
 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

หนังสือยืนยันแหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ในการทาํคาํเสนอซือ้หลักทรัพย ์





 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

วิธีตอบรับคาํเสนอซือ้และแบบฟอรม์ 

(1) ขัน้ตอนการตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

(2) แบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

(3) หนงัสอืมอบอาํนาจเพ่ือการตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

(4) แบบแจง้ตน้ทนุของหลกัทรพัยท์ีน่าํมาเสนอขาย 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพยต์ามแต่กรณี ดังนี ้

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
1.1 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  หรือ 
1.2 ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของบิดามารดา และ

ผูเ้ยาว ์(ถา้มี) รวมถึงสาํเนาทะเบียนบา้นของบิดา มารดา และผูเ้ยาว ์พรอ้มลง
นามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 

2) บุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย 
สาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในไทย 
3.1 สาํเนาหนังสือรบัรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยไ์ม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน

สิน้สุดของระยะเวลารบัซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูม้ีอาํนาจลง
ลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท (ถา้มี) หรือ 

กรณีท่ีเป็นส่วนราชการ องคก์รของรฐับาล รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรฐั 
จะตอ้งแนบหนังสือราชการท่ีมีคาํสั่ง/มติให้ทาํธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้งหรือ
หนงัสือมอบอาํนาจในการทาํธุรกรรม หรือ 

กรณีท่ีเป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอ่ืนใน
ลกัษณะเดียวกนั จะตอ้งแนบหนงัสือแสดงความจาํนงในการทาํธุรกรรม/รายงาน
การประชุมกรรมการ หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
หนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอาํนาจในการทาํธุรกรรม และเอกสารหลกัฐาน
การไดร้บัการยกเวน้การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี) 

3.2 สาํเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) ตามแต่กรณีของผูม้ีอาํนาจลงนามท่ีไดล้งนาม
ในเอกสารตามขอ้ 3.1 พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

4) นิติบุคคลท่ีไม่ได้จดทะเบียนในไทย 
4.1 สํา เนาหนัง สือรับรองการจดทะเ บียนนิติบุคคล หนัง สือบริคณห์ส นธิ  
 หนงัสือรบัรองท่ีออกโดยเจา้หนา้ท่ีของนิติบคุคลหรือหน่วยงานของประเทศท่ีนิติ
 บุคคลมีภูมิลาํเนาซึ่งรบัรองถึงช่ือนิติบคุคล ช่ือผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติ
 บคุคล ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ และอาํนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือช่ือผูกพันนิติ
 บุคคล ท่ีออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสิน้สุดของระยะเวลารบัซือ้ พรอ้มลงนาม
 รับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ ํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคลนั้น และ
 ประทบัตราสาํคญัของบริษัท (ถา้มี) และ 
4.2 สาํเนาเอกสารตามขอ้ 1) และ 2) ตามแต่กรณี ของผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือผกูพัน

นิติบุคคลท่ีไดล้งนามรับรองในเอกสารตามขอ้ 4.1 พรอ้มลงนามรับรองสาํเนา
ถกูตอ้ง 

 สาํเนาเอกสารประกอบตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย
เจา้หนา้ท่ี Notary Public พรอ้มตราประทับของเจา้หนา้ท่ี Notary Public และรบัรอง
ความถกูตอ้งโดยเจา้หนา้ท่ีของสถานฑตูไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสาร
ดังกล่าวไดจ้ัดทาํ โดยการรับรองเอกสารข้างตน้ตอ้งรับรองไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
สิน้สดุของระยะเวลารบัซือ้ 

5) นิติบุคคลท่ีไม่ได้จดทะเบียนในไทย ซ่ึงมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย 
และมิได้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศท่ีอยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับ
ประเทศไทย หรือมีถ่ินฐานอยู่ในประเทศท่ีอยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษี
ซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้มีข้อยกเว้นเร่ืองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย จากการ
ขายหุ้นสามัญท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทย ผูแ้สดงเจตนาขายตอ้งกรอกรายละเอียด
ของตน้ทุนของหลกัทรพัยท่ี์นาํมาเสนอขายในแบบแจ้งตน้ทุนของหลกัทรพัยท่ี์นาํมา
เสนอขาย (เอกสารแนบ 2(4)) หากผูแ้สดงเจตนาขายมิไดแ้จง้ตน้ทุนของหลกัทรัพย์
ดงักล่าว ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะทาํการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย โดยคาํนวณจาก
ราคาเสนอซือ้คณูดว้ยจาํนวนหุน้ท่ีนาํมาเสนอขายทัง้หมด 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอาํนาจให้ผู้อ่ืนกระทาํการแทน: 
1. หนงัสือมอบอาํนาจ (เอกสารแนบ 2(3)) พรอ้มติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท 

แลว้แต่กรณี 
2. หลักฐานแสดงตนของผูม้อบอาํนาจและผู้รบัมอบอาํนาจตามท่ีระบุขา้งตน้ในขอ้ 1) 

หรือ 2) หรือ 3) หรือ 4) (ตามแต่กรณี) 
 

 

ยื่นเอกสารท้ังหมดท่ี 
เจา้หนา้ท่ีบริการลกูคา้ ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรพัย ์

บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั 
48/8 อาคารทิสโกท้าวเวอร ์ชัน้ 4 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์02-633-6441-5 โทรสาร 02-633-6690 
 หรือ บรษิัทหลกัทรพัยท่ี์ท่านมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละมหีลกัทรพัยท่ี์จะขายฝากอยู่เพื่อใหบ้ริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ใหบ้ริการ 

รวบรวมเอกสารเพื่อยื่นใหแ้ก่บรษิัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั 
กรณีส่งมอบใบหุ้น และกรณีท่ีฝากหลกัทรัพยไ์ว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์(Issuer Account) สมาชิกเลขท่ี 600 ขอให้นําส่งเอกสารท้ังหมด 

ล่วงหน้า 2 วันทาํการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้  
ท้ังนี ้ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพยจ์ะไม่รับเอกสารตอบรับการทาํคาํเสนอซือ้หลักทรัพยท์างไปรษณีย ์

  

เอกสารแนบ 2(1) 

ขั้นตอนการตอบรับคาํเสนอซือ้หลักทรัพย ์
ผู้ถือหลักทรัพย ์ 

บริษัท นําสินประกันภัย จาํกัด (มหาชน) 

กรอกข้อความในแบบตอบรับคาํเสนอซือ้หลักทรัพย ์
(เอกสารแนบ 2(2)) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน  

กรณีใบหุ้น: ลงลายมือช่ือสลกัหลงัใบหุน้ (พรอ้มแนบเอกสารแสดงตนของผูถ้ือหลกัทรพัยต์ามท่ีระบดุา้นล่างจาํนวน 2 ชดุ) 
กรณีโอนผ่านศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(Scripless): ใหผู้แ้สดงเจตนาขายแนบเอกสารหลกัฐานการโอนหุน้ท่ีเสนอขายเขา้บญัชี “ทิสโกเ้พื่อเทนเดอร”์ เลขท่ี
บญัชี 002-000000015-5 (พรอ้มแนบเอกสารแสดงตนของผูถ้ือหลกัทรพัยต์ามท่ีระบดุา้นล่าง จาํนวน 1 ชดุ) 
กรณีท่ีฝากหลักทรัพยไ์ว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์(Issuer Account) สมาชิกเลขท่ี 600: ใหผู้แ้สดงเจตนาขายแนบแบบ ศรท-403 (ตาม
เอกสารแนบ 6) (พรอ้มแนบเอกสารแสดงตนของผูถ้ือหลกัทรพัยต์ามท่ีระบดุา้นล่างจาํนวน 2 ชดุ) 
 
 
 

 



แบบตอบรับคาํเสนอซือ้หลักทรัพยข์องบริษัท นําสินประกันภัย จาํกัด (มหาชน) 
เลขที ่      วนัที ่     

เรียน  บริษัท ไทยศรีประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (“ผู้ทาํคาํเสนอซือ้”) และบริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั (“ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย”์) 
ขา้พเจา้ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ (โปรดระบ)ุ)                                                                                                                     สญัชาติ                                     . .                 
ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น / สถานที่ตัง้บริษัท เลขที ่                 อาคาร                         ซอย                                         ถนน                                           ตาํบล/แขวง                        . 
อาํเภอ/เขต                                       จงัหวดั                                          รหสัไปรษณีย ์                    โทรศพัท ์                                             E-mail                                                                              . 
ที่อยู่ที่ติดต่อได ้ เหมือนกบัที่อยู่ตามทะเบียนบา้น / สถานที่ตัง้บริษัท  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ                                                                                                                                                             .  .           
วัน/เดือน/ปีเกิด / วันจดทะเบียนนิติบุคคล                              อาชีพ/ ประเภทกิจการ                                           เลขประจําตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก)                                          .                                                                                 
กรณีเป็นคนต่างดา้วโปรดระบ ุ(1) ที่อยู่ในประเทศเจา้ของสญัชาติ                                                                                                                                                                                               และ  
(2) ที่อยู่ปัจจบุนัในประเทศไทย                                                                                                                                                                                                                                           .                                              
โปรดระบปุระเภทผูแ้สดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์
    บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย                 บตัรประจาํตวัประชาชน เลขที่                                                                                                                    .                                                                                                                               
    บคุคลธรรมดาที่ไม่ไดม้ีสญัชาติไทย    ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง/เลขบตัรประจาํตวั เลขที่                                                                                      .  
    นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย           เลขทะเบียนบริษัท เลขที่                                                                                                                     .              
    นิติบคุคลที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในประเทศไทยที่ประกอบกิจการในประเทศไทย     เลขทะเบียนบริษัท เลขที่                                                                                                                                          .. 
    นิติบคุคลที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในประเทศไทยและมิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทย    เลขทะเบียนบริษัท เลขที่                                                                                                                      .         

ขา้พเจา้ตกลงที่จะขายหุน้สามญัของบริษัท นาํสินประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) จาํนวน                                                   หุน้ (                                                                          ) ในราคาหุน้ละ 215.00 บาท  
(สองรอ้ยสิบหา้บาทถว้น) โดยขา้พเจา้มีภาระในการชาํระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายรอ้ยละ 0.25 ของราคาที่เสนอขาย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมรอ้ยละ 7.0 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขาย ดังนั้น 
ขา้พเจา้จะไดร้บัเงินจากการขายสทุธิก่อนหกัภาษี ณ ที่จ่าย (ถา้มี) หุน้ละ 214.424875 บาท (สองรอ้ยสิบสี่จดุสี่สองสี่แปดเจ็ดหา้บาท) รวมเป็นเงินทัง้สิน้                                                                       บาท  
(                               .                                                                                                                ) *จาํนวนเงินค่าขายสุทธิที่คาํนวณได ้ใหปั้ดเศษเป็นจาํนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยในกรณีที่
ทศนิยมตาํแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่า หรือเท่ากบั 5 จะปัดขึน้ แต่ถา้นอ้ยกว่า 5 จะปัดลง* 
ขา้พเจา้ไดศ้ึกษาขอ้มลู เงื่อนไข และขอ้กาํหนดอย่างครบถว้นและตกลงที่จะปฏิบตัิตามเงื่อนไขและขอ้กาํหนดตามคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(“แบบ 247-4”) ทกุประการ และจะไม่ทาํการเพิกถอนการเสนอขาย
ดงักล่าวไม่ว่าดว้ยประการใดๆ ก็ตาม เวน้แต่เป็นการปฏิเสธตามเงื่อนไขและขอ้กาํหนดที่ระบใุนคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ โดยวนัสดุทา้ยที่ขา้พเจา้สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายไดค้ือภายในวนัทาํการที่ 
20 ของระยะเวลารบัซือ้ ซึ่งตรงกบัวนัที่ 14 กมุภาพนัธ ์2566 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (เฉพาะกรณีที่เลือกรบัชาํระราคาภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้) 
ขา้พเจา้ขอมอบใหบ้ริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั เป็นผูร้บัมอบอาํนาจของขา้พเจา้ในการขาย โอน และส่งมอบหุน้สามัญของขา้พเจา้ตามรายละเอียดที่กล่าวขา้งล่างนี ้รวมทัง้การรบัชาํระราคาค่าขาย
หลกัทรพัยด์งักล่าวตลอดจนดาํเนินการอนัใดที่เก่ียวขอ้งกบัการตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยแ์ทนขา้พเจา้  

  กรณีส่งมอบเป็น “ใบหุน้”   กรณีโอนผ่านศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
จาํนวนหุน้ 

ชื่อผูถื้อหุน้ เลขที่ใบหุน้ เลขที่เอกสารการโอน วนัที่โอน เลขที่สมาชิกผูโ้อน 
                                                                                            
      

รวมท้ังสิน้ (หุ้น)      
พร้อมกันนี  ้ข้าพเจ้าได้แนบใบหุ้นที่สลักหลังแลว้ และ/หรือ หลักฐานแสดงการโอนหลักทรัพย์ผ่าน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ”์) เข้าบัญชี  
“ทิสโก้เพ่ือเทนเดอร”์ (“TISCO FOR TENDER”) เลขท่ีบัญชี 002-000000015-5 และเอกสารประกอบการเสนอขายที่ไดร้ะบุในคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ตามเงื่อนไขและขอ้กาํหนดที่ระบุในคาํเสนอซือ้
หลกัทรพัย ์และขา้พเจา้ตกลงที่จะปฏบิตัิตามเงื่อนไขและขอ้กาํหนดตามคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์กุประการ 
วันรับชาํระราคา (เลือกขอ้ใดเพียงขอ้หนึ่ง) 
  1. ข้าพเจ้าประสงคเ์ลือกรับชาํระราคาก่อนสิน้สุดระยะเวลารับซือ้ และยอมรบัในเงื่อนไขที่จะไดร้บัเงินค่าขายหลกัทรพัย ์ดงันี ้

- ในกรณีหุ้นที่นาํมาเสนอขายอยู่ในรูปแบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชาํระเงินค่าหุน้ในวันทาํการที่ 2 ถัดจากวันที่ผู้แสดงเจตนาขายไดย่ื้นแบบตอบรับคาํเสนอซือ้
หลกัทรพัยพ์รอ้มเอกสารประกอบการเสนอขายที่มีความถกูตอ้ง ครบถว้น โดยที่การโอนหรือนาํฝากหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยเ์สร็จสิน้และมีผลสมบรูณ ์

- ในกรณีหุน้ที่นาํมาเสนอขายอยู่ในรูปแบบใบหุน้ (Script)/การฝากหลกัทรพัยไ์วก้ับศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นบัญชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ผูแ้สดงเจตนาขายจะ
ไดร้บัชาํระเงินค่าหุน้ภายในวนัทาํการที่ 3 ถดัจากวนัที่ผูแ้สดงเจตนาขายไดย่ื้นแบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยพ์รอ้มเอกสารประกอบการเสนอขายที่มีความถูกตอ้ง ครบถว้น โดยที่การโอน 
หรือนาํฝากหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยเ์สร็จสิน้และมีผลสมบรูณ ์

โดยการที่ขา้พเจา้แสดงเจตนาขอรบัชาํระเงินก่อนสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้ตามเงือ่นไขที่ไดก้าํหนดไวใ้นคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ข้าพเจ้าสละสิทธิในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายและรับทราบ
ว่าข้าพเจ้าจะไม่สามารถใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้   

  2. ข้าพเจ้าประสงคเ์ลือกรับชําระราคาภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับซือ้ และยอมรบัในเงื่อนไขที่จะไดร้บัเงินค่าขายหลกัทรพัยใ์นวันที่ 24 มีนาคม 2566 (ซึ่งเป็นวันทาํการที่ 2 ถัดจากวนั
สดุทา้ยของ ระยะเวลารบัซือ้) โดยขา้พเจา้สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัยข์องกิจการได ้ตามเงื่อนไขและขอ้กาํหนดที่ระบใุนคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

หมายเหต:ุ การแจง้ความประสงคใ์นการเลือกวนัรบัชาํระราคาขา้งตน้ เม่ือไดด้าํเนินการแลว้ไม่สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายไม่ไดร้ะบุวนัชาํระราคาขา้งตน้จะถือว่าผูแ้สดงเจตนาขายเลือกรบัชาํระเงินค่าหุน้ ภายหลงัจากวนัสิน้สดุ
 ระยะเวลารบัซือ้ และมีสิทธิในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุน้ของกิจการตามขอ้ 2 ขา้งตน้ 

วิธีการรับเงินค่าขายหลักทรัพย ์(เลือกขอ้ใดเพียงขอ้หนึ่ง) 
 ขา้พเจา้ประสงคจ์ะใหต้วัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยโ์อนเงินชาํระค่าหุน้สามญัเขา้บญัชีของขา้พเจา้ที่มีอยู่กบัธนาคาร  BAY  BBL  KBANK  KTB SCB  TISCO  TTB 

 UOB สาขา                                                         ประเภทบญัชี  ออมทรพัย ์ กระแสรายวนั  เลขที่บญัช ี                                                          . 
  (ชื่อเจา้ของบญัชีจะตอ้งเป็นชื่อเดียวกนักบัชื่อผูแ้สดงเจตนาขายและแนบสาํเนาสมดุบัญชีออมทรพัยห์นา้ที่ระบชุื่อเจา้ของบัญชีและเลขที่บัญชี หรือสาํเนา Statement ของบญัชีกระแสรายวนัที่ระบุ

 ชื่อเจา้ของบญัชแีละเลขที่บญัช ีพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งบนหนา้ที่ระบชุื่อเจา้ของบญัชี)  
 ขา้พเจา้ประสงคจ์ะมารบัเช็คชาํระค่าหุน้สามญัดว้ยตนเอง ที่สาํนกังานของตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์
 ขา้พเจา้ประสงคจ์ะใหต้วัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ดัส่งเช็คชาํระค่าหุน้สามญั ใหข้า้พเจา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ติดต่อไดข้า้งตน้ 

หมายเหต:ุ ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายไม่ไดเ้ลือกวิธีในการรบัชาํระราคา หรือไม่ไดเ้ลือกวิธีในการรบัเช็ค หรือเลือกวิธีการรบัชาํระราคาไม่ชดัเจน หรือตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยไ์ม่สามารถโอนเงินเขา้บญัชีของผูแ้สดงเจตนาขายได ้ตัวแทนในการรบัซือ้
 หลกัทรพัยข์อสงวนสิทธิที่จะชาํระค่าหลกัทรพัยเ์ป็นเช็คและดาํเนินการจดัส่งเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ติดต่อไดข้า้งตน้ 

ในกรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีจะไดร้บัจากการเสนอขาย ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป หากผูท่ี้ไดร้บัผลประโยชนท่ี์แทจ้ริง* ไม่ใช่ผูแ้สดงเจตนาขาย โปรดระบุ                         .              
*ผูที้ไ่ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้ริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของทีแ่ทจ้ริงหรือมีอาํนาจควบคุมการทาํธุรกรรม หรือบุคคลทีผู่เ้จตนาขายทาํธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ชอ้าํนาจควบคุมนิติบุคคล หรือผูที้ม่ีการตกลงกนัทาง
กฎหมาย ตามกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจริงดงักล่าว 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าหุน้สามญัที่ไดน้าํมาเสนอขายปราศจากภาระผกูพนัใดๆ และรบัทราบว่าแบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยจ์ะสมบรูณก็์ต่อเมื่อการโอนหรือนาํฝากหุน้ที่เสนอขายเขา้บัญชีของตวัแทนใน
การรบัซือ้หลกัทรพัยเ์สร็จสิน้และมีผลสมบรูณ ์
ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงใหต้ัวแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว เพ่ือการทาํธุรกรรมการตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัท นาํสินประกันภัย จาํกัด (มหาชน) 
รวมถึงการยืนยันพิสูจนต์ัวตนและการติดต่อกลบัมายังขา้พเจา้ ทัง้นี ้ผูแ้สดงเจตนาขายสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของตัวแทนในการรบัซือ้
หลกัทรพัยไ์ด ้ตามประกาศความเป็นส่วนตวับนเว็บไซตข์องตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์https://www.tisco.co.th/th/privacy-notice.html และ/หรือช่องทางอื่นใดทีต่วัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยก์าํหนด 
ในกรณีที่ผูแ้สดงเจตนาขายไดใ้หข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่ตัวแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์ผูแ้สดงเจตนาขายจะตอ้งแจง้ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดตามประกาศความเป็นส่วนตวัของ
ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยด์ว้ย 

ลงชื่อ                                                                            ผูร้บัมอบอาํนาจ              ลงชื่อ                                                                            ผูแ้สดงเจตนาขาย 
 (                                                                         )    (                                                                         )  

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 เลขท่ีใบรบั                        วนัท่ี     
บริษัทหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกัด ในฐานะตัวแทนในการรบัซือ้หลักทรัพย ์ไดร้บัแบบตอบรับคาํเสนอซือ้หลักทรัพย์ของ บริษัท นาํสินประกันภัย จาํกดั (มหาชน) พรอ้มกับหลกัฐาน  ใบหุน้สามัญ  
จาํนวนรวม                                         หุ้น  การโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จาํนวนรวม                                              หุ้น จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ (โปรดระบุ))                                                                                                                
                                                                                                                                                       ไวเ้รียบรอ้ยแลว้ โดยผูแ้สดงเจตนาขายแจง้ความประสงคข์อรบัเงินโดย 
 รบัโอนเงินเขา้บญัชีของผูแ้สดงเจตนาขายที่มีอยู่กบัธนาคาร  BAY  BBL  KBANK  KTB SCB  TISCO  TTB UOB สาขา                                                   ประเภทบญัชี 
 ออมทรพัย ์ กระแสรายวนั เลขที่บญัชี                                  รบัเช็คดว้ยตนเอง  จดัส่งเช็คชาํระค่าหุน้สามญั ใหผู้แ้สดงเจตนาขายทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยูท่ี่ติดต่อไดข้า้งตน้                                   

     ลงชื่อ                                                                                ผูร้บั 
  (                                                                                 )                                                                                                                                                                  

รายละเอียดเพิ่มเตมิกรุณาตดิต่อ เจา้หนา้ทีบ่ริการลกูคา้ ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรพัย ์บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั  
48/8 อาคารทิสโกท้าวเวอร ์ชัน้ 4 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศพัท ์02-633-6441-5 โทรสาร 02-633-6690  

หลักฐานการรับแบบตอบรับคําเสนอซือ้หลักทรัพย ์

 

เอกสารแนบ 2(2) 



 

หนังสือมอบอาํนาจ 
  

เขียนท่ี                                                                                                                                 

วนัท่ี  เดือน     พ.ศ.    

 

โดยหนงัสือฉบบันี ้ขา้พเจา้                                                                                                                        อาย ุ              ปี  

สัญชาติ                            หมายเลขบัตรประชาชน (13 หลัก)                                      หมายเลขโทรศพัท ์                                     .                                                                

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น                                                                                                                                                                  . 

ขอมอบอาํนาจให ้(นาย/นาง/นางสาว)                                                                                                                              อายุ             ปี  

สญัชาต ิ                            หมายเลขบตัรประชาชน (13 หลกั)                                           หมายเลขโทรศพัท ์                                          .                                                                                

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น                                                                                                                                                                  . 

ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได ้ เหมือนกบัท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ                                                                                .                                                                                     

เป็นผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนขา้พเจา้ในการ 

 ขาย โอน และส่งมอบหุน้สามัญของบริษัท นาํสินประกันภัย จาํกัด (มหาชน) ของขา้พเจา้ใหแ้ก่ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จาํกัด 

(มหาชน) 

 รบัเช็คชาํระค่าหุน้สามญัท่ีสาํนกังานตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์

โดยดาํเนินการผ่านบรษิัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั รวมตลอดจนการกระทาํใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนีแ้ทนขา้พเจา้จนเสรจ็สิน้ 

การใด ท่ีผู้รับมอบอํานาจได้กระทําภายในขอบเขตแห่งหนัง สือฉบับนี้ ให้มีผลผูกพันข้าพเจ้า เสมือนหน่ึงข้าพเจ้า 

ไดก้ระทาํดว้ยตนเองทกุประการ เพ่ือเป็นหลกัฐานในการนี ้ขา้พเจา้ไดล้งลายมือชื่อและประทบัตรา (ถา้มี) ไวต้่อหนา้พยานเป็นสาํคญั 

 

 

ลงชื่อ                                                         ผูม้อบอาํนาจ 

(                                                         ) 

 

 

ลงชื่อ                                                       ผูร้บัมอบอาํนาจ 

        (                                                     ) 

 

ลงชื่อ                                                          พยาน 

(                                                         ) 

 

ลงชื่อ                                                          พยาน 

(                                                         ) 

 
 

 

หมายเหต ุ (1) โปรดแนบเอกสารตามที่แจง้ไวใ้นเอกสารแนบ 2(1) ขัน้ตอนการตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

 (2) กรณีมอบอาํนาจใหผู้อ่ื้นกระทาํการแทน โดย 

(2.1) มอบอาํนาจ 1 ธุรกรรม ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 

(2.2) มอบอาํนาจมากกว่า 1 ธุรกรรม ติดอากรแสตมป์ 30 บาท  

  

ติดอากร 

แสตมป์ 

10 บาท/30 บาท 

เอกสารแนบ 2(3) 



 

แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพยท์ีนํ่ามาเสนอขาย 

(สาํหรบัผูแ้สดงเจตนาขายที่เป็นบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลที่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในประเทศไทย ซึ่งมิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทย และมิไดมี้ถิ่นฐานอยู่

ในประเทศที่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งอนสุญัญาภาษีซอ้นกบัประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งอนสุญัญาภาษีซอ้นกบัประเทศไทย 

แต่มิไดมี้ขอ้ยกเวน้เร่ืองการหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายหุน้สามญัที่เกิดขึน้ในประเทศไทย) 

 วนัท่ี        

เรียน บรษิัท ไทยศรีประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (“ผู้ทาํคาํเสนอซือ้”)  และ บรษิัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั (“ตวัแทนในการรับซือ้

หลักทรัพย”์)  

 ตามท่ีขา้พเจา้         สัญชาติ                                      . 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี (ถา้มี)                         ได้ตกลงขายหุ้นสามัญของบริษัท นํา สิน

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) จาํนวน        หุ้น ตามคําเสนอซือ้หลักทรัพย์ของ บริษัท 

ไทยศรีประกันภัย จาํกัด (มหาชน) นั้น โดยหนังสือฉบบันี ้ขา้พเจา้ขอแจง้ขอ้มลูราคาตน้ทุนของหุน้สามญัท่ีนาํมาเสนอขายในครัง้นี ้ 

เพ่ือเป็นหลกัฐานการประกอบการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ดงันี ้

เลขทีใ่บหุน้ / 

เลขทีใ่บโอน (วันทีโ่อน) 
ชื่อผู้ถือหุน้ตามทะเบียน จาํนวนหุ้น ต้นทนุหุน้ละ (บาท) 

    

    

    

    

    

รวมทัง้สิน้   

ขา้พเจา้รบัทราบ และยอมรบัว่าการแจง้ตน้ทุนของหลกัทรพัยท่ี์นาํมาเสนอขายกับตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัย ์จะมีผล

ผูกพนัขา้พเจา้ทุกประการ ดงันัน้ หากเกิดความเสียหายประการใดๆ ต่อขา้พเจา้อนัเน่ืองมาจากการแจง้ตน้ทุนของหลกัทรพัยท่ี์นาํมา

เสนอขายในครัง้นี ้บรษิัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั ไม่จาํตอ้งรบัผิดประการใดๆ ในการชดเชยความเสียหายเช่นว่านัน้แก่ขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการดงักล่าวขา้งตน้ถกูตอ้งตรงตามความเป็นจรงิทกุประการ 

  

 ลงชื่อ       ผูแ้สดงเจตนาขาย 

 (     ) 

 

หมายเหต ุ   หากผูแ้สดงเจตนาขายซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือหรือนิติบุคคลที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทย และ

มิไดมี้ถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใตบ้ังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใตบ้ังคับแห่ง

อนุสญัญาภาษีซอ้นกับประเทศไทย แต่มิไดมี้ขอ้ยกเวน้เร่ืองการหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายหุน้สามญัที่เกิดขึน้ในประเทศไทย มิไดร้ะบรุาคา

ตน้ทุนของหลกัทรพัยท์ี่นาํมาเสนอขาย ตวัแทนในการรบัซือ้หลกัทรพัยจ์ะหกัภาษี ณ ที่จ่าย โดยคาํนวณจากราคาเสนอซือ้คณูดว้ยจาํนวนหุน้ที่

นาํมาเสนอขายทัง้หมด 

เอกสารแนบ 2(4) 



 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยแ์ละแบบฟอรม์ 

(1) ขัน้ตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

(2) แบบคาํขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

(3) หนงัสอืมอบอาํนาจเพ่ือการขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย ์

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนบเอกสารแสดงตนของผู้ยกเลกิการแสดงเจตนาขายตามแต่กรณี ดังนี ้ 

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
1.1 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง หรือ 
1.2 ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของบิดำ มำรดำ และ

ผูเ้ยำว ์(ถำ้มี) รวมถึงส ำเนำทะเบียนบำ้นของบิดำ มำรดำ และผูเ้ยำว ์พรอ้มลง
นำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งทกุฉบบั 

2) บุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย 
ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

3) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในไทย 
3.1 ส ำเนำหนังสือรบัรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพำณิชยไ์ม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน

สิน้สุดของระยะเวลำรบัซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยผูม้ีอ  ำนำจลง
ลำยมือช่ือผกูพนันิติบคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท (ถำ้มี) หรือ 
กรณีท่ีเป็นส่วนรำชกำร องคก์รของรฐับำล รฐัวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรฐั 
จะตอ้งแนบหนังสือรำชกำรท่ีมีค ำสั่ง/มติให้ท ำธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้งหรือ
หนงัสือมอบอ ำนำจในกำรท ำธุรกรรม หรือ 
กรณีท่ีเป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมำคม วัด มัสยิด ศำลเจ้ำ และนิติบุคคลอื่นใน
ลกัษณะเดียวกนั จะตอ้งแนบหนงัสือแสดงควำมจ ำนงในกำรท ำธุรกรรม/รำยงำน
กำรประชุมกรรมกำร หนังสือแสดงกำรจดทะเบียนจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
หนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอ ำนำจในกำรท ำธุรกรรม และเอกสำรหลกัฐำน
กำรไดร้บักำรยกเวน้กำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย (ถำ้มี) 

3.2 ส ำเนำเอกสำรตำมขอ้ 1) หรือ 2) ตำมแต่กรณีของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมท่ีไดล้งนำม
ในเอกสำรตำมขอ้ 3.1 พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

4) นิติบุคคลท่ีไม่ได้จดทะเบียนในไทย 
4.1 ส ำ เนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  
 หนงัสือรบัรองท่ีออกโดยเจำ้หนำ้ท่ีของนิติบคุคลหรือหน่วยงำนของประเทศท่ีนิติ
 บุคคลมีภูมิล ำเนำซึ่งรบัรองถึงชื่อนิติบคุคล ชื่อผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือผูกพันนิติ
 บคุคล ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ และอ ำนำจหรือเงื่อนไขในกำรลงลำยมือช่ือผูกพันนิติ
 บุคคล ท่ีออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสิน้สุดของระยะเวลำรบัซือ้ พรอ้มลงนำม
 รับรองส ำเนำถูกต้อง โดยผู้มีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้น และ
 ประทบัตรำส ำคญัของบริษัท (ถำ้มี) และ 
4.2 ส ำเนำเอกสำรตำมขอ้ 1) และ 2) ตำมแต่กรณี ของผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพัน

นิติบุคคลท่ีไดล้งนำมรับรองในเอกสำรตำมขอ้ 4.1 พรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง 

 ส ำเนำเอกสำรประกอบตำมข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รับกำรรับรองลำยมือชื่อโดย
เจำ้หนำ้ท่ี Notary Public พรอ้มตรำประทับของเจำ้หนำ้ท่ี Notary Public และรบัรอง
ควำมถกูตอ้งโดยเจำ้หนำ้ท่ีของสถำนฑตูไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสำร
ดังกล่ำวไดจ้ัดท ำ โดยกำรรับรองเอกสำรข้ำงตน้ตอ้งรับรองไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
สิน้สดุของระยะเวลำรบัซือ้   

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน: 
1. หนงัสือมอบอ ำนำจ (เอกสำรแนบ 3(3)) พรอ้มติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท 
(ตำมแต่กรณี) 

2. หลกัฐำนแสดงตนของผูม้อบอ ำนำจและผูร้บัมอบอ ำนำจตำมท่ีระบขุำ้งตน้ในขอ้ 1) 
หรือ 2) หรือ 3) หรือ 4) (ตำมแต่กรณี) 

หมายเหตุ: 
1. ตัวแทนในกำรรบัซือ้หลักทรพัยจ์ะคืนหลักทรพัยใ์ห้ผู้ขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
ตำมลกัษณะของหลกัทรพัย ์(ใบหุน้หรือ Scripless) ที่ผูแ้สดงเจตนำขำยน ำมำเสนอ
ขำยเท่ำนัน้ ผู้ขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรรับ
หลักทรัพย์คืนได้ ทั้งนี้ บัญชีผู้รับโอนหลักทรัพย์ท่ีโอนผ่ำนระบบของศูนย์รับฝำก
หลกัทรพัย ์(Scripless) จะตอ้งเป็นชื่อเดียวกันกับผูย้กเลิกกำรแสดงเจตนำขำย และ
ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนหุน้รำยกำรละ 100 บำท  

2. กำรขอยกเลิกจะตอ้งขอยกเลิกทัง้จ ำนวนท่ีน ำมำเสนอขำย ในแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้ 
แต่ละฉบบั 

 
 

ยื่นเอกสารท้ังหมดท่ี 
เจำ้หนำ้ท่ีบริกำรลกูคำ้ ฝ่ำยปฏิบติักำรหลกัทรพัย ์

บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ำกดั 
48/8 อำคำรทิสโกท้ำวเวอร ์ชัน้ 4 ถนนสำทรเหนือ สีลม บำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 

โทรศพัท ์02-633-6441-5 โทรสำร 02-633-6690 
ท้ังนี ้ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพยจ์ะไม่รับเอกสารยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพยท์างไปรษณีย ์

 
 
 

ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย ์
ส ำหรบัผูแ้สดงเจตนำขำยทีม่คีวำมประสงคเ์ลือกรบัช ำระรำคำภำยหลงัจำกสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้เท่ำนัน้ 

กรอกข้อความในแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย ์(เอกสารแนบ 3(2)) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมท้ังแนบหลักฐานการรับแบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์

เอกสารแนบ 3(1) 

ผู้ถือหลักทรัพย ์หรือ NVDR 
บริษัท น าสินประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

ยื่นเอกสำรทัง้หมดภำยในวนัท ำกำรท่ี 20 ของระยะเวลำรบัซือ้ ซึ่งตรง
กบัวนัท่ี 14 กมุภำพนัธ ์2566 



แบบค าขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพยข์องบริษัท น าสินประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

ส ำหรบัผูแ้สดงเจตนำขำยทีมี่ควำมประสงคเ์ลือกรบัช ำระรำคำภำยหลงัจำกสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้เท่ำนัน้ 

 แบบค ำขอยกเลิกเลขที่                                   
 วนัที่                                     

เรียน บริษัท ไทยศรีประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้ท าค าเสนอซือ้”) และบริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ำกดั (“ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย”์) 

สิ่งที่ส่งมำดว้ย หลกัฐำนกำรรบัแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว/บริษัท/อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ)                                                                 .  
ที่อยู่                                    .  
โทรศัพท์                                                                 ซึ่งได้แสดงเจตนำขำยหุ้นสำมัญของบริษัท น ำสินประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ให้แก่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้  
จ ำนวน                                                             หุน้ ปรำกฏรำยละเอียดตำมแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์ลขที่                ฉบบัลงวนัที่        .        
ขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหุน้สำมญัของบริษัท น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ขอรบัหุน้สำมญัคืน โดยขอรบัคืนในรูปแบบ และ/หรือ ลกัษณะเดียวกบัที่น  ำมำเสนอขำย 

   กรณีขอรบัคืนเป็นใบหุน้  
ขำ้พเจำ้ประสงคจ์ะมำรบัใบหุน้ดว้ยตนเอง ที่บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ำกดั ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่แจง้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำย
หลกัทรพัย ์

      กรณีขอรบัคืนเป็น Scripless หรือ NVDR  
 โดยใหน้ ำหุน้เขำ้ฝำกไวก้บับรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือเขำ้บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องขำ้พเจำ้  

เลขที่บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัย ์  บริษัท          
เลขที่สมำชิกผูฝ้ำก        

พร้อมกันนีข้้าพเจ้าได้แนบเงินสด 100 บาท เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพยม์าแล้ว 
ทั้งนี ้ ตัวแทนในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์จะด ำเนินกำรส่งคืนใบหุ้นหรือโอนหุ้นสำมัญเข้ำบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์  ภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันที่ 

