหบ้รกิำรในสญัญำประเมนิรำคำแก ่ธ.ไทยพำณิชย ์
ธ.กรงุศรฯี

• พ.ศ.2542 เร ิม่ใชร้ะบบ Valdata จดัเก็บขอ้มูลประเมนิรำคำในรปูแบบดจิติอลและ
เปิดส ำนักงำนสำขำเพชรบรูณ์



• พ.ศ.2543 ใหบ้รกิำรในสญัญำประเมนิรำคำของ ธ.กสกิร และ ธ.สแตนดำรด์ชำรเ์ตอร ์

• พ.ศ. 2545 เร ิม่ใชง้ำนระบบ Branch Online ควบคมุกำรท ำงำนของสำขำ , เปิดสำขำภมูภิำคเพิม่ รวมเป็น
จ ำนวน 13 สำขำ และใหบ้รกิำรในสญัญำประเมนิรำคำของ บ.บรหิำรสนิทรพัยส์ขุมุวทิ

• พ.ศ.2546 ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนคณุภำพใหก้ำรใหบ้รกิำร ISO 9001 : 2000 และเปิดศฯูยฝึ์กอบรมทำง
วชิำชพีดำ้นกำรประเมนิรำคำทรพัยส์นิภำคปฎบิตั ิรุน่ที ่1 (ปัจจบุนัม ี55 รุน่ และมกีำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง)

• พ.ศ.2548 ยำ้ยทีท่ ำกำรส ำนักงำนใหญ่มำยงัแยกสีว่รำ ทำวนอ์นิทำวน ์ทีต่ ัง้ปัจจบุนั เร ิม่ใชร้ะบบงำน Work 
Flow ควบคมุสถำนะงำนทัง้ระบบ และใหบ้รกิำรในสญัญำประเมนิรำคำของ บรษิทับรหิำรสนิทรพัยก์รงุเทพ
พำณิชย ์และธนำครพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม

• พ.ศ.2549 ผูบ้รหิำรไดเ้ขำ้รว่มเป็นสมำชกิองคก์รวชิำชพีสำกล RICS: Royal Institute of Chartered 
Surveyors

• พ.ศ.2550 เร ิม่ใชร้ะบบสำระสนเทศภมูศิำสตร ์(GIS) จดัเก็บฐำนขอ้มูลรำคำประเมนิและขอ้มูลทำงกฎหมำย และ
ใหบ้รกิำรในสญัญำประเมนิรำคำของ ธนำคำรยโูอบี และธนำคำรอสิลำม

• พ.ศ.2551 ไดร้บัรำงวลั บรษิทัประเมนิรำคำอสิระยอดเยีย่ม ประจ ำปี 2551 (The 2008 Best Performance 
Appraisal Company ) จำก ธ.กสกิร และ ใหบ้รกิำรในสญัญำประเมนิรำคำของ ธนำคำร ACL (ปัจจบุนัคอื
ธนำคำร ICBC)

• พ.ศ.2554 ใหบ้รกิำรในสญัญำประเมนิรำคำของ ธ.ธนชำต



• พ.ศ.2556  ไดร้บัรำงวลั บรษิทัประเมนิรำคำอสิระยอดเยยีม ประเภทกำรบรหิำรงำนประเมนิรำคำดเีด่น ประจ ำปี 2556 ( Best 
Property Valuation Management Award 2012) จำก ธ.กสกิร และ ธ.กรงุไทย

• พ.ศ.2557 ไดร้บัรำงวลั บรษิทัประเมนิดเีดน่รองอนัดบัทีส่อง ประจ ำปี 2557 ( Company Appraisal Award : CA-
Awards 2014) จำก ธ. อำคำรสงเครำะห ์

• พ.ศ.2558 ไดร้บัรำงวลั บรษิทัประเมนิดเีดน่รองอนัดบัทีห่น่ึง ประจ ำปี 2558 ( Company Appraisal Award : CA-
Awards 2015) จำก ธ. อำคำรสงเครำะห ์และใหบ้รกิำรในสญัญำประเมนิรำคำของ ธ. เพือ่กำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร 

