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ที่ กกกก
วันที่ กก
เรื่อง

นาส่งรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ

เรียน

ชื่อ
ตาแหน่ง หน่วยงาน

ตามที่บริษัท กกกก จากัด ได้ รับมอบหมายให้ ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ บัดนี้บริษัทได้
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ วเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว โดยได้ แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์ สมมติฐาน และเงื่อนไข
ข้ อจากัดในการประเมินมูลค่าในครั้งนี้ไว้ ในรายงาน และขอแจ้ งผลสรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ นี้ดงั ต่อไปนี้
ชื่อลูกค้ า
ประเภททรัพย์สนิ
ที่ต้งั ทรัพย์สนิ
เอกสารสิทธิห้องชุด
อาคารชุด
ภาระผูกพัน
วัตถุประสงค์การประเมิน
หลักเกณฑ์การประเมิน
วิธกี ารประเมิน
วันทีป่ ระเมิน
มูลค่าตลาดที่ประเมิน
บริษัท กกก จากัด และผู้ประเมินขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ นี้ และได้
ปฏิบัติหน้ าที่ในฐานะผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้ วยความระมัดระวังตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเต็มที่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายกกก
กกกกก)
กรรมการผู้จัดการ

1. วัถตุประสงค์การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
1.1 การมอบหมาย
บริษัท กกก จากัด ได้ รับการว่าจ้ างให้ ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ จาก บริษัท กกก จากัด โดย (ชื่อคน
ตาแหน่ง) เมื่อวันที่ กกกก (ตามหนังสือคาสั่งว่าจ้ าง เลขที่ กกก ฉบับลงวันที่ กกกก)

1.2 วัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
บริษัท กกก จากัด ได้ รับการว่าจ้ างให้ ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ กกกกก
โดยมีบุคคลผู้ท่เี กี่ยวข้ องในการใช้ รายงานนี้ ได้ แก่
1.
2.
การนารายงานนี้ไปใช้ ประโยชน์ จากัดตามวัตถุประสงค์และผู้ทเ่ี กี่ยวข้ องตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นเท่านั้น ไม่อาจใช้ ได้
กับวัตถุประสงค์อ่นื และผู้ใช้ ประโยชน์รายอื่นที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายงานฉบับนี้
1.3 วันที่สารวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
บริษัท กกก จากัด ได้ ทาการสารวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ นี้ เมื่อวันที่ กกก

1.4 ลักษณะทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่า คือ (ประเภทห้ องชุด เนื้อที่ห้องชุด เลขที่ห้องชุด ชื่ออาคารชุด ฯลฯ)

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เลขที่ 000
ทรัพย์สนิ กกก

โดย บริษัท กกกกกกกกกกกกกกกกกก
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2. ที่ต้ งั ทรัพย์สิน
2.1 ที่ต้ งั ทรัพย์สิน
ทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่าตั้งอยู่ท่ี (รายละเอียดที่ต้งั ห้ องชุด ซอย ถนน เขตเทศบาล ตาบล อาเภอ จังหวัด)

โดยมีระยะทางห่างสถานที่สาคัญ ๆ ในบริเวณใกล้ เคียงดังต่อไปนี้
กกกก
กกกก
กกกก

ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ

0.00
0.00
0.00

กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร

(สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ศูนย์ราชการ ศูนย์กลางธุรกิจ ท่าเรือ สนามบิน ฯลฯ)
2.2 การคมนาคมไปยังทรัพย์สิน
(อธิบายการเดินทางไปยังที่ต้งั ของทรัพย์สนิ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนซอย ลักษณะผิวจราจร ความกว้ าง
เขตทาง สภาพทาง รถประจาทาง การคมนาคมทางบก ทางเรือ ทางอากาศ)

2.3 ทางเข้าออกตามกฎหมาย
(อธิบายทางเข้ าออกของทรัพย์สนิ ตามกฎหมายโดยละเอียด โดยสาระสาคัญคือ เป็ นเข้ าออกที่มี/ไม่มีปัญหา
อย่างไร เช่น เป็ นทางสาธารณประโยชน์ ทางส่วนบุคคล ภายใต้ การจัดสรร ภาระจายอม ต้ องมีการดาเนินการ
เพิ่มเติม-สมมติฐานพิเศษ หรือไม่ อย่างไร)

2.4 ลักษณะพื้ นทีใ่ กล้เคียงและสภาพแวดล้อม
กกก
การตรวจสอบปัญหาสภาพแวดล้ อมบริเวณใกล้ เคียง เท่าที่สามารถตรวจสอบได้ ณ วันสารวจ พบดังนี้
ปัญหาเรื่องนา้ ท่วมขัง : กกก
ปัญหามลพิษ : กกก
การตรวจสอบอื่น ๆ :~กกก
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3. เอกสารสิทธิ์หอ้ งชุด
3.1 เอกสารสิทธิ์หอ้ งชุด
เอกสารสิทธิ์ห้องชุด คือ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ในการประเมินนี้ได้ รับสาเนาจากผู้ว่าจ้ าง และได้
ตรวจสอบเทียบกับเอกสารสิทธิ์ฉบับสานักงานที่ดนิ โดยตรวจสอบ ณ สานักงานที่ดนิ กกก (เมื่อวันที่ กกก)
ปรากฏตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ที่ต้งั อาคารชุด
โฉนดที่ดินเลขที่ :
เนื้อที่ :
ตาบล/อาเภอ/จังหวัด
ลา
ดับ
1
2
3
4
5

ห้ องชุด
เลขที่

ชื่ออาคารชุด :
ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ :
นิติบุคคลอาคารชุด :
ชั้น

อาคาร
เลขที่

เนื้อที่ห้องชุด
(ตรม.)

