
- 1 - 
 
 
 
 
 

ประกาศนายทะเบียน 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไข การถือตราสารทุนในนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือประกอบกิจการสถานพยาบาล

ในประเทศไทยของบรษัิทประกันวินาศภัย พ.ศ. ….  
……………………………………………….. 

  อาศัยอำนาจตามความในขอ 76 (5) (ก) แหงประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 นายทะเบียนออกประกาศไว ดังตอไปนี้   

 
  ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศนายทะเบียน เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การถือตราสารทุน
ในนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาลในประเทศไทยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. .…” 
 
  ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป 
 
  ขอ 3 ในประกาศนี้ 
  “บริษัท” หมายความวา บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวย          
การประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภยั   
  “นายทะเบียน” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย 

“สำนักงาน” หมายความวา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย 
  “กิจการสถานพยาบาล” หมายความวา การประกอบกิจการเกี่ยวกับการใหบริการเพื่อการประกอบ
โรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศลิปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวช
กรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดตามกฎหมาย
วาดวยวิชาชีพกายภาพบำบัด การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเทคนิคการแพทย   
การประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยและการประกอบวิชาชีพแผนไทยประยุกตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
การแพทยแผนไทย หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น ทั้งนี้ โดย
กระทำเปนปกติธุระ 
  “โรงพยาบาลทั่วไป” หมายความวา โรงพยาบาลที่จัดใหมีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสาขาอายุรกรรม 
ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม และสูตินรีเวชกรรม และใหมีการประกอบวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภ เภสัชกรรม 
กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย และรังสีเทคนิคเปนอยางนอย โดยอาจจัดใหมีการประกอบวิชาชีพหรือการประกอบ
โรคศิลปะอ่ืนรวมดวยก็ได ซ่ึงดำเนินการโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ราง 
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  “โรงพยาบาลเฉพาะทาง” หมายความวา โรงพยาบาลท่ีจัดใหมีการประกอบวิชาชีพเฉพาะทางดานเวชกรรม 
ซึ่งดำเนินการโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผูประกอบวิชาชีพนั้นตองไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา 
เชน โรงพยาบาลเฉพาะทางหู ตา คอ จมูก โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจ และโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง เปนตน 

 
ขอ 4 กิจการสถานพยาบาลที่บริษัทจะลงทุนไดตามประกาศนี้ จะตองเปนสถานพยาบาลประเภท

โรงพยาบาล ตามกฎกระทรวงวาดวยการกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบร ิการของ
สถานพยาบาล ที่มีลักษณะ ดังนี้ 

(1) เปนโรงพยาบาลทั่วไป ขนาดกลางขึ้นไป หรือ 
(2) เปนโรงพยาบาลเฉพาะทาง ขนาดกลางขึ้นไป 
กิจการสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึง กิจการสถานพยาบาลที ่อยูระหวาง

ดำเนินการขอรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 
 

  ขอ 5 บริษัททีจ่ะถือตราสารทุนในนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือประกอบกิจการสถานพยาบาลในประเทศไทยได 
ตองมีคุณสมบัติและลักษณะ อยางนอยดังตอไปนี้ 
    (1) มีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) กอนการถือตราสารทุน
ในนิติบุคคลดังกลาว ติดตอกันสี่ไตรมาสลาสุดไมต่ำกวารอยละหนึ่งรอยสี่สิบ และตองดำรงอัตราสวนความเพียงพอของ
เงินกองทุนไวไมต่ำกวารอยละหนึ่งรอยสี่สิบตลอดระยะเวลาที่ถือตราสารทุน ทุกกรณี    
  (2) มีอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองกอนการถือตราสารทุนในนิติบุคคลดังกลาว ติดตอกันสี่ไตรมาส
ลาสุดไมต่ำกวารอยละหนึ่งรอยสิบ และตองดำรงอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองไวไมต่ำกวารอยละหนึ่งรอยสิบตลอด
ระยะเวลาที่ถือตราสารทุน ทุกกรณี       
  (3) ตองจัดสรรสินทรัพยไวสำหรับเงินสำรอง ตามมาตรา 23 และจัดสรรสินทรัพยไวสำหรับหนี้สิน
และภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ตามมาตรา 27/4 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ี
แกไขเพิ่มเติม ใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งกอนการถือตราสารทุนติดตอกันสี่ไตรมาสลาสุด และตองดำรงไว
ตลอดเวลาที่ถือตราสารทุน ทุกกรณี 
   (4) มีเงินกองทุนสวนเกินไมนอยกวามูลคาการลงทุนในตราสารทุนของนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนเพ่ือประกอบ
กิจการสถานพยาบาล ทุกนิติบุคคลรวมกัน 
  (5) มีการจัดทำนโยบายการประกอบธุรกิจอื่นตามขอ 62 แหงประกาศคณะกรรมการกำกับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย ที่ครอบคลุมการถือ   
ตราสารทุนในนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาลในประเทศไทยที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บรษิัท 
   (6) มีความพรอมของระบบงาน บุคลากร การบริหารจัดการ การบริหารความเสี ่ยง รวมถึง
กระบวนการติดตามและควบคุมดูแลการดำเนินการของนิติบุคคลที ่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาล         
ในประเทศไทย 
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ขอ 6 เมื ่อบริษัทเขาถือหรือได มาซึ ่งตราสารทุนในนิติบุคคลที ่จ ัดตั ้งขึ ้นเพื ่อประกอบกิจการ
สถานพยาบาลในประเทศไทยแลว ใหบริษัทแจงตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่เขาถือหรือไดมาซึ่งตราสารทุน 
พรอมแสดงขอมูลรายละเอียด และเอกสารหลักฐาน อยางนอยดังตอไปนี้ 
   (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการอื่นที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย
ใหอนุมัติการถือตราสารทุนดังกลาว  
  ในกรณีที่คณะกรรมการอื่นเปนผูอนุมัติใหถือตราสารทุนใหบริษัทสงรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายอำนาจการอนุมัติ หรือประกาศหรือคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทที่แตงตั้งและกำหนดอำนาจการอนุมัติของ
คณะกรรมการชุดนั้น 

(2) แผนงานการถือตราสารทุนในนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาลในประเทศไทย
ของนิติบุคคลที่บริษัทจะเขาถือตราสารทุน ซึ่งแสดงการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT analysis) ขอจำกัด 
ประโยชนที่ไดรับจากการถือตราสารทุนดังกลาว รวมถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจสงผลตอการดำเนินงานของ
บริษัท  

(3) รายละเอียดความพรอมของบริษัทเกี ่ยวกับระบบงาน บุคลากร ระบบการบริหารจัดการ       
ระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการติดตามและควบคุมดูแลการดำเนินงานของนิติบุคคลท่ีบริษัทจะเขาถือ    
ตราสารทุน  
  (4) แนวทาง วิธีการ และสมมติฐานที่จะใชในการประเมินมูลคายุติธรรมของตราสารทุนในนิติบุคคล 
ที่บริษัทเขาถือตราสารทุน 
             (5) ขอมูลแผนการดำเนินธุรกิจของนิติบุคคลที่บริษัทจะเขาถือตราสารทุน ซึ่งมีรายละเอียดอยางนอย
ดังตอไปนี้ 
 ก. ลักษณะโครงสรางและขอบเขตการประกอบธุรกิจ  
 ข. โครงสรางผูถือหุนและโครงสรางผูบริหาร ในปจจุบันและภายหลังการเขาถือตราสารทุน 
 ค. ประมาณการผลการดำเนินงานของนิติบุคคลที่บริษัทจะเขาถือตราสารทุนเปนระยะเวลาอยาง
นอยสามป 
 ง. ผลการดำเนินการที่ผานมา และงบการเงินลาสุดของนิติบุคคลที่บริษัทจะเขาถือตราสารทุนท่ี
ไดรบัการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และงบการเงินไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชียอนหลังอยางนอยหาป (ถามี)  
 จ. สำเนาใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล (ถามี) 
   (6) ขอมูลสัดสวนการถือตราสารทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอื่นตามขอ 77 (1) และขอ 77 (3) แหง
ประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท
ประกันวินาศภัย โดยใหรายงานตามรูปแบบที่ระบุไวในคำอธิบายทายประกาศนี้ 
  (7) ขอมูลที่แสดงรายละเอียดและลักษณะของบริษัทตามขอ 5 
  (8) กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาลยังไมไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานพยาบาล ใหบริษัทรายงานความคืบหนาการดำเนินงานตามแผนงานภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นสุดแตละไตรมาส 
และเมื่อไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลแลว บรษิัทตองแจงใหนายทะเบียนทราบพรอมสำเนาใบอนุญาต
ใหประกอบกิจการสถานพยาบาลภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอนุญาต 
  ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจใหบริษัทเขาชี ้แจง หรือทำคำชี้แจงเพื ่ออธิบายหรือขยายความในเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของกับการเขาถือตราสารทุนในนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือประกอบกิจการสถานพยาบาลในประเทศไทย
ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงจัดทำหรือสงเอกสารหรือขอมูลอ่ืนใดเพ่ิมเติมก็ได 
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  กรณีที่นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาลในประเทศไทยตามวรรคหน่ึงเปนบุคคล
ที่เก่ียวของกับกรรมการบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยบุคคล
ที่เกี่ยวของกับกรรมการบริษัทประกันวินาศภัยกอนการเขาถือตราสารทุนในนิติบุคคลดังกลาว บริษัทตองไดรับความ
ยินยอมจากคณะกรรมการบริษัทและไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกอน 
 