• พ.ศ.2559 ไดร้บัรำงวลั บรษิทัประเมนิดเีด่น อนัดบั 1 ประจ ำปี 2559 ( Smart Outsource Excellent Performance 1St 
2016) จำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์

• พ.ศ.2560 ยกระดบัระบบฐำนขอ้มูล Valdata ขึน้สู ่Platform WindPro ทีท่นัสมยั , ไดร้บัรำงวลั บรษิทัประเมนิดเีด่น 
อนัดบั 1 ประจ ำปี 2560 ( Smart Outsource Excellent Performance 1St 2017) จำก ธ.อำคำรสงเครำะห ์ และ
ใหบ้รกิำรในสญัญำประเมนิรำคำของ บรรษทัตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อำศยั

• พ.ศ.2561 ไดร้บัรำงวลั บรษิทัประเมนิยอดเยีย่ม ประจ ำปี 2561 (Outsource Awards 2018) จำก ธ.อำคำรสงเครำะห ์และ
ไดร้บัรำงวลั บรษิทัประเมนิรำคำ ประเภท กำรใหบ้รกิำรงำนประเมนิรำคำดเีด่น Best Service 2018 จำก ธ.กสกิร

• พ.ศ.2562 เร ิม่ใหบ้รกิำรลกูคำ้ดว้ย Mobile App ทีท่นัสมยัชือ่วำ่ Valstreet หรอื One stop service บนถนนแห่งกำร
ประเมนิรำคำและไดร้บัรำงวลับรษิทัประเมนิดเีด่นประเภท Best SLA 2018 งำนสนิเชือ่ธรุกจิขนำดใหญ่ ของธนำคำรกรงุศร ี
อยธุยำ

• พ.ศ.2563 ไดพ้ฒันำ Platform Eduprop เพือ่เป็นแหลง่กำรเรยีนรูแ้ละกำรฝึกอบรมพฒันำวชิำชพีของพนักงำน, เปิด
ส ำนักงำนสำขำขอนแกน่และนครรำชสมีำอกี 2 แห่งและไดร้บัรำงวลับรษิทัประเมนิรำคำดเีดน่ดำ้นกำรประเมนิ (Best 
Collaboration Award 2020) งำนสนิเชือ่ธรุกจิขนำดใหญ่ของธนำคำรกรงุศรอียธุยำ



สำขำ เชยีงรำย
TEL 053-718-391

สำขำ น่ำน
TEL 054-050-171

สำขำและศูนยบ์รกิำร
สำขำ เชยีงใหม่
TEL 053-240-216

สำขำ ล ำปำง
TEL 054-222-879

สำขำ แพร่
TEL 054-531-220

สำขำ 
เพชรบูรณ์
TEL 056-721-980

สำขำ พษิณุโลก
TEL 055-211-243

สำขำ
ก ำแพงเพชร
TEL 055-714-806

สำขำ ขอนแก่น
TEL 043-424-040

สำขำ สระบุร ี
TEL 036-670-268



สำขำและศูนยบ์รกิำร

ศูนยบ์รกิำร 
สมุทรปรำกำร
TEL 083-011-5149

ศูนยบ์รกิำร 
แม่สอด
TEL 086-910-8973

ศูนยบ์รกิำร 
หล่มสกั
TEL 056-713-685

สำขำ นครศรฯี 
TEL 056-713-685

สำขำ ประจวบฯ 
TEL 032-602-286

สำขำ รำชบุร ี
TEL 032-321-934

สำขำ อยุธยำ 
TEL 035-243-242

สำขำ 
นครรำชสมีำ 
TEL 099-213-3881



ทรพัยส์นิประเภท อสงัหำรมิทรพัย ์

➢ทอียูอ่ำศยัรำยยอ่ยทุกประเภท

➢อำคำรพกัอำศยั ประเภท คอนโดมเินียม,  หอพกั, อพำรท์เมน้ท ์

➢โครงกำรจดัสรรทีด่นิเปลำ่ และทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรำ้ง