ทรัพย์ส่วนบุคคล
นอกห้ องชุด

อัตราส่วนแห่งกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์ส่วนกลาง

รวม
สิทธิตามกฎหมาย : (กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการเช่า)
ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครองปัจจุบัน ได้ แก่ กกก
ภาระผูกพันที่มีการจดทะเบียน ณ สานักงานทีด่ ิน
1. ภาระผูกพันการจานอง
2. ภาระผูกพันอื่น ๆ
หมายเหตุ : ผู้ประเมินไม่อาจตรวจสอบเกี่ยวกับ ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางที่อาจมีและค้ างชาระกับนิตบิ ุคคลอาคารชุด
ก่อนการทานิติกรรมควรตรวจสอบก่อน เนื่องจากในการทานิติกรรมห้ องชุดจะต้ องนาใบปลอดภาระหนี้ค้างชาระ
จากนิติบุคคลอาคารชุดไปแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ สานักงานที่ดิน
ผู้ประเมินทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยเชื่อว่าสิทธิและข้ อจากัดทางกฏหมายของทรัพย์สนิ มีความถูกต้ อง
โดยได้ มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ปรากฏตามรายละเอียดข้ างต้ น และพบว่ามีข้อความในสาระสาคัญตรงกันเว้ น
แต่จะมีการระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นในรายงาน โดยไม่มีการตรวจสอบว่าเอกสารปลอมแปลงหรือไม่

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เลขที่ 000
ทรัพย์สนิ กกก
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ผู้ประเมินเชื่อว่าผู้เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิตามกฎหมายโดยถูกต้ อง สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือ
ได้ โดยไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายอื่นใดที่จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ นอกเหนือจากที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ น
(กรณีสทิ ธิการเช่า)
ผู้ประเมินเชื่อว่าข้ อมูลที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ได้ รับบางส่วน หรือทั้งหมด มีความสมบูรณ์ถูกต้ องตามกฎหมาย
ปราศจากเงื่อนไขหรือภาระผูกพันที่ได้ เปรียบหรือเสียเปรียบนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในรายงาน อันอาจส่งผลต่อ
มูลค่าของทรัพย์สนิ ที่ประเมิน
ผู้ประเมินมิได้ ตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้เช่า หรือผู้กาลังจะเช่า และมีสมมติฐานว่า ผู้เช่าสามารถจะปฏิบัติ
ตามภาระผูกพันตามสัญญาเช่าได้ โดยไม่มีการค้ างชาระค่าเช่าหรือการกระทาที่เป็ นการละเมิดสัญญาเช่ามาก่อน
3.2 ราคาห้องชุดตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สาหรับห้ องชุดที่ประเมินมูลค่า จากการตรวจสอบ
พบว่ามีราคาตารางเมตรละ 00000 บาท

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เลขที่ 000
ทรัพย์สนิ กกก

โดย บริษัท กกกกกกกกกกกกกกกกกก
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4. ลักษณะทัว่ ไปของอาคารชุด
4.1 การสารวจอาคารชุด
ผังห้องชุดทีใ่ ช้ประกอบการประเมิน
 เป็ นตามแบบแปลนตามที่ผ้ วู ่าจ้ าง, เจ้ าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคารจัดให้
 ไม่มีแบบแปลนอาคารจัดให้ ผู้ประเมินได้ ร่างขึ้นเป็ นเพียงระยะโดยประมาณตามผังห้ องชุด
ความสมบูรณ์ในการก่อสร้าง
 อาคารก่อสร้ างเสร็จสมบูรณ์ สามารถใช้ งานหรือได้ ใช้ งานแล้ ว
 อาคารก่อสร้ างเสร็จสมบูรณ์บางอาคาร และมีบางส่วนอยู่ในระหว่างการก่อสร้ างหรือยังไม่ได้ ก่อสร้ าง
 อาคารยังไม่ได้ ทาการก่อสร้ าง เป็ นการประมาณตามแบบแปลนการก่อสร้ างที่ได้ รับจาก กกก
การเข้าสารวจและตรวจสอบอาคาร
 ผู้ประเมินสามารถเข้ าสารวจได้ ท้งั นอกอาคารและภายในอาคารชุด
 ผู้ประเมินสารวจเฉพาะภายนอกอาคารชุด แต่ไม่ได้ สารวจภายในอาคารชุด เนื่องจาก กกก
 จากการสารวจสภาพอาคารชุดพบในเบื้องต้ นว่า กกกกกก และผู้ประเมินจึงมีความเห็นควรมีการทาการ
ตรวจสอบเพิ่มเติม เกี่ยวกับ กกก โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
เงื่อนไขและข้อจากัดในการตรวจสอบอาคาร
บริษัท กกก จากัด ได้ ทาการสารวจและประเมินมูลค่า โดยมีเงื่อนไขและข้ อจากัดในการสารวจและตรวจสอบ
อาคารสิ่งก่อสร้ าง และส่วนปรับปรุงพัฒนาอื่นๆ บนที่ดนิ กล่าวคือ
 ผู้ประเมินได้ ทาการสารวจตรวจสอบเบื้องต้ นเฉพาะตัวอาคารและส่วนปรับปรุงอื่น
ตลอดจนระบบ
นา้ ประปา ระบบไฟฟ้ า และระบบอื่นๆตามลักษณะของการใช้ งานทั่วไปเท่านั้น โดยไม่มีการสารวจหรือ
ทดสอบทางวิศวกรรมของอาคารและส่วนปรับปรุงอื่น เกี่ยวกับความแข็งแรง ความปลอดภัย การทรุดตัว
ของโครงสร้ าง การใช้ วัสดุท่อี าจเป็ นพิษในอาคาร หรือการทดสอบประสิทธิภาพการใช้ งานของระบบ
สาธารณูปโภคภายในอาคาร อย่างไรก็ตาม ผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ ได้ ทาการตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของ
อาคารอย่างถี่ถ้วนแล้ ว
 ผู้ประเมินไม่สามารถยืนยันได้ ว่าอาคารและส่วนปรับปรุงพัฒนาอื่น
มีการก่อสร้ างตรงตามแบบที่ได้ รับ
อนุญาตก่อสร้ างหรือไม่ และไม่สามารถยืนยันได้ ว่าเนื้อที่อาคารที่แท้จริงมีขนาดเนื้อที่ตรงตามแบบคานวณ
ที่ได้ รับหรือที่ได้ ประมาณการหรือไม่
 ผู้ประเมินเชื่อว่าอาคารและส่วนปรับปรุงพัฒนาอื่น ได้ รับการปลูกสร้ างโดยถูกต้ องสอดคล้ องกับข้ อกาหนด
ผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง เว้ นแต่จะระบุเป็ นอย่างอื่นในรายงาน
 กกก
ผังห้ องชุด และภาพถ่ายประกอบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ นี้ ได้ แสดงไว้ ในภาคผนวก จ และ ฉ ตามลาดับ
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4.2 สภาพโดยทัว่ ไปของอาคารชุด
อาคารชุดที่ห้องชุดที่ประเมินมูลค่าตั้งอยู่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
อาคารชุด
รายละเอียดทัว่ ไป
ลักษณะอาคาร
โครงสร้ างอาคารโดยสังเขป
สภาพอาคารชุด
การบารุงรักษา
คุณภาพวัสดุก่อสร้ าง
รูปแบบอาคาร
อายุอาคารชุด