ผูย้กเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหรือผูร้บัมอบอ ำนำจยื่นแบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย์  
  ขำ้พเจำ้ตกลงและยอมรบัเง่ือนไขกำรยกเลิกกำรแสดงเจตนำกำรขำยหลกัทรพัย ์และกำรรบัหุน้สำมญัคืนขำ้งตน้ทกุประกำร 

ลงช่ือ                                                                 ผูร้บัมอบอ ำนำจ ลงช่ือ                                                                 ผูข้อยกเลิก 

   (                                                               ) (                                                               ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักฐานการรับแบบค าขอยกเลกิการตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์
 แบบค ำขอยกเลกิเลขท่ี      
 วนัท่ี   

 บริษัทหลักทรัพย์ ทิส โก้  จ ำกัด  ในฐำนะตัวแทน ในกำรรับซื ้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบค ำขอยกเลิกกำรแสดง เ จตนำขำยหลักทรัพย์ข อง บริ ษั ท  
น ำสินประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) และหลกัฐำนแบบตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยจ์ำก (นำย/นำง/นำงสำว/บริษัท/อื่นๆ (โปรดระบ)ุ)                                                                        ไว้
เ รี ยบร้อยแล้ว  จ ำนวนหุ้นสำมัญ ท่ีขอยกเลิ ก                                                  หุ้น  พ ร้อมหลักฐำนกำรรับแบบตอบรับค ำ เสนอซื ้อหลักทรัพย์ 
เลขท่ี                                   ฉบบัลงวนัท่ี                                                                                                                                                                
หลกัทรพัยท่ี์ท ำกำรยกเลิกจะโอนกลบัโดยวิธี  

 กรณีขอรบัคืนเป็นใบหุน้ มำรบัดว้ยตนเองท่ีบริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ำกดั ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีแจง้ยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย  ์

 กรณีขอรับคืนเป็น Scripless หรือ NVDR โดยให้น ำหุ้นเข้ำฝำกไวก้ับบริษัท ศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อเข้ำบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพยข์องข้ำพเจ้ำ  
เลขท่ีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัย ์                                       บริษัท                                                     เลขท่ีสมำชิกผูฝ้ำก                                         
ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ำกดั จะโอนหุน้สำมญัเขำ้บญัชีขำ้งตน้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีไดร้บัแบบค ำขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย ์  

  ลงชื่อ                                                                                ผูร้บั 
   (                                                                               ) 

รำยละเอียดเพ่ิมเติมกรุณำติดต่อ เจำ้หนำ้ที่บรกิำรลกูคำ้ ฝ่ำยปฏิบตัิกำรหลกัทรพัย ์บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ำกดั  
48/8 อำคำรทิสโกท้ำวเวอร ์ชัน้ 4 ถนนสำทรเหนือ สีลม บำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 โทรศพัท ์02-633-6441-5 โทรสำร 02-633-6690 

  

เอกสารแนบ 3(2) 



 

หนังสือมอบอ านาจ 
(ส ำหรบักำรขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย)์ 

  
เขียนที่       

วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.    
โดยหนงัสือฉบบันี ้ขำ้พเจำ้                                                                                                                       อำย ุ            ปี  

สญัชำติ                                 หมำยเลขบตัรประชำชน (13 หลกั)                                            หมำยเลขโทรศพัท ์                                   .                                                      
ที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้น                                                                         . 
ขอมอบอ ำนำจให้ (นำย/นำง/นำงสำว)                                                                                                                       อำยุ             ปี  
สญัชำติ                                 หมำยเลขบตัรประชำชน (13 หลกั)                                            หมำยเลขโทรศพัท ์                                   .                                                       
ที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้น                                                                        . 
ที่อยู่ที่ติดต่อได ้ เหมือนกบัท่ีอยู่ตำมทะเบียนบำ้น  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ                                                                 .
เป็นผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนขำ้พเจำ้ในกำรขอยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหุน้สำมญัของบริษัท น ำสินประกันภยั จ ำกัด (มหำชน) ที่ขำ้พเจำ้
ไดเ้สนอขำยใหแ้ก่ บรษิัท ไทยศรีประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) รวมตลอดจนกำรกระท ำใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรนีแ้ทนขำ้พเจำ้จนเสรจ็สิน้ 

กำรใดที่ ผู้รับมอบอ ำนำจได้กระท ำภำยในขอบเขตแห่งหนัง สือฉบับนี ้  ให้มีผลผูกพันข้ำพเจ้ำ เสมือนหนึ่ งข้ำพเจ้ำ  
ไดก้ระท ำดว้ยตนเองทกุประกำร เพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรนี ้ขำ้พเจำ้ไดล้งลำยมือชื่อและประทบัตรำ (ถำ้มี) ไวต้่อหนำ้พยำนเป็นส ำคญั 

 
ลงชื่อ               ผูม้อบอ ำนำจ 

  (                                                                       ) 
 

ลงชื่อ                ผูร้บัมอบอ ำนำจ 
  (                                                                     )  

 
ลงชื่อ                พยำน 

 (                                                                ) 
 

ลงชื่อ                พยำน 
 (                                                                ) 

 

หมำยเหต ุ โปรดแนบเอกสำรตำมที่แจง้ไวใ้นเอกสำรแนบ 3(1) ขัน้ตอนยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยหลกัทรพัย ์

 
 

 
 

ติดอำกรแสตมป์    
10 บำท / 30 บำท 

เอกสารแนบ 3(3) 



 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

วิธีตอบรับคาํเสนอซือ้และแบบฟอรม์สาํหรับ NVDR 

(1) ขัน้ตอนการตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยส์าํหรบั NVDR 

(2) แบบตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยส์าํหรบั NVDR 

(3) หนงัสอืมอบอาํนาจเพ่ือการตอบรบัคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยส์าํหรบั NVDR 

(4) แบบแจง้ตน้ทนุของหลกัทรพัยท์ีน่าํมาเสนอขายสาํหรบั NVDR 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enclose the following documents:  

1)  Thai individuals 

1.1 A certified true copy of a valid identification card or 

1.2 In case of a minor, a certified true copy of valid identification cards 

of the father, mother, and the minor (if any), and house registration 

having the name of the father, mother, and the minor is required. 

2)  Non-Thai individuals 

A certified true copy of a valid foreign certificate or passport 

3)  Thai juristic person 

3.1 A copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce and must 

be no later than 6 months prior to the last day of the Offer Period, 

which has been certified as true and correct by authorized 

signatory(ies) of the juristic person and affixed with the company’s 

seal (if any); or 

In case of government enterprises, government organizations, state 

enterprises or other state agencies, it is required to attach a letter 

stating their intention to the entry into the transaction/ minutes of the 

board or a letter of appointment or power of attorney in entry into the 

transaction; or 

In case of cooperatives, foundations, associations, religious-related 

organizations and other similar entities, it is required to attach a letter 

stating their intention to the entry into the transaction/ minutes of the 

board, certificate of registration from the relevant authorities, letter 

of appointment or power of attorney in entry into the transaction and 

documents to be exempted from withholding tax (if any). 

3.2 A certified copy of document(s) as referred in Clause 1) or Clause 

2), as the case may be of the authorized signatory(ies) of the juristic 

person who certified the document(s) in 3.1  

 

4)  Non-Thai juristic person 

4.1 A copy of the certificate of incorporation, memorandum of association, 

and the affidavit documents issued by the regulatory body of the 

country where the juristic person is domiciled, and issued date must be 

no later than 6 months prior to the last day of the Offer Period, which 

has been certified as true and correct by authorized signatory(ies) of 

the juristic person and affixed with the company’s seal (if any); and 

4.2 A certified copy of document(s) as referred in Clause 1) or Clause 2), 

as the case may be of the authorized signatory(ies) of the juristic person 

who certified the document(s) in 4.1   

All documents specified in Clause 4.1 and Clause 4.2 must be certified by 

the notary public in the country where the documents were prepared and 

then authenticated by an official of the Thai Embassy or Thai Consulate in 

the country where the documents were prepared, all of which must be 

issued no later than 6 months prior to the last day of the Offer Period. 

5) For Non-Thai juristic person, who does not carry any business in 

Thailand and does not reside in country which entered into a double 

taxation treaty with Thailand or who resides in country which entered 

into a double taxation treaty which does not exempt withholding tax 

from share sale in Thailand. Such offeree is required to submit the Form 

of Declaration of Cost of Tendered Securities (Appendix 4(4)). If the 

offeree fails to declare the cost basis together with evidence that 

demonstrates the cost basis, the Tender Offer Agent will determine the 

amount of withholding tax based on the offer price multiplied by total 

number of tendered shares. 

In case of security holder authorized representative, following additional 

documents are required: 

1. Power of Attorney (Appendix 4(3)) affixed with THB 10 or THB 30 stamp 

duty as the case may be.   

2. A certified true copy of the identification card of both the Grantor and the 

Attorney as specified in 1), 2), 3), or 4), as the case may be. 

 

Submit the NVDR Tender Offer Acceptance Form and other required documents to: 

Client Services Officers, Back Office Department 

TISCO Securities Company Limited 

48/8 TISCO Tower, 4th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 

Tel. 02-633-6441-5 Fax. 02-633-6690 

(Or send to your broker that you have the securities trading account opened with. Such broker will collect and submit the NVDR Tender Offer Acceptance Form 

and other required documents to the Tender Offer Agent) 

All NVDR holders, please submit the Tender Offer Acceptance Form and other required documents  

at least 2 business days before the last day of Offer Period. 

The Tender Offer Agent will not accept documents sent by post. 

 

  

Appendix 4(1) 

NVDR Holder of 

Nam Seng Insurance Public Company Limited 

Tender Offer Acceptance Procedures for NVDR 

Complete the NVDR Tender Offer Acceptance Form 

(Appendix 4(2)) 

Advise broker to transfer the Scripless NVDR shares to the following account 

“TISCO FOR TENDER” Account No. 002-000000015-5 



Appendix 4(2) 

NVDR TENDER OFFER ACCEPTANCE FORM  
NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

NVDR Form No.                           Date                                                  
To: Thaisri Insurance Public Company Limited (the “Offeror”) and TISCO Securities Company Limited (the “Tender Offer Agent”) 

I/We (the “Offeree”) (Mr./Mrs./Miss/Others/Company (Please specify))                                                                                                     Nationality               .                                                                 

Address (house registration /company address) No.               Building    Soi     Road                                         Sub-district                          .                                . 
District                                Province                                         Postal Code                    Telephone No   E-mail                                .                            . 
Contact Address (that can be reached via mail)  same as in house registration /company address  others (please specify)                       .                    .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . 
Date of birth /Date of registration (juristic person)                       Occupation /Business type                                            .Tax ID (13 digits)                        .  
.In case of a foreigner, please specify (1) Address in the country of citizenship                         .                                                   .                                                            
and (2) Current Address in Thailand                       .                         . 
Please specify type of Offeree  

 Thai Individual   ID Card No.                          .  
 Non-Thai Individual  Foreign Certificate/Passport No.                                                     . 
 Thai Juristic Person  Registration No.                          . 
 Non-Thai Juristic Person who carries any business in Thailand  Registration No.                          . 
 Non-Thai Juristic Person who does not carry any business in Thailand Registration No.                          .                                    
I/We hereby accept to tender and sell     units (NVDR) (                                        ) of Nam Seng Insurance Public Company 

Limited (“NSI”) at the price of THB 215.00 (two hundred fifteen Baht) per share, subject to a brokerage fee of 0.25 percent of the offer price plus value added tax (VAT) of 7.0 

percent on such brokerage fee. Thus, the net offer price before withholding tax deduction (if applicable) is THB 214.424875 (two hundred fourteen point four two four eight seven 

five Baht) per share, totaling of THB                                                                                        (                                                                                                                                                                   ). 
*The totaling amount shall be rounded to the second decimal place. In case that the number in the third decimal place equals to five or larger, such number shall be rounded up 

and the number lower than five shall be disregarded*  

I/We thoroughly examined the terms and conditions contained in the Tender Offer document (“Form 247-4”) and agree to follow the terms and conditions stated in the Tender 

Offer document and will not revoke this NVDR selling in any circumstance, except falling in conditions for cancellation stipulated in the Tender Offer Document. The last day 

for the revocation is within the 20th business day of the Offer Period which is 14th February 2023 during the hours of 9:00 a.m. – 4:00 p.m. (only in case of receiving payment 

after the Offer Period) 

I/We hereby appoint TISCO Securities Company Limited as my/our proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process other necessary relevant 

to Tender Offer. 

Transfer Scripless NVDR 

Transfer Date TSD Participant No. Transfer Slip No. No. of NVDR 

    

    

Total NVDR  

I/We attached the following documents for selling transaction, including the document to transfer NVDR shares to account “TISCO FOR TENDER”, account No.  

002-000000015-5, together with a certified true copy of the identification card and/or a certified true copy of company’s affidavit (in the case of a juristic person) as set out in the 

Tender Offer Acceptance Procedure and agree to  

Payment Date (please select one option) 

 1. I/We hereby declare my/our intention to receive payment prior to the last day of the Offer Period. I/We fully acknowledge and accept that I/we will receive the 

  payment on the second business day after the day which the Offeree submits the correct and complete Tender Offer Acceptance Form with related documents given that the 

  Offeree’s tendered shares are successfully transferred into the Tender Offer Agent account. 

   By selecting the payment date prior to the last day of the Offer Period according to Tender Offer document, I/we hereby accept that I/we have waive my/our rights to 

   revoke the Tender Offer and cannot exercise the rights to revoke the Tender Offer. 

 2. I/We hereby declare my/our intention to receive payment after the Offer Period. I/We fully acknowledge and accept that I/we will receive the payment on the  

 second business day after the Offer Period on 24th March 2023 In this case, the Offeree who has indicated an intention to sell my/our NVDRs may cancel my/our intention 

  to sell the NVDRs subject to conditions specified in the Tender Offer document. 
Note:  The payment date chosen above cannot be changed. In case that the Offeree does not select the payment date, it will be deemed that the Offeree would like to receive payment from the shares tendered after the last 

 day of the Offer Period and thus preserving his or her rights to revoke their tendered shares as in accordance with the Option 2. 

Payment Procedures (please select one option) 

  Please transfer the payment to my/our account as follows  BAY  BBL  KBANK  KTB SCB  TISCO  TTB UOB 

  Branch                                          Type of Account   Savings   Current    Account No.                                                       A                                                                                                                                                                                                                                                          
 (The name of the deposit account must be the same as the name of the Offeree and attach a certified true copy of the savings account book or current account statement 

  with certified copy on the page indicating the Offeree as the account holder with this form) 

  I/We shall self-collect the payment cheque at the office of the Tender Offer Agent 

  Please deliver the payment cheque to me/us at the above mentioned contact address by registered mail 
Note:  In case that the Offeree does not select payment procedures or does not select method of cheque collection or does not clearly select payment procedures or the Tender Offer Agent cannot transfer the money 

 into the Offeree’s bank account, the Tender Offer Agent reserves the right to issue a cheque and deliver such cheque via registered mail to the contact address above 

In case where the amount of payment is equal to THB 100,000 or more, if the Offeree is not the Beneficial Owner*, please identify accordingly:                                                                     .                              

*Beneficial Owner means an individual who ultimately owns or controls a customer or has control over relationship between a customer and the financial institution or a person on whose 

behalf a transaction is being conducted, including those persons who exercise ultimate effective control over a juristic person. 

I/We certify that all such sold NVDRs have no liabilities and free from any pledge and encumbrance whatever nature as well as acknowledge that this form is completed when the 

tendered shares are successfully transferred into the Tender Offer Agent account. 

I/We hereby acknowledge and give consent to the Tender Offer Agent to collect, use, and disclose such information for the purpose of acceptance of Tender Offer of NSI including 

identity verification and communication. The Offeree see further details of how the Tender Offer Agent collects, uses and discloses personal data in the Privacy Notice on the Tender 

Offer Agent’s website https://www.tisco.co.th/en/privacy-notice.html and/or other channel prescribed by the Tender Offer Agent. In case the Offeree have given the Tender Offer 

Agent any personal data of other person, the Offeree shall notify such person of the details of our Privacy Notice.  

Signed      Attorney            Signed     Offeree 

      (                                                                              )             (                                          )          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 

 

NVDR Form No.                                        Date                    . 

TISCO Securities Company Limited, as the Tender Offer Agent, has received the Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDRs of the ordinary shares of Nam Seng Insurance Public 

Company Limited and the Transfer of Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling                                                                             units from  

(Mr./Mrs./Miss/Others/Company (Please specify)                                          . 

The Offeree will receive payment by:   Transfer to the Offeree’s account with the following bank  BAY  BBL  KBANK  KTB SCB  TISCO  TTB UOB        

Branch                                      . Type of Account   Savings   Current   Account No.                                          .  Self-collect the payment cheque  Deliver the payment cheque to the 

Offeree at the abovementioned contact address by registered mail 
Signed                                                                                                    Recipient 

 (                                                                                               ) 

For more information, please contact Client Services Officers, Back Office Department, TISCO Securities Company Limited  

48/8 TISCO Tower, 4th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 02-633-6441-5 Fax. 02-633-6690  

Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt  

 



  

 

   Power of Attorney 

 (for Tender Offer Acceptance) 

 
 

 

At       

 Date     
 

By this Power of Attorney, I/We                                                                                                                      Age                           .  

Nationality                        Identification Card No.                                                         Contact Phone                           .                                                                                                                

Address (house registration)                       hereby 

authorize (Mr./Mrs./Miss)                Age                          .                                   

Nationality                  Identification Card No.                                                         Contact Phone                           .                                                                                                               

Address (house registration)                                  . 

Contact address  Same as in house registration address  Others (please specify)                             .

                           .                .  

to act as my/our Attorney on my/our behalf: 

  to sell, transfer, and deliver my/our securities of Nam Seng Insurance Public Company Limited to Thaisri Insurance 

Public Company Limited 

   to collect the payment at the office of the Tender Offer Agent  

 

through TISCO Securities Company Limited and also to perform all the activities which are relevant to this transaction. 

 

Any act performed by the Attorney within the scope of power granted by this Power of Attorney shall be considered as if 

I/we perform by myself/ourselves until its completion. IN WITNESS WHEREOF, I/we hereby place my/our signature(s) and 

affix the company’s seal (if applicable) in the presence of witnesses. 

 

 

 Signed     Grantor 

 (     ) 

 

 Signed    Attorney 

 (     ) 

 

 Signed     Witness 

 (     ) 

 

 Signed    Witness 

 (     ) 

Note: (1) Please attach documents as stated in Appendix 4(1) “Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR”. 

(2) For the case of Power of Attorney: 

(2.1) For authorization only 1 activity, stamp duty of THB 10 is required to be affixed. 