➢โครงกำรนิคมอตุสำหกรรม

➢โรงงำน, โรงผลติไฟฟ้ำ  ทีด่นิพรอ้มอำคำรตำมวตัถปุระสงคก์ำรใชท้กุประเภท

➢โรงแรม, โรงพยำบำล, อำคำรส ำนักงำน

➢ทรพัยส์นิทีม่ลีกัษณะเฉพำะ เชน่  ศนูยก์ำรคำ้, โรงภำพยนตร,์ โรงละคร, สนำมกอลฟ์

➢สทิธกิำรเชำ่  ฯลฯ

ทรพัยส์นิประเภท สงัหำรมิทรพัย ์

➢รถยนต ์ รถบรรทกุ  รถหวัลำก  รถพ่วง และรถอืน่ๆ ทกุชนิด

➢เคร ือ่งจกัร  และอปุกรณ์

➢เฟอรนิ์เจอร-์เคร ือ่งใชส้ ำนักงำน

➢วตัถดุบิ หรอืวสัดคุงคลงั 

➢สนิคำ้ทำงกำรเกษตร เชน่ ขำ้วเปลอืก  ขำ้วโพด  มนัส ำปะหลงั เป็นตน้

ประเภททรพัยส์นิทีใ่หบ้รกิำรประเมนิรำคำ



เคร ือ่งหมำยกำรคำ้
หรอืแบรนดส์นิคำ้

มูลคำ่กจิกำร หรอื
องคก์รธุรกจิ

นวตักรรม และ
เทคโนโลยี

ทรพัยส์นิทำงปัญญำ
อืน่ ฯลฯ

• ประเมนิมูลคำ่กจิกำร
• ทรพัยส์นิไม่มตีวัตน

เป็นงำนถนดัของเรำ



ซือ้-ขำย

เชำ่ - ใหเ้ชำ่

เพือ่ทรำบมูลคำ่

จ ำนอง – ซือ้  

ขำยฝำก

จดัท ำทะเบยีน
ทรพัยส์นิ

เวนคนื

เพือ่กำรภำษี

บนัทกึบญัชี

ควบกจิกำร-รวม
กจิกำร-รว่มทุน

พยำนศำล

วตัถุประสงคข์องกำรประเมนิรำคำ



Business Valuation 
& PPA

ประเมนิรำคำกจิกำรและ
กำรปันสว่นบนัทกึบญัชี

Intangible Asset
ประเมนิรำคำทรพัยส์นิไม่มตีวัตน

Technology 
Innovation 
Valuation

ประเมนิรำคำเทคโนโลยี
นวตักรรม

Site Selection
คดัเลอืกทีต่ ัง้โครงกำร

Asset List
บรกิำรจดัท ำรปูบญัชี

ทรพัยส์นิ

Portfolio Analysis

ประเมนิรำคำพอรท์ทรพัยส์นิ

Feasibility Study

ศกึษำควำมเป็นไปได ้
โครงกำร

Joint Venture

กจิกำรรว่มคำ้โครงกำรพฒันำ
ทีด่นิ

บรกิำรอืน่ๆ ทีส่ ำคญั



ผลงำนดำ้นกำรประเมนิรำคำ



ลูกคำ้สถำบนักำรเงิน ลูกคำ้องคก์รเอกชน

ลูกคำ้บำงส่วนของเรำ



1.ประเมนิรำคำกจิกำร 2.เคร ือ่งหมำยกำรคำ้

ผลงำนประเมนิรำคำทรพัยส์นิทีไ่ม่มตีวัตน



3.อืน่ๆ เครือ่งหมำยกำรคำ้

ผลงำนประเมนิรำคำทรพัยส์นิทีไ่ม่มตีวัตน



วนิดำ รอดจำกภยั
ผูป้ระเมนิหลกัช ัน้วฒุ ิเลขที ่

วฒ.054

ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรผูจ้ดักำร บจก.
โปรสเปค แอพเพรซลั
ประสบกำรณท์ีผ่่ำนมำ

ประเมนิรำคำทรพัยส์นิไม่มี
ตวัตน ประเมนิรำคำแบรนด ์
ทรพัยส์นิทำงปัญญำ  
ประเมนิรำคำลขิสทิธิ ์
ประเมนิรำคำซอฟทแ์วร ์
ประเมนิรำคำโรงพยำบำล