: อาคารชุดพักอาศัย สูง 00 ชั้น
: อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กกกก
:
:
:
:
:

งานระบบภายในอาคารชุด
ระบบไฟฟ้ า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบสื่อสาร
ระบบป้ องกันอัคคีภัยและดับเพลิง
ระบบลิฟท์

:
:
:
:
:

สิง่ อานวยความสะดวก

:

รายการทรัพย์สินส่วนกลาง

: 1.
2.
3.
(ตามรายละเอียดในหนังสือสาคัญการจดทะเบียนอาคารชุด
ที่แนบมาในภาคผนวก ช.)
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4.3 รายละเอียดห้องชุดที่ประเมิน
ห้ องชุดที่ประเมิน มีรายละเอียดห้ องชุดภายในดังต่อไปนี้
อาคารชุด
รายละเอียดทัว่ ไป
ห้ องชุดตั้งอยู่บนชั้นที่
พื้นที่ห้องชุด
การแบ่งพื้นที่ใช้ ประโยชน์
สภาพห้ องชุด
การดูแล บารุงรักษา
วัสดุภายในห้องชุด
วัสดุผิวพื้น
ผนัง
ฝ้ าเพดาน
ประตู หน้ าต่าง
ห้ องนา้ และสุขภัณฑ์

ห้ องครัว
เครื่องปรับอากาศ
การใช้ ประโยชน์โดยรวมปัจจุบนั

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เลขที่ 000
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:
: จานวนห้ องนอน ห้ องนา้ ห้ องอื่น ๆ
:
:

:
:
:
:
: วัสดุผิวพื้นปู
วัสดุผิวผนังปู
สุขภัณฑ์ ประกอบด้ วย
:
:
: เจ้ าของอยู่อาศัยเอง ให้ เช่า ว่าง
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5. ข้อกฎหมายที่มีผลกระทบ
5.1 ข้อกาหนดผังเมือง
ตามประกาศผังเมืองรวมจังหวัด กกกก (กฎกระทรวงฉบับที่ 000 พ.ศ. 0000) พบว่าทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่า
ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองประเภท กกกกก (พื้นที่สี กกกก)
5.2 กฎหมายควบคุมอาคาร
ทรัพย์สนิ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองท้องถิ่นของ กกกก (กรุงเทพมหานคร/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนตาบล)
การขออนุญาตปลูกสร้ าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคาร จะต้ องยื่นขอใบอนุญาต จากหน่วยงานข้ างต้ นก่อน
5.3 การเวนคืน
ณ วันที่สารวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทรัพย์สนิ นี้ ตั้งอยู่/ไม่อยู่ในแนวเวนคืน ในโครงการ กกก
ทั้งนี้ได้ ตรวจสอบกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง คือ กกกก เมื่อวันที่ กกก
5.4 การถูกรอนสิทธิต่างๆ
กกก
การตรวจการรอนสิทธิต่างๆ ผู้ประเมินจะรายงานให้ ตามที่ปรากฏและสามารถตรวจสอบได้ เท่านั้น บริเวณเนื้อ
ที่ดินที่ถูกรอนสิทธิน้นั ผู้ประเมินอาจประเมินหรือไม่ประเมินมูลค่าให้ กไ็ ด้ ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจ สมมติฐาน
และเงื่อนไขในการประเมิน โดยจะรายงานให้ ทราบในรายละเอียดวิธกี ารประเมินมูลค่าในภาคผนวก ก.
5.5 กฎหมายอื่น ๆ
(ถ้ ามี)
5.6 โครงการพัฒนาของภาครัฐ
(ถ้ ามี)
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6. การวิเคราะห์ทรัพย์สิน
6.1 ข้อดีและข้อด้อยของทรัพย์สิน
จากการสารวจลักษณะต่างๆ และปัจจัยแวดล้ อมทั่วไปของทรัพย์สนิ ผู้ประเมินมีความเห็นว่าทรัพย์สนิ มีลักษณะ
เฉพาะที่เป็ นจุดแข็งและจุดอ่อนดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์ข้อดีและข้ อด้ อยของทรัพย์สนิ
รายละเอียด
ข้ อดีหรือจุดแข็ง
ทาเลที่ต้งั
ลักษณะกายภาพที่ดนิ
การคมนาคม/ถนนหน้ าที่ดิน
สาธารณูปโภค
สภาพแวดล้ อม/ความเจริญ
ขนาดห้ องชุด
รูปแบบอาคารชุด
สิ่งอานวยความสะดวกภายใน
การบารุงรักษา