(2.2) For authorization more than 1 activities, stamp duty of THB 30 is required to be affixed. 

Affix  

Stamp Duty 

THB 10 /  

THB 30 

Appendix 4(3) 



  

 

 Form of Declaration of Cost of Tendered Securities for NVDRs 

(For the Offeree who is Individuals or Non-Thai Juristic Person who does not carry any business in Thailand and reside in a 

country which does not have double tax treaty agreement with Thailand or resides in a country which has double tax treaty 

agreement with Thailand but such treaty was not exempted from withholding tax on capital gain from sale of shares in 

Thailand) 

 

Date                                       . 

 

 

To: Thaisri Insurance Public Company Limited (the “Offeror”) and TISCO Securities Company Limited (the “Tender 

Offer Agent”) 

 With reference to the Tender Offer to purchase NVDR of Nam Seng Insurance Public Company Limited (“NSI”) by 

the Offeror, I/we                        Nationality                                  . 

Tax Identification No. (if any)     accept to sell                          of NVDRs 

representing ordinary shares of NSI. I/We hereby would like to declare the cost of the tendered shares, as the evidence for 

the withholding tax purpose as follow: 

Share Certificate No./ 

Transfer Slip No.  

(Transfer Date) 

Name of Shareholders 

as Appear on the 

Registration 

No. of Shares Cost per Share (THB) 

    

    

    

    

    

Total   

 

 

 I/We acknowledge and accept that the declaration of cost of the tendered shares to the Tender Offer Agent will be 

binding to me/us, thus, if there is any damage occur from such declaration of cost of the tendered shares, TISCO Securities 

Company Limited shall not be responsible for any damage occurred in any cases. 

 

 I/We hereby certify that the aforementioned statements are true. 

 

 

 

 

 Signed      Offeree 

   (     ) 

 

 

 

Note: If the Offeree who is Individuals or Non-Thai Juristic Person who does not carry any business in Thailand and reside in a country 

which does not have double tax treaty agreement with Thailand or resides in a country which has double tax treaty agreement 

with Thailand but such treaty was not exempted from withholding tax on capital gain from sale of shares in Thailand does not 

declare acquisition cost of tendered shares, the Tender Offer Agent shall withhold tax calculating from the offer price multiplied 

by total number of tendered shares. 

 

Appendix 4(4) 



 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

แบบคาํขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย ์



                                                                                                                                                                                                                                       

 

  
       ขา้พเจา้                
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที่___________________________________________มคีวามประสงคข์อให้
บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนยร์บัฝากฯ”) แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย ์ ดงัน้ี                                                                                                                                       

  

 การแกไ้ขขอ้มลูจะมผีล เมื่อศนูยร์บัฝากฯ ไดร้บัหนงัสอืไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีน  ในกรณีทีท่า่นฝากหลกัทรพัยไ์วก้บับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย์ 
    (โบรกเกอร/์คสัโตเดยีน) การแจง้ขอแกไ้ขขอ้มลูต่าง ๆ โปรดตดิต่อกบับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากของทา่นโดยตรง 
 ทีอ่ยู่ส าหรบัการส่งเอกสารควรเป็นทีอ่ยู่ทีส่ะดวกต่อการรบัเอกสารโดยวธิไีปรษณียล์งทะเบยีน แต่มใิหร้ะบุทีอ่ยู่เป็นตูไ้ปรษณียต์ามที ่กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวง 
    พาณิชย ์ก าหนดไว ้ 
        ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดขึน้แก่ศนูยร์บัฝากฯ อนัเนื่องมาจากการด าเนินการตามรายการทีร่ะบุไวข้า้งต้น 
ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และชดใชใ้หแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น 

ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในค าประกาศเกี่ย วกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ” ) 
(https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็นอย่างดแีลว้และรบัทราบวา่ขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามทีข่า้พเจา้เปิดเผยใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ (หากม)ี จะ
ถกูประมวลผลและไดร้บัความคุม้ครองภายใตค้ าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าว โดยขา้พเจา้ขอยนืยนัและรบัรองวา่ ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการใหบุ้คคลทีส่ามไดอ้่านรายละเอยีดทีร่ะบุไว้
ในค าประกาศเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าวแล้ว รวมทัง้ได้รบัความยนิยอมจากบุคคลที่สามในการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนัน้แก่ศูนย์รบัฝากฯ อย่างถูกต้ องและเป็นไปตาม
กฎหมายทุกประการ  
         นอกจากนี้ ขา้พเจ้ารบัทราบว่าส าหรบักรณีด าเนินการพเิศษ (เช่น กรณีที่ใชก้ารพมิพ์ลายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชื่อ) ซึ่งต้องน าส่งขอ้มู ลเพิม่เตมิที่อาจมขีอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหวรวมอยู่ดว้ยนัน้ โดยขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีม่คีวามจ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศูนยร์บัฝากฯ ดงันัน้การไม่ไดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวจงึอาจท าใหศ้นูย์รบัฝากฯ ไม่สามารถ
ใหบ้รกิารแก่ขา้พเจา้ได ้และโดยการลงนามในแบบค าขอนี้ ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหศ้นูยร์บัฝากฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ เพื่อการใหบ้รกิารของศนูย์รบัฝากฯ 

    
 
 

  ลงชื่อ______________________________________  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์            
        (_____________________________________)  โทรศพัท์     
กรณีผูถ้ือหลกัทรพัย ์มอบอ ำนำจให้บคุคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน ต้องลงลำยมือช่ือในช่องลงช่ือผูถ้ือหลกัทรพัยแ์ละผูม้อบอ ำนำจ                   
  

       ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให_้_____________________________________________ด าเนินการยื่นแบบค าขอฯ แทนขา้พเจา้ 
  
 

ลงชื่อ________________________________ผูม้อบอ านาจ    ลงชื่อ_____________________________ผูร้บัมอบอ านาจ                            
      (________________________________)                        (_____________________________) โทรศพัท_์______________________  

ประเภทข้อมูล ระบขุ้อมูลเดิม (ก่อนแก้ไข) ระบขุ้อมูลใหม่ ท่ีต้องกำรแก้ไข 

   ค ำน ำหน้ำช่ือ     
   ช่ือตวั – ช่ือสกลุ                            
   ท่ีอยู่ในกำรติดต่อ   

  

  

   ท่ีอยู่ในกำรส่งหนังสือมอบฉันทะ 

        และเอกสำรเชิญประชุม   
        (Principal address)  
        เม่ือมียอดหุ้น ณ วนัปิด XM 

   ใชท้ีอ่ยู่ซึง่แจง้เปลีย่นแปลงใหมข่า้งตน้ 
   ระบุทีอ่ยู่*__________________________________________________________________                         
       _________________________________________________________________________ 
* ซึง่เป็นทีอ่ยู่ตามหน้าทะเบยีนทีไ่ดแ้จง้ไวก้บัศนูยร์บัฝากฯ หรอื บรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์(โบรกเกอร/์ 
   คสัโตเดยีน) จงึจะมผีลต่อการเลอืก Principal address        

   รหสัไปรษณีย ์                           
   โทรศพัทบ้์ำน/ ท่ีท ำงำน                       
   โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี                         

   อีเมล (email)      

   อ่ืนๆ       

ส าหรบัเจา้หน้าที ่
วนัที_่___________________เลขทีร่ายการ___________________ผูต้รวจรบั___________ 

ไดต้รวจสอบหลกัฐานแสดงตนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัย์แลว้ 
ลงชือ่______________________เจา้หน้าที ่

ศรท-301 

อากรแสตมป์   
10  บาท 

 

แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผูถ้ือหลกัทรพัย ์

วนัที ่     

เอกสำรประกอบ โปรดดรูำยละเอียดด้ำนหลงัแบบค ำขอฯ  
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1. แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูผู้ถือหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชื่อผูถ้อืหลกัทรพัยอ์ยา่งถูกตอ้งครบถ้วน 
2. เอกสำรประกอบกำรแก้ไข กรณีเปลีย่น ค าน าหน้าชื่อ/ชื่อตวั/ชื่อสกุล โปรดแนบ  
    เอกสารการเปลีย่น ค าน าหน้า, ชื่อตวั, ชื่อสกุล, ใบส าคญัการสมรส, ใบส าคญัการหยา่ แลว้แต่กรณี   
    ใบหลกัทรพัยฉ์บบัเดมิ (ชื่อสกุลเดมิก่อนแกไ้ข) พรอ้มแบบค าขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม ่เพื่อขอใหน้ายทะเบยีนออกใบหลกัทรพัย์ 
       ฉบบัใหม ่(ชื่อสกุลใหมต่ามทีข่อแกไ้ข) 
3. เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้รบัมอบอ ำนำจ (ถา้ม)ี ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง 
   กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ  
   หรอื https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิตบิุคคล.pdf 
4. ส าเนาเอกสารแสดงตนส าหรบักรณีด าเนินการทัว่ไปทีน่ าสง่ใหแ้ก่ศูนยร์บัฝากฯ อาจปรากฏขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว ซึง่เป็นขอ้มลู 
   ทีไ่มจ่ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศูนยร์บัฝากฯ และศูนยร์บัฝากฯ ไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ดังนัน้  
   เจา้ของเอกสารสามารถด าเนินการขดีฆา่เพื่อปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวดงักล่าวก่อนน าสง่เอกสารแสดงตนทีป่รากฏขอ้มลูสว่น 
   บุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ใหแ้ก่ศูนยร์บัฝากฯ ทัง้น้ีในกรณีทีไ่มไ่ดด้ าเนินการเพื่อปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ศูนยร์บั 
   ฝากฯ จะถอืวา่ท่านไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทบคุคล  เอกสำรแสดงตน เฉพำะกำรแก้ไข ช่ือ-สกลุ เอกสำรแสดงตน 

กรณีกำรแก้ไขอ่ืน ๆ 

บคุคลรรมดำ 
- สญัชำติไทย 

1. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยม์าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน  
    ฉบบัจริง  
2. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยไ์มไ่ดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่น 
   มาด าเนินการแทน น าบตัรประจ าตวัประชาชนของผูถ้อืหลกัทรพัย ์ฉบบัจริง*  
     และส ำเนำ ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร มาแสดง 
    * กรณีไมส่ามารถแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิของผูถ้อืหลกัทรพัยไ์ด ้  
     โปรดแนบ หนังสอืรบัรองส าเนารายการเกี่ยวกบับตัรประจ าตวัประชาชนที่ออก

โดยส านกังานเขต/อ าเภอ ฉบบัจริง (อายไุมเ่กนิ 90 วนั นบัจากวนัออกเอกสาร) ของ 
ผูถ้อืหลกัทรพัย ์เพิม่เตมิ 
3. กรณีสง่เอกสารมาด าเนินการทางไปรษณีย ์ 
   - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ทีไ่ดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
     โดยเจา้ของบตัร  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร  

   

เอกสำรประกอบกำรขอแก้ไขข้อมลูผู้ถือหลกัทรพัย ์ศรท-301 
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ประเภทบคุคล  เอกสำรแสดงตน เฉพำะกำรแก้ไข ช่ือ-สกลุ เอกสำรแสดงตน 

กรณีกำรแก้ไขอ่ืน ๆ 

บคุคลรรมดำ 

- สญัชำติอ่ืน 

1. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยม์าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง  
    ฉบบัจริง  
2. กรณีผูถ้อืหลกัทรพัยไ์มไ่ดม้าด าเนินการดว้ยตนเอง ตอ้งมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นมา 
    ด าเนินการแทน น าใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหลกัทรพัย ์ฉบบัจริง*  
     และส ำเนำ ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสารมาแสดง 
    * กรณีไมส่ามารถแสดงหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิได ้หรอื สง่เอกสารมาด าเนินการ 
      ทางไปรษณีย ์
       - ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ตอ้งใหเ้จา้หน้าที่ Notary Public รบัรองความถูกตอ้งของ 
        ส าเนาหนงัสอืเดนิทางและใหส้ถานทูตไทยหรอืกงสลุไทยรบัรองลายมอืชื่อและ 
        ตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public ดว้ย      
    การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
    * กรณีไมส่ามารถแสดงใบต่างดา้วฉบบัจรงิได ้หรอื สง่เอกสารมาด าเนินการ 
      ทางไปรษณีย ์
     โปรดแนบ หนงัสอืรบัรองรายการเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร  (อายไุมเ่กนิ 90 วนั  
                   นบัจากวนัออกเอกสาร) เพิม่เตมิ 

- ส า เนา ใบต่ า งด้าว /ส า เนา
หนังสอืเดนิทาง ลงลายมอืชื่อ
ร ับรองส า เนาถู กต้อ ง โดย
เจา้ของเอกสาร  

   

นิติบคุคล 
- สญัชำติไทย 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 1 ปี) ลงลายมอืชื่อรบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั 
    นิตบิุคคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล ลงลายมอืชื่อ 
    รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร 

นิติบคุคล 

- สญัชำติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นิตบิุคคลนัน้  
    มภีูมลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั  
    และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีนิ่ตบิุคคล 
    นัน้มภีูมลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความ 
    ถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณีเอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้ง 
    ท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทูตไทยหรอืกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรอง 
    ลายมอืชื่อและตราประทบัของเจา้หน้าที่ Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
         การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ื่นแบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
         เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอยา่งน้อย 
           เป็นภาษาองักฤษ         

ศรท-301 เอกสำรประกอบกำรขอแก้ไขข้อมลูผู้ถือหลกัทรพัย ์

ศรท-301_V.4/2022 : 01/03/2022 

หมายเหตุ : 1. ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว หมายความถงึ ขอ้มลูทีม่คีวามหมายตามที ่มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ก าหนดไว ้
                   เช่น ศาสนา หมูเ่ลอืด เป็นตน้ 
               2. ศนูยร์บัฝากฯ จะพจิารณาเอกสารขา้งตน้ เมือ่ไดร้บัเอกสารทีค่รบถว้นและปรากฏขอ้มลูชดัเจน เช่น ภาพถ่ายส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ 
                   ชดัเจน หรอืการลงลายมอืชือ่ชดัเจน เป็นตน้ 
 



 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 6 

แบบคาํขอโอน / รับโอนหลักทรัพย ์ระหว่างบัญชี 

บริษัทผู้ออกหลักทรัพยก์ับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย ์



  

 

แบบค ำขอโอน / รบัโอนหลกัทรพัย ์
ระหว่ำงบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผูฝ้ำกหลกัทรพัย ์

 
                                                                                                                                                                                                                            

             ข้ำพเจ้ำ       มีควำมประสงคโ์อนหลกัทรพัย ์บริษทั/กองทุนรวม          
   จ ำนวน              หุ้น/หน่วย  ตวัอกัษร         หุ้น/หน่วย ดงัน้ี (โปรดเลือกประเภทกำรโอน) 

 

ส ำหรบับริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน กบั บริษทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
      ขา้พเจา้ _______________________________________________________  สมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัยเ์ลขที_่__________ไดพ้จิารณาตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานประกอบการขอโอนจากเจา้ของหลกัทรพัย์ทีฝ่ากหลกัทรพัย์ไวก้บับญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยเ์รยีบร้อย
แลว้และขอรบัรองวา่รายการโอน/รบัโอนตามที่ไดร้ะบุขา้งตน้เป็นความจรงิ และในกรณทีีข่า้พเจา้ไดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินแทนเจา้ของหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นลกูคา้ของขา้พเจา้โดยใชส้ าเนาหนงัสอืมอบอ านาจและเอกสารแสดงตนของลกูคา้พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้งแทนลกูคา้เพื่อด าเนินการตาม
ค ารอ้งนี้ หากจะพงึมหีรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายใดจากการด าเนินการแทนดงักล่าวเกดิขึน้แก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ หรอืบุคคลอื่นใด ไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ขอรบัผดิชอบและชดใชใ้หแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ฯ หรอืบุคคลอื่นใด จนครบถว้น    

                                                                                                                               
 

 
        1. จำกบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ไปยงับญัชีบริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน   
 

 
         2. จำกบญัชีบริษทัหลกัทรพัยห์รือคสัโตเดียน ไปยงั บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์  
  

 
• ช่ือบริษทัหลกัทรพัย ์/ คสัโตเดียน 

 

        

• ช่ือบญัชีลูกค้ำ 

 

        

• เลขท่ีบญัชีลกูค้ำ 

 

        
 
 
 
 ลงชื่อ             ผู้ถือหลกัทรพัย ์

 
       (      )   
 
 โทรศพัท ์          

โปรดกรอกรำยละเอียดข้อมูลผู้ถือหลกัทรพัย์      
สญัชาต ิ                อาชพี           บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิคุคล เลขที่                                               
ทีอ่ยู่ส าหรบัการตดิต่อ                                                                                                                                              
   รหสัไปรษณยี ์        โทรศพัทบ์า้น                    โทรศพัทท์ีท่ างาน            
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่       อเีมล       
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ (หากทา่นตอบวา่ “ใช”่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงวา่ทา่นเป็นบุคคลอเมรกินัตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอก W-9) 
1.เกดิในประเทศสหรฐัอเมรกิา                                                              ใช ่  ไมใ่ช ่
2.เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั                                       ใช ่  ไมใ่ช ่
3.มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา                                        ใช ่  ไมใ่ช ่
ส ำหรบันิติบุคคล 
1.เป็นนติบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัฯ (หาก“ใช”่โปรดกรอก W-9)                                                      ใช ่           ไมใ่ช ่
2.เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA  (ระบุประเภท  PFFI  RDCFFI)                               ใช ่            ไมใ่ช ่               
  หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ...                         
3.เป็นนติบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม                               ใช ่           ไมใ่ช ่                     
  หรอืมทีรพัย์สนิทีก่อ่ใหเ้กดิรายไดด้งักลา่วไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัย์รวม ในรอบบญัชปีีลา่สดุ (หาก “ใช”่ โปรดกรอก W-8BEN-E) 
 กรณีหลกัทรพัย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงือ่นไขการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  ไมห่กัภาษ ีณ ทีจ่่าย 
         นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบวา่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตามกฎหมายหรอืหน่วยงานทีม่ขีอ้ตกลงกบับรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ในการ
ขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้
          ทัง้นี้ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะแจง้และน าสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของขา้พเจา้ทีร่ะบุในแบบฟอรม์นี้ไมถู่กตอ้ง และในกรณีทีบ่รษิทั 
ศนูยร์บัฝากฯ มกีารรอ้งขอเอกสาร/ขอ้มลู/ค ายนิยอมเพิม่เตมิ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ก าหนด 
            ขา้พเจา้ไดศ้กึษารายละเอยีดต่าง ๆ ทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์”) (https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็นอยา่งดแีลว้ 
และรบัทราบวา่ขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามทีข่า้พเจา้เปิดเผยใหแ้ก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูยร์บัฝากฯ) (หากม)ี จะถูกประมวลผลและไดร้บัความ
คุม้ครองภายใตค้ าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าว โดยขา้พเจา้ขอยนืยนัและรบัรองวา่ ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการใหบุ้คคลทีส่ามไดอ่้านรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าวแลว้ 
รวมทัง้ไดร้บัความยนิยอมจากบุคคลทีส่ามในการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามนัน้แก่ศนูยร์บัฝากฯ อยา่งถกูตอ้งและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ  
          นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบวา่ส าหรบักรณีด าเนนิการพเิศษ (เช่น กรณทีีใ่ชก้ารพมิพล์ายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชื่อ) ซึง่ตอ้งน าส่งข้อมลูเพิม่เตมิทีอ่าจมขีอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวรวมอยูด่ว้ยนัน้ โดย
ขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีม่คีวามจ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ ดงันัน้การไม่ไดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวจงึอาจท าใหศ้นูยร์บัฝากฯ ไมส่ามารถใหบ้รกิารแก่ขา้พเจา้ได ้และโดยการลงนามในแบบค าขอนี้ 
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                                                                                  ลงช่ือ       ผู้ถือหลกัทรพัย ์
                                                                                 (     ) 
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1.  แบบค ำขอโอน/รบัโอนหลกัทรพัย ์ระหว่ำงบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผู้ฝำกหลกัทรพัย ์ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชือ่ในเอกสารอย่างถูกตอ้งครบถว้น 
2.  เอกสำรแสดงตนของผูถ้ือหลกัทรพัย ์ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง  กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ  