นรศิ  บวัหลวง
ผูป้ระเมนิหลกัช ัน้วฒุ ิเลขที ่

วฒ.101

ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรรองผูจ้ดักำร บจก.
โปรสเปค แอพเพรซลั

ประสบกำรณท์ีผ่่ำนมำ

ประเมนิรำคำโรงแรม 
ประเมนิโครงกำรจดัสรร  
ประเมนิอพำรท์เมน้ ประเมนิ
รำคำสนำมกอลฟ์ ประเมนิ
รำคำคอนโด ประเมนิรำคำที่
อยู่อำศยั

บุญชยั เมฆศรสุีวรรณ
ผูป้ระเมนิหลกัช ัน้วฒุ ิเลขที ่

วฒ.102

ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรผูช้ว่ยผูจ้ดักำร 
บจก.โปรสเปค แอพเพรซลั

ประสบกำรณท์ีผ่่ำนมำ
ประเมนิรำคำทรพัยส์นิทีไ่ม่มี
ตวัตน ประเมนิรำคำกจิกำร 
ประเมนิรำคำลขิสทิธิ ์
ประเมนิรำคำซอฟทแ์วร ์

ผูป้ระเมนิหลกั



สนิธุศกัดิ ์ พรหมสนิธุ ์
ผูป้ระเมนิหลกัช ัน้วฒุ ิเลขที ่

วฒ.055

ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรผูช้ว่ยผูจ้ดักำร 
บจก.โปรสเปค แอพเพร
ซลั
ประสบกำรณท์ีผ่่ำนมำ
ประเมนิรำคำอตุสำหกรรม
ประเมนิรำคำโรงแรม 
โครงกำรทีอ่ยู่อำศยัประเมนิ
รำคำหำ้งสรรพสนิคำ้

ฆนำ  หอมกลิน่
ผูป้ระเมนิหลกัช ัน้วฒุ ิเลขที ่

วฒ.164

ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง

ผูป้ระเมนิหลกัช ัน้วฒุแิละ
ผูจ้ดักำรฝ่ำยประเมนิรำคำ 
บจก.โปรสเปค แอพเพรซลั 

ประสบกำรณท์ีผ่่ำนมำ

กำรประเมนิเคร ือ่งจกัร กำร
ประเมนิรำคำโรงงำน

และประเมนิรำคำอปุกรณ์

ยุทธศกัดิ ์ พวงมณี
ผูป้ระเมนิหลกัช ัน้วฒุ ิเลขที ่

วฒ.316

ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง

ผูป้ระเมนิหลกัช ัน้วฒุิ

บจก.โปรสเปค แอพเพรซลั 

ประสบกำรณท์ีผ่่ำนมำ

ทรพัยส์นิทีม่ขีนำดใหญแ่ละ
มลีกัษณะเฉพำะ สทิธกิำร
เชำ่ ทรพัยส์นิทีก่อ่นใหเ้กดิ
รำยได ้

ผูป้ระเมนิหลกั



เดชธน  จรีภทัรวดี
ผูป้ระเมนิหลกัช ัน้วฒุ ิเลขที ่

วฒ.142

ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง
ผูป้ระเมนิหลกัช ัน้วฒุแิละ
ผูจ้ดักำรฝ่ำยประเมนิรำคำ 
บจก.โปรสเปค แอพเพร
ซลั 
ประสบกำรณท์ีผ่่ำนมำ
กฎหมำยงำนประเมนิ 
ทรพัยส์นิทีม่ขีนำดใหญ่และ
มลีกัษณะเฉพำะ สทิธกิำร
เชำ่ ทรพัยส์นิทีก่อ่ใหเ้กดิ
รำยได ้

ปำนพรหม ออ่นละมยั
ผูป้ระเมนิหลกัช ัน้วฒุ ิเลขที ่

วฒ.449
ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง

ผูป้ระเมนิหลกัช ัน้วฒุแิละ
ผูจ้ดักำรฝ่ำยประเมนิรำคำ 
บจก.โปรสเปค แอพเพรซลั

ประสบกำรณท์ีผ่่ำนมำ
ประเมนิรำคำโรงแรม 
ประเมนิรำคำส ำนักงำน 
ประเมนิรำคำโรงงำน สทิธิ
กำรเชำ่ ประเมนิรำคำทีด่นิ 
ประเมนิรำคำโครงกำร
จดัสรร