ข้ อด้ อยหรือจุดอ่อน

6.2 ความเห็นหรือข้อสังเกตพิเศษ
สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์
กกกก
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7. การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
7.1 หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี้
ผู้ประเมินได้ พิจารณาใช้ หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ตาม มาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผูป้ ระเมินค่า
ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ นี้ตามวัตถุประสงค์ท่อี ้ างถึงในครั้งนี้ ได้ พิจารณาใช้
หลักเกณฑ์การประเมิน “เพือ่ การกาหนดมูลค่าตลาด” เพื่อประมาณการมูลค่าของทรัพย์สนิ ในสภาพทีเ่ ป็ นอยู่
ในปัจจุบัน ภายใต้ เงื่อนไข และข้ อจากัด ที่แสดงไว้ ในรายงานฉบับนี้
โดย มูลค่าตลาด หมายถึง “มูลค่าเป็ นตัวเงินซึ่งประมาณว่าเป็ นราคาของทรัพย์สนิ ที่สามารถใช้ ตกลง ซื้อขายกัน
ได้ ระหว่างผู้เต็มใจขายกับผู้เต็มใจซื้อ ณ วันที่ประเมินมูลค่า ภายใต้ เงื่อนไขการซื้อขายปกติท่ผี ้ ซู ้ อื และผู้ขายไม่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกัน โดยได้ มีการเสนอขายทรัพย์สนิ ในระยะเวลาพอสมควร และโดยที่ท้งั สองฝ่ ายได้ ตกลง
ซื้อขายด้ วยความรอบรู้อย่างรอบคอบและปราศจากภาวะกดดัน ทั้งนี้ให้ ถือด้ วยว่าสามารถโอนสิทธิครอบครอง
ตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ในทรัพย์สนิ ได้ ” มูลค่าตลาดโดยทั่วไปจะไม่คานึงถึงต้ นทุนหรือค่าใช้ จ่ายในการซื้อ
หรือค่าธรรมเนียมหรือ ภาษีใดๆ
ผู้ประเมินได้ พิจารณาใช้ หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ตาม มาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผูป้ ระเมินค่า
ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ นี้ตามวัตถุประสงค์ท่อี ้ างถึงในครั้งนี้ ได้ พิจารณาใช้
หลักเกณฑ์การประเมิน “ที่มิใช่การกาหนดมูลค่าตลาด” เพื่อประมาณการมูลค่าของทรัพย์สนิ นี้ กล่าวคือ เป็ น
การประเมินมูลค่า กกกกก เนื่องจาก กกกกก (เหตุผลและความจาเป็ นที่ต้องใช้ หลักเกณฑ์น้ )ี โดยมีสมมติฐาน
พิเศษ กล่าวคือ กกกกกกก
ภายใต้ เงื่อนไข และข้ อจากัด ที่แสดงไว้ ในรายงานฉบับนี้
รายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ข้ างต้ น แสดงในภาคผนวก ข.
7.2 เงื่อนไขและข้อจากัดในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี้
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ นี้ มีเงื่อนไขและข้ อจากัด ดังนี้
1. กกก
2. กกก
นอกจากนี้การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยทั่วไปยังมีเงื่อนไขและข้ อจากัดสาคัญ
ภาคผนวก ค.