    หรอื  https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิตบิุคคล.pdf 
3. ส าเนาเอกสารแสดงตนส าหรบักรณดี าเนินการทัว่ไปทีน่ าส่งใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ อาจปรากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่มจ่ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ และศนูยร์บัฝากฯ ไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเกบ็ 
    ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ดงันัน้ เจา้ของเอกสารสามารถด าเนินการขดีฆา่เพือ่ปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าวก่อนน าส่งเอกสารแสดงตนทีป่รากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ใหแ้ก่ศนูย์ 
    รบัฝากฯ ทัง้นี้ในกรณทีีไ่มไ่ดด้ าเนินการเพือ่ปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ศนูยร์บัฝากฯ จะถอืว่าท่านไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว 

  

ประเภทบคุคล เอกสำรแสดงตน 

บคุคลธรรมดำ 
- สญัชำติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร  

บคุคลธรรมดำ  
- สญัชำติอ่ืน  

- ส าเนาใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง  ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร    

นิติบคุคล 
- สญัชำติไทย  

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณชิย ์(ซึง่ออกไมเ่กนิ 1 ปี) ลงลายมอืชือ่รบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันติบิุคคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันติบิุคคลลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร (เอกสารไมห่มดอายุ)                           

นิติบคุคล 
- สญัชำติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นติบิุคคลนัน้ มภีมูลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงือ่นไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนติบิุคคลนัน้  
    หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้มภีมูลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณเีอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชือ่ของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของ 
    เอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรองลายมอืชือ่และตราประทับของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอื 
    หน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
      การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ ืน่แบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
      เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอย่างน้อยเป็นภาษาองักฤษ 

 เอกสำรประกอบกำรโอน / รบัโอนหลกัทรพัย ์ 
ระหว่ำงบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์กบัสมำชิกผูฝ้ำกหลกัทรพัย ์

 
 
 
 
เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ 
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เอกสารแนบ 7 

แผนที่บริษัทหลักทรัพย ์ทิสโก้ จาํกัด 



แผนทีบ่ริษทัหลกัทรัพย ์ทสิโก ้จ ำกัด 

บริษัทหลักทรัพย ์ทสิโก้ จ ำกัด 
48/8 อาคารทิสโกท้าวเวอร ์ชัน้ 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท:์  0 2633 6000 กด 5 
โทรสาร:  0 2633 6660 
อีเมล:  tiscosec@tisco.co.th 
วนัเวลาท าการ:  วนัจนัทร ์- ศกุร ์8.30 น. - 17.00 น. 

 

 



 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 8 

สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอิสระ



เอกสารแนบ 8 หนา้ 1 

สรุปรายงานการประเมินมูลคา่ทรัพยส์ินโดยผู้ประเมินมูลคา่ทรัพยส์ินอิสระ 

รายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นไดจ้ดัท าขึน้โดย บริษัท โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จ ากัด  (“ ผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพยส์ินอิสระ”) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยบริษัท โจนส ์แลง ลาซาลล ์(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผูป้ระเมินมลูค่า
ทรพัยสิ์นในตลาดทนุและผูป้ระเมินหลกัที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย ์ที่ สช. 24/2555 เรื่องการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผู้ประเมินหลักส าหรบั
ธุรกรรมในตลาดทุน ทัง้นีผู้ป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอิสระไดป้ระเมินมลูค่าตลาดของทรพัยสิ์นของ บริษัท  น าสินประกันภยั 
จ ากัด (มหาชน) (“กิจการ”) โดยมีวตัถุประสงคก์ารประเมินเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ โดยสามารถสรุปวิธีการประเมิน
ดงันี ้

1. วิธีตน้ทุน (Cost Approach)  

วิธีตน้ทุนเป็นวิธีการประเมินทรพัยสิ์นซึ่งอา้งอิงมลูค่าจากตน้ทนุการสรา้งทรพัยสิ์นใหม่ (cost of reproducing) หรือตน้ทนุ
การทดแทนทรพัยสิ์นเดิม (cost of replacing) โดยมลูค่าตน้ทนุการสรา้งทรพัยสิ์นใหม่หรือตน้ทุนการทดแทนทรพัยสิ์นเดิม
จะถูกน าไปหกัลบดว้ยค่าเส่ือมราคาจากการเส่ือมสภาพของทรพัยสิ์นจากการใชง้าน ค่าเส่ือมราคาทางประโยชนใ์ชส้อย
และค่าเส่ือมราคาทางเศรษฐกิจหรือจากปัจจยัภายนอก 

ทั้งนี ้ วิธีต้นทุนเป็นวิธีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่เหมาะสมส าหรับทรัพยสิ์นประเภท อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร 
โครงสรา้งสินทรพัยพ์ิเศษบางประเภทและเครื่องมือพิเศษที่ใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และเป็นที่ตอ้งการของตลาด นอกจากนี ้
ยงัเป็นวิธีที่เหมาะสมในกรณีที่ไม่มีขอ้มลูเปรียบเทียบทางตลาดของทรพัยสิ์น  

ส าหรบัการประเมินมลูค่าส่ิงปลกูสรา้งในรายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น ทางผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอิสระไดป้ระเมนิ
โดยอา้งอิงมูลค่าตน้ทุนทดแทนขั้นตน้ (Gross Replacement Cost) และหักลบดว้ยค่าเส่ือมราคาเพื่อใหไ้ดมู้ลค่าตน้ทุน
ทดแทนหลงัหกัค่าเส่ือมราคา (Depreciated Replacement Cost) 

2. วิธีเปรียบเทยีบราคาตลาด (Market Comparison Approach)  

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นวิธีการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นภายใตส้มมติฐานที่ว่าทรพัยสิ์นหรือหนีสิ้นจะถกูแลกเปล่ียน
ระหว่างผู้ที่มีความตัง้ใจจะซือ้และผู้ที่มีความตัง้ใจจะขายในราคาตลาดที่เป็นธรรมและเป็นอิสระ โดยที่แต่ละฝ่ายได้
พิจารณาขอ้มลูอย่างครบถว้นและด าเนินการอย่างรอบคอบโดยปราศจากอิทธิพลใดๆ จากอีกฝ่ายหนึ่ง 

ทัง้นี ้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดซึ่งผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอิสระใชใ้นการประเมินมลูค่าในรายงานการประเมินมลูค่า
ทรพัยสิ์นในครัง้นีเ้ป็นวิธีการซึ่งไดอ้า้งอิงมลูค่าของทรพัยสิ์นที่มีลกัษณะคลา้ยหรือเหมือนกันกับทรพัยสิ์นเป้าหมาย โดยผู้
ประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอิสระไดเ้ลือกพิจารณาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์น เช่น ลกัษณะทางกายภาพภายนอก
ของทรพัยสิ์น ท าเล ที่ตัง้ ขนาดและรูปร่างที่ดิน ระดบัที่ดิน การคมนาคม สาธารณูปโภค และลกัษณะการใชป้ระโยชนใ์น
ปัจจุบนั เป็นตน้ จากนั้น ใหค้ะแนนโดยวิธีถ่วงน า้หนกั (Weighted Quality Score: WQS) แก่ทรพัยสิ์นเทียบเคียงเพื่อปรบั
ราคาในการเปรียบเทียบกบัทรพัยสิ์นเป้าหมาย 

โดยสรุป ที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งของกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีทัง้สิน้ 18 แห่ง ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินมลูค่า
โดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอิสระ ดงัต่อไปนี ้

 



เอกสารแนบ 8 หนา้ 2 

1. สรุปการประเมินมูลค่าทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้างส านักงานใหญ่  

ขอ้มลูทรพัยสิ์นท่ีถกูประเมิน 
รายละเอียดของทรพัยส์ิน อาคารส านักงานสงู 9 ชัน้ อายุ 28 ปี บนพืน้ที่ 2.1375 ไร่ หรือ 855 ตารางวา พืน้ที่ใชส้อยทัง้หมด 9 

ชั้น รวม 24,109 ตารางเมตร ที่ดินประกอบดว้ยโฉนด 8 แปลง โฉนดเลขที่ 7485 และตั้งแต่เลขที่ 
151570 - 151576  มีเนือ้ที่จดทะเบียน 2 ไร ่55 ตารางวา 

การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารส านกังาน 
ที่ตัง้ทรพัยส์ิน เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบรุี แขวงบางซื่อ (บางซ่อน) เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
ลกัษณะสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์สมบรูณ ์
ภาระผกูพนัที่จดทะเบียน ไม่มี 

การประเมินมลูค่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งส านกังานใหญ่ไดอ้า้งอิงมลูค่าของที่ดินตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 
Comparison Approach) และมลูค่าของสิ่งปลกูสรา้งตามวิธีตน้ทนุ (Cost Approach) 

รายละเอียดการค านวณมลูค่าที่ดิน 
รายละเอียด ทรัพยสิ์น ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 

ลกัษณะสินทรพัย ์ อาคารส านกังาน คอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียม ที่ดินเปล่า 
ที่ตัง้ ถนนกรุงเทพ-นนทบรุี ถนนประชาราษฎร ์

สาย 1 
ถนนประชาราษฎร ์

สาย 2 
ถนนกรุงเทพ-นนทบรุี 

เนือ้ที่ 2.138 ไร่ 1.223 ไร่ 3.411 ไร่ 8.082 ไร่ 
ระยะห่างจากขนส่งสาธารณะ 220 เมตร 

จาก MRT บางซ่อน 
40 เมตร  

จาก MRT บางโพ 
ติดกบั MRT เตาปนู ติดกบั MRT วงศส์ว่าง 

หนา้ถนน 37 x 105 เมตร 31 x 58 เมตร 30 x 109 เมตร 100 x 105 เมตร 
พืน้ที่รอบขา้ง พืน้ที่เชิงพาณิชยแ์ละที่

อยู่อาศยัที่มีความ
หนาแน่นสงู 

พืน้ที่เชิงพาณิชยแ์ละที่
อยู่อาศยัที่มีความ
หนาแน่นสงู 

พืน้ที่เชิงพาณิชยแ์ละที่
อยู่อาศยัที่มีความ
หนาแน่นสงู 

พืน้ที่เชิงพาณิชยแ์ละที่
อยู่อาศยัที่มีความ
หนาแน่นสงู 

ผงัเมือง ที่อยู่อาศยัที่มีความ
หนาแน่นสงู 

ที่อยู่อาศยัที่มีความ
หนาแน่นสงู 

พืน้ที่เชิงพาณิชย ์ ที่อยู่อาศยัที่มีความ
หนาแน่นสงู 

ราคาซือ้ขาย (บาท/ตารางวา)  545,107 491,565  412,000 
วนัที่เริ่มประกาศขาย  พฤษภาคม 2562 มีนาคม 2560 สิงหาคม 2565 
มลูค่ารวม (ลา้นบาท)  266.6 670.7 1,331.8 
ราคาหลงัการปรบัปรุง  
(บาท/ตารางวา) 

 540,000 527,100 346,500 

น า้หนกั (WQS)  30% 30% 40% 
ราคาประเมินของทรพัยส์ิน
เป้าหมาย (บาท/ตารางวา) 

460,000    

มลูค่ารวมของทรพัยส์ิน
เป้าหมาย (ลา้นบาท) 

393.30    

รายละเอียดการค านวณมลูค่าส่ิงปลกูสรา้ง 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง 
พืน้ที ่
(ตร.ม.) 

มูลค่าต้นทุนค่าทดแทน
ข้ันต้น(1) 

ระยะเวลา
ใช้งาน 

(ปี) 

ระยะเวลา
คงเหลือ 

(ปี) 

ค่าเส่ือมราคา 
(บาท) 

มูลค่าต้นทุน
ทดแทนหลัง
หักค่าเส่ือม
ราคา (บาท) 

บาท/ตร.ม. บาท 

อาคารส านกังาน 9 ชัน้ 24,109 25,000 602,725,000 50 22 337,526,000 265,199,000 
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รวม 24,109  602,725,000   337,526,000 265,199,000 

หมายเหต:ุ (1) มูลค่าตน้ทุนทดแทนขัน้ตน้ต่อตารางเมตรอา้งอิงจากตน้ทุนการก่อสรา้งของผูร้บัเหมาจากญ่ีปุ่ นและสมาคมผูป้ระเมินราคาแห่งประเทศไทย
ซึ่งไดด้ าเนินการสมัภาษณแ์ละตรวจสอบเก็บขอ้มลูโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยส์ินอิสระ  

ดังนั้น มูลค่าตลาดปัจจุบันของที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งสาขาส านักงานใหญ่มีมลูค่าที่ดิน 393,300,000 บาท และมูลค่า
อาคารส านกังาน 265,199,000 บาท รวมมลูค่าเท่ากบั 658,499,000 หรือประมาณ 658,000,000 บาท 

2. สรุปการประเมินมูลค่าทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสาขาจังหวัดเพชรบุรี  

ขอ้มลูทรพัยสิ์นท่ีถกูประเมิน 
รายละเอียดของทรพัยส์ิน ที่ดินจ านวน 1 แปลง จากเอกสารโฉนดที่ดินจ านวนรวม 2 โฉนด (ติดกนั) มีเนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธิ

ที่ดินรวมทัง้สิน้ 44.0 ตารางวา ลกัษณะที่ดินคลา้ยสี่เหลี่ยมผืนผา้ มีดา้นติดถนนจ านวน 1 ดา้น โดย
ดา้นหนา้ที่ดินติดถนนเพชรเกษม ทางดา้นทิศใตก้วา้งประมาณ 11.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 17.50 
เมตร 

การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์2 ชัน้ จ านวน 2 คหูา 
ที่ตัง้ทรพัยส์ิน เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 2 ติดถนนเพชรเกษม (ทล.4) กม. 156-157 ต าบลไรส่ม้ อ าเภอเมืองเพชรบรุี จงัหวดั

เพชรบรุี 

ลกัษณะสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์สมบรูณ ์
ภาระผกูพนัที่จดทะเบียน ไม่มี 

การประเมินมูลค่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งสาขาจังหวดัเพชรบุรีไดอ้า้งอิงมูลค่าตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 
Comparison Approach) 

รายละเอียดการค านวณมลูค่าที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง 
รายละเอียด ทรัพยสิ์น ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 

ลกัษณะสินทรพัย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์
ที่ตัง้ ถนนเพชรเกษม  

จงัหวดัเพชรบรุี 
ถนนเพชรเกษม  
จงัหวดัเพชรบรุี 

ถนนเพชรเกษม สาย 9 
จงัหวดัเพชรบรุี 

ถนนเพชรเกษม สาย 9 
จงัหวดัเพชรบรุี 

เนือ้ที่ต่อคหูา 22 ตารางวา 20 ตารางวา 21 ตารางวา 19 ตารางวา 
พืน้ที่ใชส้อยต่อคหูา 192 ตารางเมตร 164 ตารางเมตร 205 ตารางเมตร 164 ตารางเมตร 
รูปรา่งที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ 
หนา้กวา้ง x ลกึ  8 x 12 เมตร 12 x 12 เมตร 5 x 12 เมตร 4 x 12 เมตร 
การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 

จ านวน 2 คหูา 
อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 
จ านวน 3 คหูา 

อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 

ราคา (บาท/คหูา)  3,333,333 4,600,000 3,500,000 
วนัที่ทราบขอ้มลู  สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 
มลูค่ารวม (บาท)  9,999,999 4,600,000 3,500,000 
ราคาหลงัการปรบัปรุง  
(บาท/คหูา) 

 3,325,000 4,588,500 3,990,000 

น า้หนกั (WQS)  30% 35% 35% 
ราคาประเมินของ
ทรพัยส์ินเป้าหมาย
(บาท/คหูา) 

3,999,975    

มลูค่ารวมของทรพัยส์ิน
เป้าหมาย (บาท) 

7,999,950    
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การประเมินมลูค่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้งสาขาจงัหวดัเพชรบุรีมีมลูค่าตลาดของอสงัหาริมทรพัยเ์ท่ากับ 7,999,950 บาท 
หรือประมาณ  8,000,000 บาท 

3. สรุปการประเมินมูลค่าทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสาขาจังหวัดกาญจนบุรี  

ขอ้มลูทรพัยสิ์นท่ีถกูประเมิน 
รายละเอียดของทรพัยส์ิน ที่ดินจ านวน 1 แปลง จากเอกสารโฉนดที่ดินจ านวนรวม 2 โฉนด (ติดกนั) มีเนือ้ที่ดินตามเอกสารสิทธิ

ที่ดินรวมทัง้สิน้ 55.0 ตารางวา ลกัษณะที่ดินโดยรวมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ มีดา้นติดถนนจ านวน 3 
ดา้น โดยดา้นหนา้ และดา้นหลงัที่ดินติดถนนภายในโครงการมิตรพนัธ ์ทิศเหนือ และทิศใตก้วา้งดา้น
ละ 11 เมตร และทางดา้นขา้งที่ดินติดซอยท่ามะขาม ดา้นทิศตะวนัตกกวา้งประมาณ 20 เมตร 

การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ พรอ้มชัน้ลอย จ านวน 2 คหูา 
ที่ตัง้ทรพัยส์ิน เลขที่ 201/27-28 ภายในโครงการมิตรพนัธ ์ถนนแสงชูโต ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

จงัหวดักาญจนบรุี 
ลกัษณะสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์สมบรูณ ์
ภาระผกูพนัที่จดทะเบียน ไม่มี 

การประเมินมลูค่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งสาขาจงัหวดักาญจนบุรีไดอ้า้งอิงมลูค่าตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 
Comparison Approach) 

รายละเอียดการค านวณมลูค่าที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง 
รายละเอียด ทรัพยสิ์น ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 

ลกัษณะสินทรพัย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์
ที่ตัง้ โครงการมิตรพนัธ ์ถนน

แสงชโูต 
โครงการพฤกษากาญจน ์

ถนนแสงชโูต 
ถนนแสงชโูต ถนนแสงชโูต 

เนือ้ที่ต่อคหูา 28 ตารางวา 18 ตารางวา 20 ตารางวา 20 ตารางวา 
พืน้ที่ใชส้อยต่อคหูา 330 ตารางเมตร 100 ตารางเมตร 164 ตารางเมตร 164 ตารางเมตร 
รูปรา่งที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ 
หนา้กวา้ง x ลกึ  11 x 16 เมตร 4 x 10 เมตร 4 x 12 เมตร 4 x 12 เมตร 
การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 

จ านวน 2 คหูา 
อาคารพาณิชย ์2 ชัน้  อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 

จ านวน 2 คหูา 
ราคา (บาท/คหูา)  4,200,000 4,000,000 4,000,000 
วนัที่ทราบขอ้มลู  สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 
มลูค่ารวม (บาท)  4,200,000 4,000,000 8,000,000 
ราคาหลงัการปรบัปรุง  
(บาท/คหูา) 

 4,914,000 4,680,000 4,680,000 

น า้หนกั (WQS)  35% 35% 30% 
ราคาประเมินของ
ทรพัยส์ินเป้าหมาย
(บาท/คหูา) 

4,761,900    

มลูค่ารวมของทรพัยส์ิน
เป้าหมาย (บาท) 

9,523,800    

การประเมินมูลค่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งสาขาจังหวัดกาญจนบุรีมีมลูค่าตลาดของอสังหาริมทรพัยเ์ท่ากับ 9,523,800 
บาท หรือประมาณ 9,500,000 บาท 
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4. สรุปการประเมินมูลค่าทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสาขาจังหวัดขอนแก่น 

ขอ้มลูทรพัยสิ์นท่ีถกูประเมิน 
รายละเอียดของทรพัยส์ิน อาคารพาณิชยจ์ านวน 2 คหูาอาย ุ25 ปี มีพืน้ที่ 51.8 ตารางวา หรือ 207.2 ตารางเมตร ลกัษณะที่ดิน

โดยรวมเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีดา้นติดถนนจ านวน 1 ดา้น โดยดา้นหนา้ที่ดินติดถนนกลางเมือง 
กวา้งประมาณ 8 เมตร ทางดา้นทิศใตก้วา้งประมาณ 20 เมตร ความลกึเฉลี่ย 20 เมตร 

การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ จ านวน 2 คหูา  
ที่ตัง้ทรพัยส์ิน เลขที่ 668/99 -100 ถนนภายในโครงการเชื่อมต่อจจากถนนกลางเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จงัหวดัขอนแก่น 
ลกัษณะสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์สมบรูณ ์
ภาระผกูพนัที่จดทะเบียน ไม่มี 

การประเมินมลูค่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งสาขาจงัหวดัขอนแก่นไดอ้า้งอิงมลูค่าตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 
Comparison Approach) 

รายละเอียดการค านวณมลูค่าที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง 
รายละเอียด ทรัพยสิ์น ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 

ลกัษณะสินทรพัย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์
ที่ตัง้ 668/99-100  

ถนนกลางเมือง 
588/95 ถนนกลางเมือง ถนนกลางเมือง ถนนกลางเมือง 

เนือ้ที่ต่อคหูา 26 ตารางวา 29 ตารางวา 20 ตารางวา 27 ตารางวา 
พืน้ที่ใชส้อยต่อคหูา 333 ตารางเมตร 114 ตารางเมตร 144 ตารางเมตร 189 ตารางเมตร 
รูปรา่งที่ดิน สี่เหลี่ยมคางหม ู สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ 
หนา้กวา้ง x ลกึ  8 x 12 เมตร 4 x 12 เมตร 4 x 12 เมตร 4.5 x 12 เมตร 
การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 

จ านวน 2 คหูา 
อาคารพาณิชย ์3 ชัน้  อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 

จ านวน 2 คหูา 
อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 

 
ราคา (บาท/คหูา)  7,000,000 7,500,000 7,900,000 
วนัที่ทราบขอ้มลู  พฤศจิกายน 2562 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 
มลูค่ารวม (บาท)  7,000,000 15,000,000 7,900,000 
ราคาหลงัการปรบัปรุง  
(บาท/คหูา) 

 8,050,000 7,331,250 7,050,750 

น า้หนกั (WQS)  35% 35% 30% 
ราคาประเมินของ
ทรพัยส์ินเป้าหมาย
(บาท/คหูา) 

7,498,663    

มลูค่ารวมของทรพัยส์ิน
เป้าหมาย (บาท) 

14,997,325    

การประเมินมลูค่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งสาขาจงัหวดัขอนแก่นมีมลูค่าตลาดของอสงัหารมิทรพัยเ์ท่ากบั 14,997,325 บาท 
หรือประมาณ 15,000,000 บาท 
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5. สรุปการประเมินมูลค่าทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสาขาจังหวัดนครราชสีมา  

ขอ้มลูทรพัยสิ์นท่ีถกูประเมิน 
รายละเอียดของทรพัยส์ิน อาคารพาณิชยจ์ านวน 3 คูหา อายุ 27 ปี มีพืน้ที่ 72 ตารางวา หรือ 288 ตารางเมตร มีดา้นติดถนน

จ านวน 1 ดา้น โดยดา้นหนา้ที่ดินติดถนนมิตรภาพ กวา้งประมาณ 12 เมตร อาคารมีความลึกเฉลี่ย 
24 เมตร 

การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์4 ชัน้ จ านวน 3 คหูา  
ที่ตัง้ทรพัยส์ิน เลขที่ 1575/7-9 ถนนมิตรภาพ ระหว่างกิโลเมตรที่ 141-142 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 

จงัหวดันครราชสีมา 
ลกัษณะสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์สมบรูณ ์
ภาระผกูพนัที่จดทะเบียน ไม่มี 

การประเมินมลูค่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งสาขาจงัหวดันครราชสีมาไดอ้า้งอิงมลูค่าตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 
Comparison Approach) 

รายละเอียดการค านวณมลูค่าที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง 
รายละเอียด ทรัพยสิ์น ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 

ลกัษณะสินทรพัย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์
ที่ตัง้ 1575/7-9 ถนนมิตรภาพ 2842/7 ถนนมิตรภาพ ถนนมิตรภาพ ถนนมิตรภาพ 
เนือ้ที่ต่อคหูา 24 ตารางวา 31 ตารางวา 38 ตารางวา 23 ตารางวา 
พืน้ที่ใชส้อยต่อคหูา 220 ตารางเมตร 224 ตารางเมตร 224 ตารางเมตร 168 ตารางเมตร 
รูปรา่งที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ 
หนา้กวา้ง x ลกึ  12 x 12 เมตร 4 x 31 เมตร 8 x 38 เมตร 8 x 24 เมตร 
การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์4 ชัน้ 

จ านวน 3 คหูา 
อาคารพาณิชย ์3.5 ชัน้  อาคารพาณิชย ์3.5 ชัน้ 

จ านวน 2 คหูา 
อาคารพาณิชย ์3.5 ชัน้ 

จ านวน 2 คหูา 
ราคา (บาท/คหูา)  7,500,000 9,000,000 7,500,000 
วนัที่ทราบขอ้มลู  กรกฎาคม 2563 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 
มลูค่ารวม (บาท)  7,500,000 18,000,000 15,000,000 
ราคาหลงัการปรบัปรุง  
(บาท/คหูา) 

 6,693,750 6,480,000 7,087,500 

น า้หนกั (WQS)  30% 30% 40% 
ราคาประเมินของ
ทรพัยส์ินเป้าหมาย
(บาท/คหูา) 

6,787,125    

มลูค่ารวมของทรพัยส์ิน
เป้าหมาย (บาท) 

20,361,375    

การประเมินมลูค่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งสาขาจงัหวดันครราชสีมามีมลูค่าตลาดของอสงัหาริมทรพัยเ์ท่ากบั 20,361,375 
บาท หรือประมาณ 20,000,000 บาท 
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6. สรุปการประเมินมูลค่าทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสาขาจังหวัดนครสวรรค ์ 

ขอ้มลูทรพัยสิ์นท่ีถกูประเมิน 
รายละเอียดของทรพัยส์ิน อาคารพาณิชย ์อาย ุ26 ปี มีพืน้ที่ 1 ไร ่1 งาน และ 33.1 ตารางวา หรือ 533.1 ตารางวา และ 2,132.4 

ตารางเมตร ลกัษณะที่ดินโดยรวมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ มีดา้นติดถนนจ านวน 1 ดา้น โดยดา้นหนา้
ที่ดินติดถนนพหลโยธิน กวา้งประมาณ 33 เมตร อาคารมีความลกึสงูสดุ 87 เมตร 

การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารส านกังาน  
ที่ตัง้ทรพัยส์ิน เลขที่ 148/23 ถนนพหลโยธิน บริเวณ กม.343 ต าบลปากน ้าโพ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด

นครสวรรค ์
ลกัษณะสิทธิ ์ กรรมสิทธิส์มบรูณ ์
ภาระผกูพนัที่จดทะเบียน ไม่มี 

การประเมินมลูค่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งสาขาจงัหวดันครสวรรคไ์ดอ้า้งอิงมลูค่าของที่ดินตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
(Market Comparison Approach) และมลูค่าของสิ่งปลกูสรา้งตามวิธีตน้ทนุ (Cost Approach) 

รายละเอียดการค านวณมลูค่าที่ดิน 
รายละเอียด ทรัพยสิ์น ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 ข้อมูลตลาด 4 

ลกัษณะสินทรพัย ์ ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า 
ที่ตัง้ ถนนพหลโยธิน  

กม.342-343 
ถนนพหลโยธิน 
กม.341-342 

ถนนพหลโยธิน 
กม.344-345 

ถนนมาตลุ ี ถนนสวรรคว์ิถ ี

เนือ้ที่ 533 ตารางวา 16,000 ตารางวา 400 ตารางวา 516 ตารางวา 386 ตารางวา 
รูปรา่งที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผา้ ผิดปกต ิ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมคางหม ู สี่เหลี่ยมผืนผา้ 
หนา้กวา้ง x ลกึ  33 x 87 เมตร 154 x 300 เมตร 57 x 30 เมตร 32 x 80 เมตร 30 x 35 เมตร 
ผงัเมือง พืน้ที่อยู่อาศยัที่มี

ความหนาแน่นปาน
กลาง 

ย่านการคา้ที่มีความ
หนาแน่นสงู 

พืน้ที่อยู่อาศยัที่มี
ความหนาแน่นต ่า 

พืน้ที่อยู่อาศยัที่มี
ความหนาแน่นปาน

กลาง 

ย่านการคา้ที่มีความ
หนาแน่นสงู 

การใชป้ระโยชนส์งูสดุ ส านกังานสาขา
บริษัท 

เซ็นทรลันครสวรรค ์ ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า 

ราคา (บาท/ตารางวา)  50,000  60,000  133,721  129,534  
วนัที่ทราบขอ้มลู  พฤศจิกายน 2564 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 
มลูค่ารวม (บาท)  800,000,000 24,000,000  69,000,000  50,000,000  
ราคาหลงัการปรบัปรุง 
(บาท/ตารางวา) 

 56,700 60,000 114,000 102,000 

น า้หนกั (WQS)  30% 30% 70% 40% 
ราคาประเมินของ
ทรพัยส์ินเป้าหมาย 
(บาท/ตารางวา) 

75,810     

มลูค่ารวมของทรพัยส์ิน
เป้าหมาย (บาท) 

40,500,000     
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รายละเอียดการค านวณมลูค่าส่ิงปลกูสรา้ง 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง 
พืน้ที ่
(ตร.ม.) 

มูลค่าต้นทุนค่าทดแทน
ข้ันต้น(1) 

ระยะเวลา
ใช้งาน 

(ปี) 

ระยะเวลา
คงเหลือ 

(ปี) 

ค่าเส่ือมราคา 
(บาท) 

มูลค่าต้นทุน
ทดแทนหลัง
หักค่าเส่ือม
ราคา (บาท) 

บาท/ตร.ม. บาท 

อาคารหลกั 
อาคารส านกังาน 5 ชัน้ 1,614 15,000 24,210,000 50 24 12,589,000 11,621,000 
รวมอาคารหลัก 1,614  24,210,000   12,589,000 11,621,000 

ส่วนปรบัปรุงอ่ืนๆ 
ที่จอดรถ 1 100 1,500 150,000 20 10 75,000 75,000 

ที่จอดรถ 2 40 1,500 60,000 20 10 30,000 30,000 
ลานคอนกรีต 234 1,000 234,000 20 10 117,000 117,000 
รัว้ 248 2,000 496,000 20 10 248,000 248,000 
รวมส่วนปรับปรุง 622  150,000   75,000 75,000 
รวม 2,236  24,360,000   12,664,000 11,696,000 

หมายเหต:ุ (1) มูลค่าตน้ทุนทดแทนขัน้ตน้ต่อตารางเมตรอา้งอิงจากตน้ทุนการก่อสรา้งของผูร้บัเหมาจากญ่ีปุ่ นและสมาคมผูป้ระเมินราคาแห่งประเทศไทย
ซึ่งไดด้ าเนินการสมัภาษณแ์ละตรวจสอบเก็บขอ้มลูโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยส์ินอิสระ  

ดังนั้น มูลค่าตลาดปัจจุบันของที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งสาขาจังหวัดนครสวรรคม์ีมูลค่าที่ดิน 40,500,000 บาท รวมกับ
อาคารและส่วนปรบัปรุงมลูค่า 11,696,000 บาท ส่งผลใหม้ลูค่ารวมเท่ากับ 52,196,000 บาท หรือประมาณ 53,000,000 
บาท 

7. สรุปการประเมินมูลค่าทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสาขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 

ขอ้มลูทรพัยสิ์นท่ีถกูประเมิน 
รายละเอียดของทรพัยส์ิน อาคารพาณิชยจ์ านวน 2 คูหา อายุ 30 ปี มีพืน้ที่ 103.4 ตารางวา หรือ 413.6 ตารางเมตร มีดา้นติด

ถนนจ านวน 1 ดา้น โดยดา้นหนา้ที่ดินติดถนนประจวบคีรีขนัธ ์กวา้งประมาณ 8 เมตร อาคารมีความ
ลกึสงูสดุ 35 เมตร 

การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ พรอ้มชัน้ลอย จ านวน 2 คหูา 
ที่ตัง้ทรพัยส์ิน เลขที่ 223 และ 225 ถนนประจวบคีรีขันธ์ ต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ ์
ลกัษณะสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์สมบรูณ ์
ภาระผกูพนัที่จดทะเบียน ไม่มี 

การประเมินมูลค่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งสาขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไดอ้า้งอิงมูลค่าตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
(Market Comparison Approach) 

รายละเอียดการค านวณมลูค่าที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง 
รายละเอียด ทรัพยสิ์น ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 

ลกัษณะสินทรพัย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์
ที่ตัง้ ถนนประจวบคีรขีนัธ ์ ถนนเพชรเกษม ถนนประจวบสิริ ถนนประจวบสิริ 
เนือ้ที่ต่อคหูา 52 ตารางวา 33 ตารางวา 25 ตารางวา 25 ตารางวา 
พืน้ที่ใชส้อยต่อคหูา 192 ตารางเมตร 176 ตารางเมตร 200 ตารางเมตร 200 ตารางเมตร 
รูปรา่งที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ 
หนา้กวา้ง x ลกึ  8 x 12 เมตร 4 x 13 เมตร 5 x 12 เมตร 5 x 12 เมตร 
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รายละเอียด ทรัพยสิ์น ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 

การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 
จ านวน 2 คหูา 

อาคารพาณิชย ์3 ชัน้  อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 
 

อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 
 

ราคา (บาท/คหูา)  2,500,000 4,200,000 4,300,000 
วนัที่ทราบขอ้มลู  สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 
มลูค่ารวม (บาท)  2,500,000 4,200,000 4,300,000 
ราคาหลงัการปรบัปรุง  
(บาท/คหูา) 

 2,850,000 4,347,000 4,644,000 

น า้หนกั (WQS)  30% 35% 35% 
ราคาประเมินของ
ทรพัยส์ินเป้าหมาย
(บาท/คหูา) 

4,001,850    

มลูค่ารวมของทรพัยส์ิน
เป้าหมาย (บาท) 

8,003,700    

การประเมินมูลค่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งสาขาจังหวัดนประจวบคีรีขันธ์มีมูลค่าตลาดของอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 
8,003,700 บาท หรือประมาณ 8,000,000 บาท 

8. สรุปการประเมินมูลค่าทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสาขาจังหวัดร้อยเอ็ด  

ขอ้มลูทรพัยสิ์นท่ีถกูประเมิน 
รายละเอียดของทรพัยส์ิน อาคารพาณิชยจ์ านวน 3 คูหา อายุ 27 ปี มีพืน้ที่ 93.9 ตารางวา หรือ 375.6 ตารางเมตร  ลกัษณะ

พืน้ที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ มีดา้นติดถนนจ านวน 1 ดา้น โดยดา้นหนา้ที่ดินติดถนนรอ้ยเอ็ด-โพนทอง 
กวา้งประมาณ 12 เมตร อาคารมีความลกึสงูสดุ 30 เมตร 

การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ จ านวน 3 คหูา 
ที่ตัง้ทรพัยส์ิน เลขที่ 435-437  หมู่ 14 ติดถนนสายรอ้ยเอ็ด-โพนทอง ต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมืองรอ้ยเอ็ด จังหวดั

รอ้ยเอ็ด 
ลกัษณะสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์สมบรูณ ์
ภาระผกูพนัที่จดทะเบียน ไม่มี 

การประเมินมูลค่าที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างสาขาร้อยเอ็ดได้อ้างอิงมูลค่าตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 
Comparison Approach) 

รายละเอียดการค านวณมลูค่าที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง 
รายละเอียด ทรัพยสิ์น ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 