สุเทพ  รอดจำกภยั
ผูป้ระเมนิหลกัช ัน้วฒุิ เลขที ่

วฒ.053
MRICS No.1122585

ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง

ผูป้ระเมนิหลกั 

บจก.โปรสเปค แอพเพรซลั 

ประสบกำรณท์ีผ่่ำนมำ

ประเมนิรำคำกจิกำร  
ทรพัยส์นิประเภทโครงกำร

ทรพัยส์นิทำงปัญญำ  
ประเมนิรำคำลขิสทิธิ ์

ประเมนิรำคำซอฟทแ์วร ์
ประเมนิรำคำโรงพยำบำล 
ประเมนิรำคำสนำมกอลฟ์

ผูป้ระเมนิหลกั



ศำสตรำจำรย ์วทิวสั  รุง่เรอืงผล

MBA,University of Hawaii at Manoa,USA (พ.ศ.2536)

ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง

- อำจำรยค์ณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัช ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์-

คณะท ำงำนสง่เสรมิและยกระดบัธรุกจิ แฟรนไชสไ์ทย กรมพฒันำธรุกจิ

กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย-์ กรรมกำรบรหิำรบรษิทั มำรเ์ก็ตติง้มูฟ จ ำกดั

- ทีป่รกึษำและกรรมกำรตดัสนิรำงวลั Thailand Zocial Awards - ขึน้

ทะเบยีนนักวจิยัแห่งชำต ิของส ำนักงำนนักคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำติ

(พ.ศ.2541) 

ประสบกำรณเ์ป็นทีป่รกึษำงำนวจิยัใหส้ถำบนักำรเงิน

- ผูอ้ ำนวยกำรหลกัสตูร Micro MBA:Passion for Success Citi 

Bank(2559)

- ทีป่รกึษำโครงกำรประกวด KK RE Innovation awards ธ.เกยีรติ

นำคนิ(2556-2557)

- ผูอ้ ำนวยกำรหลกัสตูร K-SMEs Academy ธ.กสกิรไทย (2553-

2554)

ผลงำนดำ้นกำรประเมนิมูลคำ่สนิทรพัยจ์บัตอ้งไม่ได ้

- ทีป่รกึษำ ประเมนิมูลคำ่ตรำยีห่อ้ นมไทย-เดนมำรค์ ขององคก์ำรสง่เสรมิกจิกำร

โคนมแห่งประเทศไทย (2563) 

- กรรมกำรโครงกำรประเมนิมูลคำ่อำคำรทำงประวตัศิำสตรเ์พือ่    กำรประกนัภยั 

กรณีศกึษำอำคำรตกึโดม มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์( 2547)

- โครงกำรวจิยักำรประเมนิมูลคำ่ตรำยีห่อ้ในธรุกจิอสงัหำรมิทรพัยเ์สนอโครงกำร

พฒันำธรุกจิอสงัหำรมิทรพัย ์คณะพำณิชยศ์ำสตรแ์ละกำรบญัช ีภำยใตก้ำร

สนับสนุนงบประมำณจำก World Bank มธ.(2544)- ทีป่รกึษำ โครงกำร

ประเมนิมูลคำ่ตรำยีห่อ้สรุำของกรมโรงงำนอตุสำหกรรม (2541)

- ทีป่รกึษำ ประเมนิมูลคำ่ตรำยีห่อ้ นมฟำรม์โชคชยั บรษิทัเอปิโก ้โฮลดิง้ จ ำกดั

(มหำชน) (2563) 

- นักวจิยั โครงกำรวดัมูลคำ่ทรพัยส์นิทำงปัญญำในกำรประกอบธรุกจิ กรม

ทรพัยส์นิทำงปัญญำ (2561) 

- ทีป่รกึษำประเมนิมูลคำ่ตรำยีห่อ้ดอยค ำ บรษิทัดอยค ำผลติภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั 

(2561) 