โดยแสดงรายละเอียดใน

7.3 สมมติฐานเพิม่ เติม/พิเศษ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี้
ในการประเมินครั้งนี้ บริษัท กกก จากัด ไม่มีสมมติฐานเพิ่มเติม/พิเศษ อื่นๆ หรือได้ รับคาสัง่ เงื่อนไขพิเศษ
อื่นๆ เกี่ยวกับการประเมินจากผู้ว่าจ้ างแต่อย่างใด
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ นี้ ผู้ประเมินมีสมมติฐาน กกก กล่าวคือ กกก
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7.4 วิธีการประเมินมูลค่าทีเ่ ลือกใช้กบั ทรัพย์สิน
ในการเลือกวิธกี ารประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ นี้ บริษัท กกก จากัด ได้ ตรวจสอบและพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่า เช่น ลักษณะสิทธิตามกฎหมาย ลักษณะเฉพาะของทรัพย์สนิ ความ
เหมาะสมในการใช้ ประโยชน์ หรือนาไปพัฒนาใช้ ประโยชน์ สภาพการตลาดทั่วๆไป พร้ อมเงื่อนไขข้ อจากัดต่างๆ
และสมมติฐานเพิ่มเติม/พิเศษ หรือเงื่อนไขพิเศษเฉพาะการประเมิน
เพื่อเลือกใช้ วิธกี ารประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมและสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ท่ไี ด้ รับการว่าจ้ าง อันเป็ นเงื่อนไขสาคัญที่จะนาไปสู่การให้ ความเห็น
อย่างเป็ นระบบและสรุปมูลค่าทรัพย์สนิ ในขั้นสุดท้ายของการประเมินเพื่อกาหนด กกก (มูลค่าตลาด)
โดยในการประเมินครั้งนี้ บริษัท กกก จากัด เลือกใช้ วิธกี ารประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์สนิ
คือ วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)/วิธกี าร กกก เนื่องจาก กกกกกกกก
รายละเอียดในวิธกี ารประเมินมูลค่าตามวิธกี ารข้ างต้ น แสดงในภาคผนวก ก.
7.5 สรุปมูลค่าทรัพย์สิน
บริษัท กกก จากัด ได้ พิจารณารายละเอียดต่างๆ ของทรัพย์สนิ ภายใต้ หลักเกณฑ์ ข้ อจากัด และสมมติฐาน
ข้ างต้ นตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายงานฉบับนี้ หากไม่มีข้อจากัดพิเศษอื่นใดซึ่งผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ ไม่อาจทราบได้
แล้ ว ผู้ประเมินมีความเห็นต่อมูลค่าของทรัพย์สนิ ที่ประเมิน ณ วันที่ กกกก ดังต่อไปนี้:
7.5.1 สรุปมูลค่าตลาด (มูลค่ากกก) ของทรัพย์สินที่ประเมินได้ เป็ นเงินทั้งสิ้ น 000,000.00 บาท (กก
กก บาทถ้วน)
7.5.2 มูลค่าบังคับขาย เป็ นเงินทั้งสิ้ น 000,000.00 บาท (กกก บาทถ้วน)
7.5.3 มูลค่าประกันอัคคีภยั เป็ นเงินทั้งสิ้ น 000,000.00 บาท (กกก บาทถ้วน)
บริษัทและผู้ประเมินขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องใดๆ กับทรัพย์สนิ นี้ และได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะ
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้ วยความระมัดระวัง ตามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเต็มที่

(นาย กก
ผู้สารวจและประเมินมูลค่า

)

(นาย กก
ผู้ประเมินหลัก

)

สมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย เลขที่ 00

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เลขที่ 000
ทรัพย์สนิ กกก

โดย บริษัท กกกกกกกกกกกกกกกกกก
หน้ า 11

ภาคผนวก ก
รายละเอียดวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ นี้ผ้ ปู ระเมินได้ ทาการสารวจข้ อมูลตลาดเปรียบเทียบในบริเวณใกล้ เคียงเพื่อทาการ
วิเคราะห์ในลาดับต่อไป แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ที่ต้งั แต่ละข้ อมูลแสดงในแผนทีใ่ นภาคผนวก ง.)
1.

ข้อมูลตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
จากการสารวจราคาซื้อขาย ค่าเช่า หรือ ราคาเสนอซื้อขายของทรัพย์สนิ ต่างๆในบริเวณใกล้ เคียงกับที่ต้งั
ทรัพย์สนิ ที่ทาการประเมินมูลค่า พบว่ามีทรัพย์สนิ อื่นที่สามารถนามาเปรียบเทียบเพื่อการประเมินมูลค่า
แสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
รายละเอียด
ลักษณะทรัพย์สนิ
ชื่ออาคารชุด
ชั้น
เนื้อที่ห้องชุด (ตรม.)
ที่ต้งั
ถนนหน้ าโครงการฯ
สิ่งอานวยความสะดวก
รูปแบบอาคาร
อายุอาคาร
การบารุงรักษา
การตกแต่งภายในห้ องชุด
ราคา
เงื่อนไข
วัน/เดือน/ปี
ผู้ขาย/ผู้ให้ ข้อมูล
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

ข้ อมูลที่ 1

ข้ อมูลที่ 2

ข้ อมูลที่ 3

เสนอขาย

เสนอขาย

เสนอขาย

2.

แสดงวิธีการประเมินมูลค่าในรายละเอียด
การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ นี้ผ้ ปู ระเมินพิจารณาประเมินด้ วยวิธกี าร กกกก ซึ่งวิธกี ารนี้จะพิจารณามูลค่า
ของทรัพย์สนิ จาก กกก

3.