ลกัษณะสินทรพัย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์
ที่ตัง้ ถนนโพนทอง ถนนโพนทอง ถนนเพลินจิต ถนนสนัติศกัดิ ์
เนือ้ที่ต่อคหูา 31 ตารางวา 22 ตารางวา 63 ตารางวา 39 ตารางวา 
พืน้ที่ใชส้อยต่อคหูา 176 ตารางเมตร 144 ตารางเมตร 576 ตารางเมตร 288 ตารางเมตร 
รูปรา่งที่ดิน สี่เหลี่ยมคางหม ู สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ 
หนา้กวา้ง x ลกึ  12 x 16 เมตร 4 x 12 เมตร 12 x 21 เมตร 8 x 20 เมตร 
การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 

จ านวน 3 คหูา 
อาคารพาณิชย ์3 ชัน้  อาคารพาณิชย ์4 ชัน้  อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 

จ านวน 2 คหูา 
ราคา (บาท/คหูา)  2,900,000 5,130,000 4,065,000 
วนัที่ทราบขอ้มลู  มิถนุายน 2565 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 
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รายละเอียด ทรัพยสิ์น ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 

มลูค่ารวม (บาท)  2,900,000 5,130,000 8,130,000 
ราคาหลงัการปรบัปรุง  
(บาท/คหูา) 

 3,480,000 4,155,300 3,658,500 

น า้หนกั (WQS)  30% 30% 40% 
ราคาประเมินของ
ทรพัยส์ินเป้าหมาย
(บาท/คหูา) 

3,753,990    

มลูค่ารวมของทรพัยส์ิน
เป้าหมาย (บาท) 

11,261,970    

การประเมินมลูค่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้งสาขาจงัหวดัรอ้ยเอ็ดมีมลูค่าตลาดของอสงัหารมิทรพัยเ์ท่ากบั 11,261,970 บาท 
หรือประมาณ 11,300,000 บาท 

9. สรุปการประเมินมูลค่าทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสาขาจังหวัดสมุทรสาคร  

ขอ้มลูทรพัยสิ์นท่ีถกูประเมิน 
รายละเอียดของทรพัยส์ิน อาคารพาณิชยจ์ านวน 2 คหูา อาย ุ10 ปี มีพืน้ที่ 56.5 ตารางวา หรือ 226 ตารางเมตร  ลกัษณะพืน้ที่

รูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ มีดา้นติดถนนจ านวน 1 ดา้น โดยดา้นหนา้ที่ดินติดถนนโครงการ ส.ชัยซิตี ้กวา้ง
ประมาณ 10 เมตร อาคารมีความลกึสงูสดุ 22.5 เมตร 

การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์4 ชัน้ จ านวน 2 คหูา 
ที่ตัง้ทรพัยส์ิน เลขที่ 199/280-281 หมู่ที่ 3 ภายในโครงการ ส.ชัยซิตี ้ถนนพระรามที่ 2 ต าบลนาดี อ าเภอเมือง

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
ลกัษณะสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์สมบรูณ ์
ภาระผกูพนัที่จดทะเบียน ไม่มี 

การประเมินมลูค่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งสาขาจงัหวดัสมทุรสาครไดอ้า้งอิงมลูค่าตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 
Comparison Approach) 

รายละเอียดการค านวณมลูค่าที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง 
รายละเอียด ทรัพยสิ์น ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 

ลกัษณะสินทรพัย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์
ที่ตัง้ โครงการ ส.ชยัซิตี ้ โครงการ ส.ชยัซิตี ้ โครงการ ส.ชยัซิตี ้ โครงการ ส.ชยัซิตี ้
เนือ้ที่ต่อคหูา 28 ตารางวา 36 ตารางวา 25 ตารางวา 25 ตารางวา 
พืน้ที่ใชส้อยต่อคหูา 308 ตารางเมตร 600 ตารางเมตร 400 ตารางเมตร 400 ตารางเมตร 
รูปรา่งที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมคางหม ู สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ 
หนา้กวา้ง x ลกึ  10 x 16 เมตร 10 x 16 เมตร 5 x 16 เมตร 5 x 16 เมตร 
การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์4 ชัน้ 

จ านวน 2 คหูา 
อาคารพาณิชย ์4 ชัน้  อาคารพาณิชย ์4 ชัน้  อาคารพาณิชย ์4 ชัน้  

ราคา (บาท/คหูา)  7,645,000 8,500,000 8,000,000 
วนัที่ทราบขอ้มลู  สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 
มลูค่ารวม (บาท)  7,645,000 8,500,000 8,000,000 
ราคาหลงัการปรบัปรุง  
(บาท/คหูา) 

 6,536,475 8,075,000 7,980,000 

น า้หนกั (WQS)  35% 35% 30% 
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รายละเอียด ทรัพยสิ์น ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 

ราคาประเมินของ
ทรพัยส์ินเป้าหมาย
(บาท/คหูา) 

7,508,016    

มลูค่ารวมของทรพัยส์ิน
เป้าหมาย (บาท) 

15,016,033    

การประเมินมลูค่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้งสาขาจงัหวดัสมทุรสาครมีมลูค่าตลาดของอสงัหาริมทรพัยเ์ท่ากับ 15,016,033 
บาท หรือประมาณ 15,000,000 บาท 

10. สรุปการประเมินมูลค่าทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสาขาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ขอ้มลูทรพัยสิ์นท่ีถกูประเมิน 
รายละเอียดของทรพัยส์ิน อาคารพาณิชยจ์ านวน 3 คูหา อายุ 28 ปี มีพืน้ที่ 90 ตารางวา หรือ 360 ตารางเมตร  ลกัษณะพืน้ที่

รูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ มีดา้นติดถนนจ านวน 1 ดา้น โดยดา้นหนา้ที่ดินติดถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี 
กวา้งประมาณ 13 เมตร อาคารมีความลกึสงูสดุ 28 เมตร 

การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ จ านวน 3 คหูา 
ที่ตัง้ทรพัยส์ิน เลขที่ 393-395 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 67 ต าบลท่าระหัด อ าเภอเมือง

สพุรรณบรุี จงัหวดัสพุรรณบรุี 
ลกัษณะสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์สมบรูณ ์
ภาระผกูพนัที่จดทะเบียน ไม่มี 

การประเมินมลูค่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้งสาขาจงัหวดัสพุรรณบุรีไดอ้า้งอิงมลูค่าตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 
Comparison Approach) 

รายละเอียดการค านวณมลูค่าที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง 
รายละเอียด ทรัพยสิ์น ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 

ลกัษณะสินทรพัย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์
ที่ตัง้ ถนนบางบวัทอง-

สพุรรณบรุี 
ถนนสพุรรณบรุี-ภาช ี ถนนสพุรรณบรุี-ภาช ี ถนนหมื่นหาญ 

เนือ้ที่ต่อคหูา 30 ตารางวา 16 ตารางวา 16 ตารางวา 44 ตารางวา 
พืน้ที่ใชส้อยต่อคหูา 240 ตารางเมตร 168 ตารางเมตร 184 ตารางเมตร 288 ตารางเมตร 
รูปรา่งที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ 
หนา้กวา้ง x ลกึ  12 x 14 เมตร 4 x 12 เมตร 4 x 12 เมตร 8 x 12 เมตร 
การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 

จ านวน 3 คหูา 
อาคารพาณิชย ์3 ชัน้  อาคารพาณิชย ์3 ชัน้  อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 

จ านวน 2 คหูา 
ราคา (บาท/คหูา)  2,900,000 3,000,000 3,250,000 
วนัที่ทราบขอ้มลู  สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 
มลูค่ารวม (บาท)  2,900,000 3,000,000 6,500,000 
ราคาหลงัการปรบัปรุง  
(บาท/คหูา) 

 3,132,000 3,240,000 3,656,250 

น า้หนกั (WQS)  35% 35% 30% 
ราคาประเมินของ
ทรพัยส์ินเป้าหมาย
(บาท/คหูา) 

3,327,075    
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รายละเอียด ทรัพยสิ์น ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 

มลูค่ารวมของทรพัยส์ิน
เป้าหมาย (บาท) 

9,981,225    

การประเมินมูลค่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งสาขาจังหวัดสุพรรณบุรีมีมูลค่าตลาดของอสังหาริมทรพัยเ์ท่ากับ 9,981,225 
บาท หรือประมาณ 10,000,000 บาท 

11. สรุปการประเมินมูลค่าทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสาขาจังหวัดอุบลราชธานี 

ขอ้มลูทรพัยสิ์นท่ีถกูประเมิน 
รายละเอียดของทรพัยส์ิน อาคารพาณิชยจ์ านวน 2 คหูา อาย ุ8 ปี มีพืน้ที่ 63.2 ตารางวา หรือ 252.8 ตารางเมตร  ลกัษณะพืน้ที่

รูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ มีดา้นติดถนนจ านวน 1 ดา้น โดยดา้นหนา้ที่ดินติดถนนวงแหวนรอบนอก กวา้ง
ประมาณ 10 เมตร อาคารมีความลกึสงูสดุ 25 เมตร 

การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ จ านวน 2 คหูา 
ที่ตัง้ทรพัยส์ิน เลขที่ 97/12 หมู่ที่ 3 ติดถนนสายเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี 
ลกัษณะสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์สมบรูณ ์
ภาระผกูพนัที่จดทะเบียน ไม่มี 

การประเมินมูลค่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งสาขาจังหวัดอุบลราชธานีได้อ้างอิงมูลค่าตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
(Market Comparison Approach) 

รายละเอียดการค านวณมลูค่าที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง 
รายละเอียด ทรัพยสิ์น ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 

ลกัษณะสินทรพัย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์
ที่ตัง้ ถนนวงแหวนรอบนอก ถนนวงแหวนรอบนอก ถนนนิคมพฒันา ถนนนิคมพฒันา 
เนือ้ที่ต่อคหูา 32 ตารางวา 50 ตารางวา 44 ตารางวา 23 ตารางวา 
พืน้ที่ใชส้อยต่อคหูา 235 ตารางเมตร 360 ตารางเมตร 288 ตารางเมตร 144 ตารางเมตร 
รูปรา่งที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ 
หนา้กวา้ง x ลกึ  8 x 15 เมตร 8 x 25 เมตร 8 x 12 เมตร 4 x 12 เมตร 
การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 

จ านวน 2 คหูา 
อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 
จ านวน 2 คหูา 

อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 
จ านวน 2 คหูา 

อาคารพาณิชย ์3 ชัน้  

ราคา (บาท/คหูา)  5,500,000 6,000,000 6,700,000 
วนัที่ทราบขอ้มลู  สิงหาคม 2562 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 
มลูค่ารวม (บาท)  11,000,000 12,000,000 6,700,000 
ราคาหลงัการปรบัปรุง  
(บาท/คหูา) 

 7,260,000 6,480,000 7,537,500 

น า้หนกั (WQS)  30% 30% 40% 
ราคาประเมินของ
ทรพัยส์ินเป้าหมาย
(บาท/คหูา) 

7,137,000    

มลูค่ารวมของทรพัยส์ิน
เป้าหมาย (บาท) 

14,274,000    
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การประเมินมลูค่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งสาขาจงัหวดัอุบลราชธานีมีมลูค่าตลาดของอสงัหารมิทรพัยเ์ท่ากบั 14,274,000 
บาท หรือประมาณ 14,000,000 บาท 

12. สรุปการประเมินมูลค่าทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสาขาอุดรธานี  

ขอ้มลูทรพัยสิ์นท่ีถกูประเมิน 
รายละเอียดของทรพัยส์ิน อาคารส านักงานสงู 3 ชัน้ อายุ 19 ปี บนพืน้ที่ 3 งาน 93.5 ตารางวา พืน้ที่ใชส้อยทัง้หมด 3 ชัน้ รวม 

1,574 ตารางเมตร ลกัษณะที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมคางหม ูมีดา้นติดถนนจ านวน 1 ดา้น โดยดา้นหนา้ที่ดิน
ติดถนนเลี่ยงเมืองอดุรธานี กวา้งประมาณ 30.50 เมตร อาคารมีความลกึสงูสดุ 56.50 เมตร 

การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารส านกังาน 
ที่ตัง้ทรพัยส์ิน เลขที่ 127/2 ถนนสายเลี่ยงเมืองเมืองอดุรธานี ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมืองอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 
ลกัษณะสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์สมบรูณ ์
ภาระผกูพนัที่จดทะเบียน ไม่มี 

การประเมินมลูค่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งสาขาจงัหวดัอุดรธานีไดอ้า้งอิงมลูค่าของที่ดินตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
(Market Comparison Approach) และมลูค่าของสิ่งปลกูสรา้งตามวิธีตน้ทนุ (Cost Approach) 

รายละเอียดการค านวณมลูค่าที่ดิน 
รายละเอียด ทรัพยสิ์น ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 ข้อมูลตลาด 4 

ลกัษณะสินทรพัย ์ ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า 
ที่ตัง้ ถนนเลี่ยงเมือง

อดุรธานี  
ถนนเลี่ยงเมือง
อดุรธานี  

ถนนเลี่ยงเมือง
อดุรธานี  

ถนนเลี่ยงเมือง
อดุรธานี  

ถนนเลี่ยงเมือง
อดุรธานี  

เนือ้ที่ 0.98 ไร่ 0.45 ไร่ 1.5 ไร่ 1.0 ไร่ 0.25 ไร่ 
รูปรา่งที่ดิน สี่เหลี่ยมคางหม ู ผิดปกต ิ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ 
ผงัเมือง พืน้ที่ชมุชน พืน้ที่ชมุชน พืน้ที่ชมุชน พืน้ที่ชมุชน พืน้ที่ชมุชน 
การใชป้ระโยชนส์งูสดุ ส านกังานสาขา

บริษัท 
ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า 

ราคา (บาท/ตารางวา)  66,667  70,000  70,000  70,000  
วนัที่ทราบขอ้มลู  สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 
มลูค่ารวม (บาท)  12,000,000 42,000,000 28,000,000 7,000,000 
ราคาหลงัการปรบัปรุง 
(บาท/ตารางวา) 

 63,650 71,300 65,000 59,400 

น า้หนกั (WQS)  25% 25% 25% 25% 
ราคาประเมินของ
ทรพัยส์ินเป้าหมาย 
(บาท/ตารางวา) 

64,838     

มลูค่ารวมของทรพัยส์ิน
เป้าหมาย (บาท) 

25,577,500     

รายละเอียดการค านวณมลูค่าส่ิงปลกูสรา้ง 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง 
พืน้ที ่
(ตร.ม.) 

มูลค่าต้นทุนค่าทดแทน
ข้ันต้น(1) 

ระยะเวลา
ใช้งาน 

(ปี) 

ระยะเวลา
คงเหลือ 

(ปี) 

ค่าเส่ือมราคา 
(บาท) 

มูลค่าต้นทุน
ทดแทนหลัง
หักค่าเส่ือม
ราคา (บาท) 

บาท/ตร.ม. บาท 

อาคารหลกั 
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อาคารส านกังาน 3 ชัน้ 598 15,000 8,970,000 50 31 3,409,000 5,561,000 
รวมอาคารหลัก 598  8,970,000   3,409,000 5,561,000 

ส่วนปรบัปรุงอ่ืนๆ 
ที่จอดรถ 1 90 1,500 135,000 20 10 68,000 67,000 

ที่จอดรถ 2 60 1,500 90,000 20 10 45,000 45,000 
ลานคอนกรีต 160 1,000 160,000 20 10 80,000 80,000 
รัว้ 192 2,000 384,000 20 10 192,000 192,000 
รวมส่วนปรับปรุง 502  769,000   385,000 384,000 
รวม 1,100  9,739,000   3,794,000 5,945,000 

หมายเหต:ุ (1) มูลค่าตน้ทุนทดแทนขัน้ตน้ต่อตารางเมตรอา้งอิงจากตน้ทุนการก่อสรา้งของผูร้บัเหมาจากญ่ีปุ่ นและสมาคมผูป้ระเมินราคาแห่งประเทศไทย
ซึ่งไดด้ าเนินการสมัภาษณแ์ละตรวจสอบเก็บขอ้มลูโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยส์ินอิสระ  

ดงันัน้ มลูค่าตลาดปัจจบุนัของที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งสาขาจงัหวดัอดุรธานีมีมลูค่าที่ดิน 25,577,500 บาท รวมกบัอาคาร
และส่วนปรบัปรุงมลูค่า 5,945,000 บาท ส่งผลใหม้ลูค่ารวมเท่ากบั 31,522,500 บาท หรือประมาณ 32,000,000 บาท 

13. สรุปการประเมินมูลค่าทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสาขาจังหวัดเชียงใหม่ 

ขอ้มลูทรพัยสิ์นท่ีถกูประเมิน 
รายละเอียดของทรพัยส์ิน อาคารพาณิชยจ์ านวน 2 คูหา อายุ 18 ปี มีพืน้ที่ 53.8 ตารางวา หรือ 215.2 ตารางเมตร  ลกัษณะ

พืน้ที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ มีดา้นติดถนนจ านวน 1 ดา้น โดยดา้นหนา้ที่ดินติดถนนเชียงใหม่-ล าปาง 
กวา้งประมาณ 8 เมตร อาคารมีความลกึสงูสดุ 26.9 เมตร 

การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ จ านวน 2 คหูา 
ที่ตัง้ทรพัยส์ิน เลขที่ 164/3-4 ถนนสายล าปาง-เชียงใหม่ ต าบลป่าตนั อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
ลกัษณะสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์สมบรูณ ์
ภาระผกูพนัที่จดทะเบียน ไม่มี 

การประเมินมลูค่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้งสาขาจงัหวดัเชียงใหม่ไดอ้า้งอิงมูลค่าตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 
Comparison Approach) 

รายละเอียดการค านวณมลูค่าที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง 
รายละเอียด ทรัพยสิ์น ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 

ลกัษณะสินทรพัย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์
ที่ตัง้ ถนนเชียงใหม่-ล าปาง ถนนเชียงใหม่-ล าปาง ถนนเชียงใหม-่ล าปาง ถนนเชียงใหม-่ล าปาง 
เนือ้ที่ต่อคหูา 27 ตารางวา 20 ตารางวา 40 ตารางวา 40 ตารางวา 
พืน้ที่ใชส้อยต่อคหูา 225 ตารางเมตร 176 ตารางเมตร 352 ตารางเมตร 352 ตารางเมตร 
รูปรา่งที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ 
หนา้กวา้ง x ลกึ  8 x 21 เมตร 4 x 12 เมตร 8 x 12 เมตร 4 x 12 เมตร 
การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 

จ านวน 2 คหูา 
อาคารพาณิชย ์3 ชัน้  อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 

จ านวน 2 คหูา 
อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 
จ านวน 2 คหูา 