- ทีป่รกึษำ ประเมนิมูลคำ่ตรำยีห่อ้รำ้นอำหำรต ำมั่ว และรำ้นอำหำรในเครอื

(2559)  

- ทีป่รกึษำโครงกำรประเมนิมูลคำ่ตรำยีห่อ้เคร ือ่งดืม่ไบเล ่ บรษิทั ไบเล่

แคลฟิอรเ์นีย ออเรน็ทจ์ จ ำกดั(2552)

- ทีป่รกึษำโครงกำรประเมนิมูลคำ่ตรำยีห่อ้ อสร. และทรพัยส์นิสว่นทีเ่ป็น

อสงัหำรมิทรพัย ์ขององคก์ำรอำหำรส ำเรจ็รปู (2551) - ทีป่รกึษำ โครงกำร

ประเมนิมูลคำ่ตรำยีห่อ้ โรงแรมอมิพเีรยีล ควนีสป์ำรค์ (2549)

ทีป่รกึษำ / ผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะดำ้น



นำยสุรยุทธ  ศริอิดุลย ์

คุณวุฒทิำงวชิำชพี

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขทะเบยีน 4061

สมำชกิสำมญั สภำวชิำชพีในพระบรมรำชปูถมัภ ์

ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตอสิระ ทีป่รกึษำดำ้นกำร

ตรวจสอบงบกำรเงนิเพือ่วตัถปุระสงคก์ำรประเมนิ

รำคำกจิกำร วทิยำกรฝึกอบรมวชิำชพีบญัชแีละ

ภำษีอำกร หลกัสตูรพฒันำควำมรูต้อ่เน่ืองของผูท้ ำ

บญัช ีและผูส้อบบญัชี

ประสบกำรณท์ีผ่่ำนมำ

ทีป่รกึษำดำ้นกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ มำกกวำ่ 5

องคก์รขนำดใหญ่ และมคีวำมเชีย่วชำญดำ้น กำร

ตรวจสอบงบกำรเงนิเพือ่วตัถปุระสงคก์ำรประเมนิ

รำคำกจิกำร

ทีป่รกึษำ / ผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะดำ้น



ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ ธนำคำรกสกิร

รำงวลัทีเ่รำไดร้บั



รำงวลัทีเ่รำไดร้บั

ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ



หลกัสูตรส ำหรบัพนกังำน หลกัสูตรส ำหรบับุคคลภำยนอก

หลกัสูตรออนไลน์

- กำรใชง้ำน App McPro on Mobile (android)

- จรรยำบรรณของนักประเมนิรำคำ (RCSA)

- หลกัสตูรกำรตลำดงำนประเมนิ (Marketing for Valuation : MV)

- รวมขอ้กฎหมำยทีม่ผีลตอ่อำคำร

- คลงัขอ้สอบ...Pre-Test จดัช ัน้ `ผูป้ระเมนิหลกั` ระดบัตน้

- หลกัสตูรประเมนิรำคำโครงกำร-รำยยอ่ย

- หลกัสตูรตรวจงวดกำรกอ่สรำ้ง

- กำรประเมนิรำคำคร ัง้แรกเพือ่ตัง้วงเงนิ

- หลกัสตูรประเมนิรำคำทรพัยส์นิระดบั Inspection

- หลกัสตูรประเมนิรำคำภำคสนำม PA201 Modul #1 

ประเมนิ ทำวนเ์ฮำ้ส ์ ทำวนโ์ฮม โฮมออฟฟิศ

- หลกัสตูรประเมนิรำคำภำคสนำม PA201 Modul #2 

ประเมนิรำคำ บำ้นเดีย่วปลกูสรำ้งเอง

- หลกัสตูรประเมนิรำคำภำคสนำม PA201 Modul #3 

ประเมนิรำคำ หอ้งชดุพกัอำศยั

- หลกัสตูรประเมนิรำคำภำคสนำม PA201 Modul #4 

ประเมนิรำคำ ทีด่นิเปลำ่

- หลกัสตูรประเมนิรำคำภำคสนำม PA201 Modul #5 

ประเมนิรำคำ ทีด่นิเปลำ่ ดว้ยวธิ ีResidual



เอกสำรรบัรองจำก กลต.
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