สรุปมูลค่าตลาดของทรัพย์สินทีป่ ระเมินได้

ภาคผนวก ข
หลักเกณฑ์ การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ในการวิเคราะห์มูลค่าของทรัพย์สิน บริ ษทั ฯ ได้ถือตามแนวปฏิบตั ิในทางสากลของการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
และอยูภ่ ายใต้ขอ้ บังคับของสมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (The Valuers Association of Thailand)
โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 หลักเกณฑ์ คือ “หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อการกาหนดมูลค่า
ตลาด” และ “หลักเกณฑ์การประเมินที่มิใช่การกาหนดมูลค่าตลาด” แสดงความหมายโดยสังเขป ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์ การประเมินเพื่อการกาหนด “มูลค่าตลาด”
หมายถึง การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่สามารถอ้างอิงข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายซึ่งเกิดขึ้นในตลาด ซึ่งจะต้องมีใน
จานวนที่เพียงพอ ที่จะใช้เปรี ยบเทียบเพื่อกาหนดมูลค่าตลาดของทรัพย์สินนั้น
โดย มูลค่าตลาด (Market Value) หมายถึง “มูลค่าเป็ นตัวเงินซึ่งประมาณว่าเป็ นราคาของทรัพย์สินที่สามารถใช้ตก
ลง ซื้อขายกันได้ระหว่างผูเ้ ต็มใจขายกับผูเ้ ต็มใจซื้อ ณ วันที่ประเมินมูลค่า ภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายปกติที่ผซู ้ ้ือ
และผูข้ ายไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกัน โดยได้มีการเสนอขายทรัพย์สินในระยะเวลาพอสมควร และโดยที่ท้งั
สองฝ่ ายได้ตกลงซื้อขายด้วยความรอบรู ้อย่างรอบคอบและปราศจากภาวะกดดัน ทั้งนี้ให้ถือด้วยว่าสามารถโอน
สิ ทธิครอบครองตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ในทรัพย์สินได้”
มูลค่าตลาดโดยทัว่ ไปจะไม่คานึงถึงต้นทุนหรื อ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรื อค่าธรรมเนียมหรื อ ภาษีใดๆ
หลักเกณฑ์ การประเมิน “ที่มิใช่ การกาหนดมูลค่าตลาด”
หมายถึง การประเมินมูลค่าทรัพย์สินบางประเภท ที่มีลกั ษณะเฉพาะที่มีการซื้อขายน้อย หรื อไม่มีการซื้อขายเลย
หรื อมีขอ้ มูลตลาดไม่เพียงพอ ที่จะใช้การเปรี ยบเทียบเพื่อให้ได้มาซึ่งมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน
การประเมินเพื่อการกาหนดมูลค่าดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็ นการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินที่มิใช่การกาหนด
มูลค่าตลาด คือ มูลค่าการลงทุน (Investment Value), มูลค่าจากการใช้ประโยชน์ (Value in Use), มูลค่ากิจการ
(Going Concern Value), มูลค่าประกันภัย (Insurable Value), มูลค่าทางภาษี (Assessed or Taxable Value), มูลค่า
พิเศษ (Special Value), มูลค่าบังคับขาย (Forced Sale Value), มูลค่าซาก (Salvage Value) และมูลค่าต้นทุนทดแทน
สุ ทธิ (Depreciated Replacement Cost) เป็ นต้น
สาหรับวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีการใช้เป็ นสากลมี 3 วิธีการ ซึ่งในที่น้ ีจะกล่าวโดยสังเขปเช่นกัน ดังนี้
วิธีวิเคราะห์ มูลค่าจากต้ นทุน (Cost Approach)
หลักสาคัญ คือ “มูลค่าของสิ่ งหนึ่ง = ต้นทุนในการหาสิ่ งอื่นที่เทียบเคียงได้มาทดแทน” วิธีการก็คือ การประมาณ
การต้นทุนในการสร้างอาคารทดแทนใหม่ตามราคา ณ ปัจจุบนั แล้วหักลบด้วยค่าเสื่ อมตามอายุการใช้งาน และ
บวกด้วยมูลค่าตลาดของที่ดิน ก็จะได้มูลค่าของทรัพย์สินนั้น วิธีน้ ีส่วนมากใช้สาหรับทรัพย์สินที่อาคารที่สร้างขึ้น
เฉพาะ เช่น โรงงาน กรณี บา้ นจัดสรรใช้วิธีการเปรี ยบเทียบตลาดจะเหมาะสมกว่า และในภาวะที่ราคาทรัพย์สิน
ตกต่า แต่ตน้ ทุนวัสดุก่อสร้างสู งขึ้น บางครั้งต้นทุนที่คานวณได้อาจจะแพงกว่ามูลค่าตลาด ทาให้การประเมินด้วย
วิธีน้ ีอาจผิดเพี้ยนจากความเป็ นจริ งได้