ราคา (บาท/คหูา)  10,000,000 9,000,000 9,000,000 
วนัที่ทราบขอ้มลู  สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 
มลูค่ารวม (บาท)  10,000,000 18,000,000 18,000,000 
ราคาหลงัการปรบัปรุง  
(บาท/คหูา) 

 8,800,000 8,415,000 8,415,000 

น า้หนกั (WQS)  30% 35% 35% 
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รายละเอียด ทรัพยสิ์น ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 

ราคาประเมินของ
ทรพัยส์ินเป้าหมาย
(บาท/คหูา) 

8,530,500    

มลูค่ารวมของทรพัยส์ิน
เป้าหมาย (บาท) 

17,061,000    

การประเมินมูลค่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งสาขาจังหวัดเชียงใหม่มีมูลค่าตลาดของอสังหาริมทรพัยเ์ท่ากับ 17,061,000 
บาท หรือประมาณ 17,000,000 บาท 

14. สรุปการประเมินมูลค่าทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสาขาจังหวัดชลบุรี 

ขอ้มลูทรพัยสิ์นท่ีถกูประเมิน 
รายละเอียดของทรพัยส์ิน อาคารพาณิชยจ์ านวน 2 คูหา อายุ 43 ปี มีพืน้ที่ 41 ตารางวา หรือ 164 ตารางเมตร  ลกัษณะพืน้ที่

รูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ มีดา้นติดถนนจ านวน 1 ดา้น โดยดา้นหนา้ที่ดินติดถนนเมืองใหม่ กวา้งประมาณ 8 
เมตร อาคารมีความลกึสงูสดุ 20.5 เมตร 

การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ จ านวน 2 คหูา 
ที่ตัง้ทรพัยส์ิน เลขที่ 116/45-46 หมู่ 3 ติดถนนสขุมุวิท ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมืองชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 
ลกัษณะสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์สมบรูณ ์
ภาระผกูพนัที่จดทะเบียน ไม่มี 

การประเมินมูลค่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งสาขาจังหวัดชลบุรีไดอ้า้งอิงมูลค่าตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 
Comparison Approach) 

รายละเอียดการค านวณมลูค่าที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง 
รายละเอียด ทรัพยสิ์น ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 

ลกัษณะสินทรพัย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์
ที่ตัง้ ถนนสขุมุวิท ถนนสขุมุวิท ถนนสขุมุวิท ถนนพระยาสจัจา 
เนือ้ที่ต่อคหูา 21 ตารางวา 23 ตารางวา 93 ตารางวา 72 ตารางวา 
พืน้ที่ใชส้อยต่อคหูา 188 ตารางเมตร 276 ตารางเมตร 432 ตารางเมตร 432 ตารางเมตร 
รูปรา่งที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ 
หนา้กวา้ง x ลกึ  8 x 18 เมตร 4 x 20 เมตร 8 x 46.5 เมตร 10 x 30 เมตร 
การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 

จ านวน 2 คหูา 
อาคารพาณิชย ์3 ชัน้  อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 

จ านวน 2 คหูา 
อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 
จ านวน 2 คหูา 

ราคา (บาท/คหูา)  8,500,000 7,450,000 7,450,000 
วนัที่ทราบขอ้มลู  สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 
มลูค่ารวม (บาท)  8,500,000 14,900,000 14,900,000 
ราคาหลงัการปรบัปรุง  
(บาท/คหูา) 

 7,267,500 5,364,000 6,034,500 

น า้หนกั (WQS)  30% 30% 40% 
ราคาประเมินของ
ทรพัยส์ินเป้าหมาย
(บาท/คหูา) 

6,203,250    

มลูค่ารวมของทรพัยส์ิน
เป้าหมาย (บาท) 

12,406,500    
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การประเมินมลูค่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้งสาขาจงัหวดัชลบุรีมีมูลค่าตลาดของอสงัหาริมทรพัยเ์ท่ากับ 12,406,500 บาท 
หรือประมาณ 12,000,000 บาท 

15. สรุปการประเมินมูลค่าทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสาขาจังหวัดนครปฐม 

ขอ้มลูทรพัยสิ์นท่ีถกูประเมิน 
รายละเอียดของทรพัยส์ิน อาคารพาณิชยจ์ านวน 2 คูหา อายุ 26 ปี มีพืน้ที่ 89 ตารางวา หรือ 356 ตารางเมตร  ลกัษณะพืน้ที่

รูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีดา้นติดถนนจ านวน 2 ดา้น โดยดา้นหนา้ที่ดินติดถนนหมู่บา้นภัทฑิยกิจ กวา้ง
ประมาณ 9 เมตร และอีกดา้นติดถนนนวเขต กวา้งประมาณ 31 เมตร และอาคารมีความลกึสงูสดุ 31 
เมตร 

การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ จ านวน 2 คหูา 
ที่ตัง้ทรพัยส์ิน เลขที่ 436 และ 438 หมู่บา้นภัทฑิยกิจ ถนนเพชรเกษม ต าบลพระประโทน อ าเภอเมืองนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม 
ลกัษณะสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์สมบรูณ ์
ภาระผกูพนัที่จดทะเบียน ไม่มี 

การประเมินมลูค่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้งสาขาจงัหวดันครปฐมไดอ้า้งอิงมลูค่าตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 
Comparison Approach) 

รายละเอียดการค านวณมลูค่าที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง 
รายละเอียด ทรัพยสิ์น ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 

ลกัษณะสินทรพัย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์
ที่ตัง้ ถนนหมู่บา้นภทัฑิยกิจ 

ถนนเพชรเกษม  
ถนนหมู่บา้นภทัฑิยกิจ 

ถนนเพชรเกษม 
ถนนเทศา 14 ถนนเพชรเกษม 8 

เนือ้ที่ต่อคหูา 45 ตารางวา 32 ตารางวา 18 ตารางวา 64 ตารางวา 
พืน้ที่ใชส้อยต่อคหูา 187 ตารางเมตร 320 ตารางเมตร 144 ตารางเมตร 848 ตารางเมตร 
รูปรา่งที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ 
หนา้กวา้ง x ลกึ  9 x 12 เมตร 8 x 12 เมตร 4 x 12 เมตร 16 x 12 เมตร 
การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 

จ านวน 2 คหูา 
อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 
จ านวน 2 คหูา 

อาคารพาณิชย ์3 ชัน้  อาคารพาณิชย ์4 ชัน้ 
จ านวน 4 คหูา 

ราคา (บาท/คหูา)  3,100,000 2,990,000 2,800,000 
วนัที่ทราบขอ้มลู  สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 
มลูค่ารวม (บาท)  6,200,000 2,990,000 11,200,000 
ราคาหลงัการปรบัปรุง  
(บาท/คหูา) 

 3,348,000 3,049,800 2,499,000 

น า้หนกั (WQS)  35% 35% 30% 
ราคาประเมินของ
ทรพัยส์ินเป้าหมาย
(บาท/คหูา) 

2,988,930    

มลูค่ารวมของทรพัยส์ิน
เป้าหมาย (บาท) 

5,977,860    

การประเมินมลูค่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งสาขาจงัหวดันครปฐมมีมลูค่าตลาดของอสงัหาริมทรพัยเ์ท่ากบั 5,977,860 บาท 
หรือประมาณ 6,000,000 บาท 
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16. สรุปการประเมินมูลค่าทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสาขาจังหวัดนครพนม 

ขอ้มลูทรพัยสิ์นท่ีถกูประเมิน 
รายละเอียดของทรพัยส์ิน อาคารพาณิชยอ์าย ุ7 ปี มีพืน้ที่ 25.5 ตารางวา หรือ 102 ตารางเมตร  ลกัษณะพืน้ที่รูปสี่เหลี่ยมผนืผา้ 

มีดา้นติดถนนจ านวน 1 ดา้น โดยดา้นหนา้ที่ดินติดถนนเลี่ยงเมืองนครพนม กวา้งประมาณ 4 เมตร 
อาคารมีความลกึสงูสดุ 26 เมตร 

การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์4 ชัน้ จ านวน 1 คหูา 
ที่ตัง้ทรพัยส์ิน เลขที่ 9/8 ติดถนนเลี่ยงเมืองนครพนม ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมืองนครพนม จงัหวดันครพนม 
ลกัษณะสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์สมบรูณ ์
ภาระผกูพนัที่จดทะเบียน ไม่มี 

การประเมินมลูค่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้งสาขาจงัหวดันครพนมไดอ้า้งอิงมูลค่าตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 
Comparison Approach) 

รายละเอียดการค านวณมลูค่าที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง 
รายละเอียด ทรัพยสิ์น ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 

ลกัษณะสินทรพัย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์
ที่ตัง้ ถนนเลี่ยงเมืองนครพนม ถนนเฟ่ืองนคร ถนนเฟ่ืองนคร ถนนปริญญาโณ 
เนือ้ที่ต่อคหูา 26 ตารางวา 44 ตารางวา 44 ตารางวา 22 ตารางวา 
พืน้ที่ใชส้อยต่อคหูา 331 ตารางเมตร 384 ตารางเมตร 384 ตารางเมตร 156 ตารางเมตร 
รูปรา่งที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ 
หนา้กวา้ง x ลกึ  4 x 22.8 เมตร 8 x 16 เมตร 8 x 16 เมตร 4 x 15 เมตร 
การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์4 ชัน้  อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 

จ านวน 2 คหูา 
อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ 
จ านวน 2 คหูา 

อาคารพาณิชย ์3 ชัน้  

ราคา (บาท/คหูา)  4,750,000 5,500,000 3,500,000 
วนัที่ทราบขอ้มลู  สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2565 
มลูค่ารวม (บาท)  9,500,000 11,000,000 3,500,000 
ราคาหลงัการปรบัปรุง  
(บาท/คหูา) 

 5,460,625 6,187,500 4,488,750 

น า้หนกั (WQS)  35% 35% 30% 
ราคาประเมินของ
ทรพัยส์ินเป้าหมาย
(บาท/คหูา) 

5,486,469    

มลูค่ารวมของทรพัยส์ิน
เป้าหมาย (บาท) 

5,500,000    

การประเมินมลูค่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้งสาขาจงัหวดันครพนมมีมลูค่าตลาดของอสงัหารมิทรพัยเ์ท่ากับ 5,486,469 บาท 
หรือประมาณ 5,500,000 บาท 

17. สรุปการประเมินมูลค่าทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสาขาจังหวัดระยอง 

ขอ้มลูทรพัยสิ์นท่ีถกูประเมิน 
รายละเอียดของทรพัยส์ิน อาคารส านักงาน 4 ชั้น อายุ 11 ปี มีพืน้ที่ 198.9 ตารางวา หรือ 796.5 ตารางเมตร  ลักษณะพืน้ที่

คล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีด้านติดถนนจ านวน 1 ด้าน โดยด้านหน้าที่ดินติดถนนสุขุมวิท กว้าง
ประมาณ 20 เมตร อาคารมีความลกึสงูสดุ 40 เมตร 
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การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารส านกังาน 4 ชัน้ และส่วนปรบัปรุงเพิ่มเติม 
ที่ตัง้ทรพัยส์ิน เลขที่ 47 หมู่ 3 ถนนสขุมุวิท ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
ลกัษณะสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์สมบรูณ ์
ภาระผกูพนัที่จดทะเบียน ไม่มี 

การประเมินมูลค่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งสาขาจังหวัดระยองไดอ้า้งอิงมูลค่าของที่ดินตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
(Market Comparison Approach) และมลูค่าของสิ่งปลกูสรา้งตามวิธีตน้ทนุ (Cost Approach) 

รายละเอียดการค านวณมลูค่าที่ดิน 
รายละเอียด ทรัพยสิ์น ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 

ลกัษณะสินทรพัย ์ ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า 
ที่ตัง้ ถนนสขุมุวิท ถนนสขุมุวิท ถนนสขุมุวิท ถนนสขุมุวิท 
เนือ้ที่ 0.49 ไร่ 2.00 ไร่ 0.94 ไร่ 0.92 ไร่ 
รูปรา่งที่ดิน คลา้ยสี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ 
การใชป้ระโยชน ์ อาคารส านกังานบริษัท โรงแรมพาวีน่า ที่ดินเปล่า ที่ดินเปล่า 
พืน้ที่รอบขา้ง พืน้ที่เชิงพาณิชย ์

และที่อยู่อาศยั 
พืน้ที่เชิงพาณิชย ์
และที่อยู่อาศยั 

พืน้ที่เชิงพาณิชย ์
และที่อยู่อาศยั 

พืน้ที่เชิงพาณิชย ์
และที่อยู่อาศยั 

ผงัเมือง ชมุชนเมือง ชมุชนเมือง ชมุชนเมือง ชมุชนเมือง 
ราคาซือ้ขาย (บาท/ตารางวา)  106,612  87,048  97,166  
วนัที่เริ่มประกาศขาย  สิงหาคม 2560 มีนาคม 2560 สิงหาคม 2565 
มลูค่ารวม (บาท)  77,439,000 30,000,000 45,000,000 
ราคาหลงัการปรบัปรุง  
(บาท/ตารางวา) 

 105,000 85,000 95,000 

น า้หนกั (WQS)  30% 30% 40% 
ราคาประเมินของทรพัยส์ิน
เป้าหมาย (บาท/ตารางวา) 

95,000    

มลูค่ารวมของทรพัยส์ิน
เป้าหมาย (บาท) 

18,900,000    

รายละเอียดการค านวณมลูค่าส่ิงปลกูสรา้ง 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง 
พืน้ที ่
(ตร.ม.) 

มูลค่าต้นทุนค่าทดแทน
ข้ันต้น(1) 

ระยะเวลา
ใช้งาน 

(ปี) 

ระยะเวลา
คงเหลือ 

(ปี) 

ค่าเส่ือมราคา 
(บาท) 

มูลค่าต้นทุน
ทดแทนหลัง
หักค่าเส่ือม
ราคา (บาท) 

บาท/ตร.ม. บาท 

อาคารหลกั 
อาคารส านกังาน 4 ชัน้ 963 15,000 14,445,000 50 39 3,178,000 11,267,000 
รวมอาคารหลัก 963  14,445,000   3,178,000 11,267,000 

ส่วนปรบัปรุงอ่ืนๆ 
ที่จอดรถ  36 1,500 54,000 20 10 27,000 27,000 

ลานคอนกรีต 198 1,000 198,000 20 10 99,000 99,000 
รัว้ 240 2,000 480,000 20 10 240,000 240,000 
รวมส่วนปรับปรุง 474  732,000   366,000 366,000 
รวม 1,437  15,177,000   3,544,000 11,633,000 
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หมายเหต:ุ (1) มูลค่าตน้ทุนทดแทนขัน้ตน้ต่อตารางเมตรอา้งอิงจากตน้ทุนการก่อสรา้งของผูร้บัเหมาจากญ่ีปุ่ นและสมาคมผูป้ระเมินราคาแห่งประเทศไทย
ซึ่งด าเนินการสมัภาษณแ์ละตรวจสอบเก็บขอ้มลูโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยส์ินอิสระ  

ดงันัน้ มลูค่าตลาดปัจจบุนัของที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งสาขาจังหวดัระยองมีมลูคา่ที่ดิน 19,000,000 บาท และมลูค่าอาคาร
ส านกังานและส่วนปรบัปรุงมลูค่า 11,633,000 บาท รวมมลูค่าเท่ากบั 30,633,000 หรือประมาณ 31,000,000 บาท 

18. สรุปการประเมินมูลค่าทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสาขาหาดใหญ่ 

ขอ้มลูทรพัยสิ์นท่ีถกูประเมิน 
รายละเอียดของทรพัยส์ิน อาคารพาณิชยจ์ านวน 2 คูหา อายุ 29 ปี มีพืน้ที่ 53.8 ตารางวา หรือ 215.2 ตารางเมตร  ลกัษณะ

พืน้ที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ มีดา้นติดถนนจ านวน 1 ดา้น โดยดา้นหนา้ที่ดินติดถนนลพบรุีราเมศวร ์กวา้ง
ประมาณ 9 เมตร อาคารมีความลกึสงูสดุ 24 เมตร 

การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์3.5 ชัน้ จ านวน 2 คหูา 
ที่ตัง้ทรพัยส์ิน เลขที่ 500/5-6 หมู่ที่ 4 ติดถนนลพบรุีราเมศวร ์ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ลกัษณะสิทธิ ์ กรรมสิทธิ์สมบรูณ ์
ภาระผกูพนัที่จดทะเบียน ไม่มี 

การประเมินมูลค่าที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสรา้งสาขาหาดใหญ่ได้อ้างอิงมูลค่าตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 
Comparison Approach) 

รายละเอียดการค านวณมลูค่าที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง 
รายละเอียด ทรัพยสิ์น ข้อมูลตลาด 1 ข้อมูลตลาด 2 ข้อมูลตลาด 3 

ลกัษณะสินทรพัย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์ อาคารพาณิชย ์
ที่ตัง้ ถนนลพบรุีราเมศวร ์ ถนนรถัการ ถนนลพบรุีราเมศวร ์ ถนนลพบรุีราเมศวร ์
เนือ้ที่ต่อคหูา 27 ตารางวา 25 ตารางวา 24 ตารางวา 32 ตารางวา 
พืน้ที่ใชส้อยต่อคหูา 288 ตารางเมตร 189 ตารางเมตร 202 ตารางเมตร 192 ตารางเมตร 
รูปรา่งที่ดิน สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ สี่เหลี่ยมผืนผา้ 
หนา้กวา้ง x ลกึ  9 x 14 เมตร 4 x 25 เมตร 4 x 24 เมตร 4 x 32 เมตร 
การใชป้ระโยชนส์งูสดุ อาคารพาณิชย ์3.5 ชัน้ 

จ านวน 2 คหูา 
อาคารพาณิชย ์3 ชัน้  อาคารพาณิชย ์3 ชัน้  อาคารพาณิชย ์3 ชัน้  

ราคา (บาท/คหูา)  7,690,000 8,500,000 9,000,000 
วนัที่ทราบขอ้มลู  มิถนุายน 2563 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2561 
มลูค่ารวม (บาท)  7,690,000 8,500,000 9,000,000 
ราคาหลงัการปรบัปรุง  
(บาท/คหูา) 

 8,843,500 7,586,250 7,267,500 

น า้หนกั (WQS)  30% 30% 40% 
ราคาประเมินของ
ทรพัยส์ินเป้าหมาย
(บาท/คหูา) 

7,835,925    

มลูค่ารวมของทรพัยส์ิน
เป้าหมาย (บาท) 

15,671,850    

การประเมินมลูค่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้งสาขาหาดใหญ่มีมลูค่าตลาดของอสงัหาริมทรพัยเ์ท่ากบั 15,671,850 บาท หรือ
ประมาณ 15,700,000 บาท 
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