ภาคผนวก ข
หลักเกณฑ์ การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (ต่ อ)
วิธีการเปรียบเทียบตลาด (Market Approach)
วิธีการนี้เป็ นวิธีที่ดีที่สุด ชัดเจนที่สุด เนื่องจากเป็ นการวิเคราะห์มูลค่าจากการซื้อขายในตลาดเป็ นสาคัญ กล่าวคือ
ถ้าตลาดมีการซื้อขายที่เพียงพอสามารถนามาเทียบเคียงหรื อเปรี ยบเทียบกับทรัพย์สินที่ประเมินได้โดยตรง โดย
หลักก็คือ “มูลค่าของทรัพย์สินของเรา = ราคาของทรัพย์สินเทียบเคียงที่คนอื่นขายได้” แนวทาง คือ การสื บหา
ทรัพย์สินเทียบเคียงที่ใกล้เคียงกันที่มีการซื้อขาย หรื อที่เรี ยกว่าข้อมูลตลาด มาพิจารณาว่ามีลกั ษณะคล้ายหรื อ
แตกต่างต่างจากทรัพย์สินที่ประเมินอย่างไรบ้างโดยต้องมีจานวนที่เพียงพอ การวิเคราะห์ตอ้ งพิจารณาถึงปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อมูลค่า ในการเปรี ยบเทียบของทั้งทรัพย์สินที่ประเมินกับข้อมูลตลาดที่จะเปรี ยบเทียบ เช่น ทาเลที่ต้งั
ผังเมือง ขนาดแปลงที่ดิน ขนาดเนื้อที่ใช้สอยอาคาร คุณภาพอาคาร เป็ นต้น และจึงทาการวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สินที่จะ
ประเมินโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น Sale Adjustment-Grid Method, Weighted Quality Score (WQS) เป็ นต้น
วิธีวิเคราะห์ จากรายได้ (Income Approach)
วิธีการนี้เป็ นการวิเคราะห์มูลค่าจากรายได้ของทรัพย์สิน เหมาะสาหรับทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้จากตัวทรัพย์สิน
เอง (Income Producing Property) โดยมีหลัก คือ “มูลค่าวันนี้ = ผลรวมของรายได้สุทธิที่จะได้ในอนาคตจนสิ้น
อายุขยั ” ทรัพย์สินมีค่าเพราะสามารถสร้างรายได้ ทรัพย์ที่สร้างรายได้สูงกว่ามักมีมูลค่าสู งกว่า (ทาเล-คุณภาพดีกว่า
เป็ นต้น) โดยมีข้นั ตอนโดยสังเขปเป็ นดังนี้:
1) ประมาณรายได้ของทรัพย์สินจากทุกแหล่ง โดยพิจารณาจากการเปรี ยบเทียบตลาด และรายได้จริ งของทรัพย์ที่
ประเมิน
2) ลบด้วยการไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรื อหนี้สูญจากข้อเท็จจริ ง และจากการเปรี ยบเทียบกับแนวโน้มในตลาด ก็จะ
ได้รายได้ที่เป็ นจริ ง
3) จากนั้นก็หกั ด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าดาเนินการ ภาษี ประกัน จัดการ ค่าบารุ งรักษา เป็ นต้น ก็จะได้รายได้
สุ ทธิ
4) นารายได้สุทธิมาเข้าสู ตร V = I / R โดยที่ V คือ มูลค่าทรัพย์สิน, I คือ รายได้สุทธิ และ R คือ อัตรา
ผลตอบแทน โดยอัตราผลตอบแทนในการลงทุนของทรัพย์สินนั้น
โดยการประเมินมูลค่าด้วยวิธีการวิเคราะห์จากรายได้น้ ี มีวิธีการย่อย 2 วิธี คือ วิธีคิดจากผลตอบแทนทางตรง
(Direct Capitalization) และวิธีวิเคราะห์กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยการใช้ข้ นึ อยูก่ บั สมมติฐาน
ของรายได้ในอนาคต ถ้าทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงน้อยหรื อแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยจะใช้วิธีคิดจากผลตอบแทน
ทางตรง แต่ถา้ คาดว่าในอนาคตรายได้ของทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ ตามภาวะตลาด ก็จะใช้วิธีการ
วิเคราะห์กระแสเงินสด
การใช้วิธีคิดจากผลตอบแทนทางตรง เนื่องจากเป็ นการใช้รายได้สุทธิเพียงปี เดียว ดังนั้นการใช้วิธีการนี้ควรจะเป็ น
ช่วงที่ตลาดอยูใ่ นภาวะปกติ หรื อตลาดที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ อุปทาน หรื อรายได้อย่างมีนยั สาคัญ
เนื่องจากการประเมินวิธีน้ ีจะถือว่าปี นั้นเป็ นตัวแทนของรายได้ท้งั หมดในปี อนาคต โดยทัว่ ไปจะเหมาะสมกับ
ทรัพย์สินขนาดเล็กที่สร้างรายได้ เช่น ห้องชุด
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หลักเกณฑ์ การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (ต่ อ)
ส่วนวิธีวิเคราะห์กระแสเงินสด จะเป็ นการประมาณการรายได้จากทรัพย์สินในอนาคตตามอายุขยั ของทรัพย์สิน
และคิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั โดยมีหวั ใจสาคัญก็คือ รายได้ในอนาคตที่เราประมาณการนั้นจะขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่หยุด
นิ่งตามภาวะตลาด เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย ฯลฯ ดังนั้นผูป้ ระเมินจะต้องมีความเข้าใจถึงธรรมชาติของทรัพย์สินโดยต้อง
ประมาณการรายได้ในอนาคตให้ใกล้เคียงความเป็ นจริ งที่สุด รวมทั้งมีความรู ้ทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้องพอสมควร
เช่น Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), อัตราคิดลด (Discount Rate) และอื่นๆ
นอกจากวิธีการประเมินหลักทั้ง 3 วิธีขา้ งต้นแล้ว ในปัจจุบนั ยังมีวธิ ีการที่อิงหลักการของวิธีท้งั 3 ข้างต้นมาปรับใช้
เพิ่มเติม ดังนี้:
วิธีการตั้งสมมติฐานในการพัฒนา (Hypothetical Development Method) หรื อวิธีการคิดจากมูลค่าคงเหลือ
(Residual Method)
วิธีการนี้เป็ นแนวทางประเมินที่ดินเปล่าหรื อโครงการที่ยงั ก่อสร้างไม่แล้วเสร็ จ โดยพิจารณาถึงศักยภาพที่ดินหรื อ
โครงการ โดยสมมติให้มีการพัฒนาที่ได้ประโยชน์สูงสุ ดและดีที่สุด (Highest and Best Use) ตามภาวะตลาด
ขณะนั้น โดยสมมติฐานที่ต้งั ขึ้นต้องสอดคล้องกับกฎหมาย การเงิน ตลาด และสภาพกายภาพของที่ดิน และ
ลดทอนค่าพัฒนาทั้งหลายรวมทั้งค่าอาคารออกให้เหลือแต่ค่าที่ดิน หรื อมูลค่าโครงการตามที่ได้ก่อสร้างไปแล้ว
เขียนเป็ นสู ตร คือ “มูลค่าโครงการ - ต้นทุนค่าก่อสร้าง - ต้นทุนอื่น ๆ = มูลค่าที่ดิน (ต้นทุนที่ดินที่สามารถนามา
พัฒนาได้)”
วิธีประเมินโดยการสร้ างแบบจาลองทางสถิติ (Computer-Assisted Mass Appraisal)
CAMA เป็ นแขนงหนึ่งของการประเมินโดยวิธีเปรี ยบเทียบตลาด โดยใช้การสร้างแบบจาลองทางสถิติแบบ MRA
(Multiple Regression Analysis) มาช่วย ทั้งนี้ใช้มากในการประเมินที่ดินจานวนมากๆ นับร้อย นับพันแปลงใน
คราวเดียวกัน เช่น เพื่อการเวนคืน การจัดรู ปที่ดิน เป็ นต้น
การวิเคราะห์ สรุปความเห็นต่อมูลค่าของทรัพย์สิน
ในกรณี ทรัพย์สินธรรมดา อาจใช้วิธีการเปรี ยบเทียบตลาด หรื อวิธีการต้นทุน แต่ในกรณี ทรัพย์สินที่มีมูลค่าสู งหรื อ
ซับซ้อนมาก อาจต้องใช้ท้งั 3 วิธี หรื ออาจใช้วิธีอื่นที่เป็ นวิธีข้นั สู งขึ้นไปมาพิจารณา และหลังจากใช้แต่ละวิธีแล้ว ผู ้
ประเมินจะได้มาสรุ ปความเห็นต่อมูลค่าที่สมควร การวิเคราะห์สรุ ป เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบแต่ละกระบวนการ
หรื อขั้นตอนในแต่ละวิธี ซึ่งเมื่อทบทวนแล้วอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม จากนั้นก็อาจชัง่ น้ าหนัก
ความน่าเชื่อถือในแต่ละวิธี ผสานกับประสบการณ์และความเห็นของผูป้ ระเมิน ก็จะสามารถสรุ ปมูลค่าที่สามารถ
อธิบายได้
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เงื่อนไขและข้ อจากัดทั่วไปในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าที่ประเมินได้ จากัดอยูใ่ นเงื่อนไข และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้:
1. รายงานหรื อสาเนารายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี้ ถือเป็ นลิขสิ ทธิ์ของ บริ ษทั กก (ต่อไปนี้เรี ยกว่า
บริ ษทั ) ผูค้ รอบครองไม่มีสิทธินาไปตีพิมพ์ในสิ่ งพิมพ์หรื อเผยแพร่ ในรู ปแบบใดๆ หรื อไม่อาจใช้เพื่อการอื่นใด โดย
ไม่ได้รับการยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั และรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ถกู ต้องสมบูรณ์ของ
บริ ษทั ต้องมีตราประทับรอยนูนตามแบบของบริ ษทั ในหน้าที่มีการลงนามผูกพันบริ ษทั และหน้าที่มีการลงนามใน
ฐานะผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สิน
2. รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี้จะนาไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในรายงานมิได้ เว้น
แต่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั และความรับผิดชอบของบริ ษทั จากัดไว้กบั ลูกค้าซึ่งได้ระบุไว้
ในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี้เท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงบุคคลอื่นที่นารายงานฉบับนี้ไปใช้
3. มูลค่าทรัพย์สินที่วิเคราะห์ไว้และปรากฏในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี้ ได้มาจากการวิเคราะห์
ตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั และตามผังและแบบที่ได้รับมา แนวทางการวิเคราะห์น้ ีไม่พึงนาไปใช้
กับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอืน่ ใด นอกเหนือจากในรายงานฉบับนี้
4. บริ ษทั ให้คามัน่ ต่อลูกค้าว่ารายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี้ถือเป็ นความลับ บริ ษทั จะไม่เผยแพร่ เว้น
แต่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากลูกค้า หรื อการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้นเป็ นการประเมินมูลค่าเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะ
5. บริ ษทั และผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินยืนยันว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยใดๆ ต่อทรัพย์สินที่ประเมินค่านี้ท้งั สิ้น ในการ
รับจ้างทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี้ และค่าจ้างที่ได้รับ ไม่ได้เป็ นเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าและการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินในที่น้ ีท้งั สิ้น
6. กรณี ที่ผวู ้ ่าจ้างจาเป็ นต้องอ้างบริ ษทั ไปให้การต่อศาล หรื อให้ปากคาต่อเจ้าหน้าที่ราชการต่างๆ ในเรื่ อง
เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี้ บริ ษทั ยินดีให้ความร่ วมมือก็ต่อเมื่อมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรก่อนว่าจ้างทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และต้องชาระค่าบริ การเพิ่มจากค่าบริ การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ปกติข้นั ต่าครั้งละ 10,000 บาท ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และครั้งละ 20,000 บาทในพื้นที่จงั หวัดอื่น
7. ข้อมูลข่าวสารและความเห็นที่ใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี้ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ และ
เชื่อว่าถูกต้อง ณ วันประเมิน สาหรับข้อมูลใดที่มิได้ระบุชื่อบุคคล หรื อหมายเลขโทรศัพท์ หมายถึงข้อมูลนั้นได้มา
จากฐานข้อมูล หรื อการค้นคว้าตรวจสอบ หรื อสอบถามจากหน่วยงาน แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางภาครัฐ
และเอกชน ความคิดเห็นที่ได้จากข้อมูล ถือเป็ นความคิดเห็นอิสระเฉพาะของผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สิน
8. บริ ษทั และผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สิน ถือว่าทรัพย์สินมีกรรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิครอบครองตามกฎหมายโดยถูกต้อง
สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ ไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายอื่นใด ที่จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินนอกเหนือจาก
ที่ระบุไว้ในรายงานและบริ ษทั ไม่อาจตรวจสอบภาระผูกพันของทรัพย์สิน ซึ่งมิได้จดทะเบียนไว้ ณ สานักงานที่ดิน