   ขอ 7 บริษัทที่ถือตราสารทุนในนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนเพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาลในประเทศไทย
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังตอไปนี้  
   (1) ดำเนินตามนโยบาย กลยุทธ และแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว ตลอดจนติดตามฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานของนิติบุคคลดังกลาวอยางสม่ำเสมอ และตองรายงานใหนายทะเบียนทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  
  (2) สงสำเนางบการเงนิที่ผานการรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต (audited financial statement) 
ของนิติบุคคลดังกลาว ใหนายทะเบียนทุกครั้งที่นิติบุคคลนั้นไดจัดทำ โดยจัดสงใหนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต
วันทีท่ี่ประชุมผูถือหุนของนิติบุคคลนั้นมีมติรับรอง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีอาจกระทบตอฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานของนิติบุคคลดังกลาว หรือทำใหเกิดความเส่ียงเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสำคัญ หรืออาจกระทบตอฐานะ
และชื่อเสียงของบริษัทใหรายงานตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
  (3) รายงานการถือตราสารทุนในนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาลในประเทศไทย 
ตอนายทะเบียนทุกสิ้นไตรมาสที่สอง และทุกสิ้นป ตามแบบรายงานท่ีแนบทายประกาศนี้ โดยนำสงใหนายทะเบียนภายใน
สี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นไตรมาสและสิ้นป 
  (4) จัดทำระบบบัญชี รายงาน ระบบการจัดเก็บขอมูล หรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจของนิติบุคคลดังกลาว ใหถูกตอง ครบถวน ปลอดภัย และเพียงพอสามารถตรวจสอบได หรือจัดสงใหนายทะเบียน 
เมื่อรองขอ 
  (5) จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ กรณี    
นิติบุคคลดังกลาวมีสถานะเปนบริษัทยอย บริษัทตองจัดทำงบการเงินรวมดวย 
   (6) จัดใหมีระบบควบคุมและตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาความเสี่ยงของนิติบุคคลดังกลาว จะไมโอน 
หรือสงผลกระทบตอบริษัท 
    
   ขอ 8  การจัดสงขอมูลรายละเอียด และเอกสารหลักฐานตามขอ 6 และขอ 7 ตอนายทะเบียนให
บริษัทดำเนินการจัดสงในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสตามระบบที่สำนักงานกำหนด 
  ในขณะที่สำนักงานยังไมไดกำหนดระบบตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทสงขอมูลรายละเอียด เอกสารหลักฐาน 
และรายงานตามรูปแบบที่ระบุไวในคำอธิบายทายประกาศนี้ พรอมทั ้งหนังสือนำสงที่รับรองความถูกตองของขอมูล
ประทับตราบริษัทพรอมผูมีอำนาจหรือผูไดรับมอบอำนาจเปนลายลักษณอักษรลงนามในรูปแบบ PDF file (Portable 
Document Format) ผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) : nonlife_investment@oic.or.th 

การจัดสงรายงานในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกสตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง หากขอมูลไมผานการตรวจสอบ
ตามท่ีสำนักงานกำหนด หรือไมไดรบัไปรษณียอิเล็กทรอนิกสยืนยันวาสำนักงานไดรับรายงานหรือขอมูลจากบริษัทใหถือวา
บรษิัทมิไดจัดสงรายงาน 
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      ขอ 9  กรณีที่บริษัทไมปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว หรือกระทำการใด  
อันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ นายทะเบียนอาจ
มีคำสั่งใหบริษัทชี้แจงเหตุผลและขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ หรือสั่งใหบริษัทแกไขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หรือกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ใหบริษัทตองปฏิบัติเพิ่มเติมจากที่กำหนดไวในประกาศนี้ได หากบริษัทไมดำเนินการหรือ
ดำเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด นายทะเบียนอาจทบทวนการใหบริษัทถือตราสารทุนในนิติบุคคลที่
จัดตั้งขึ้นเพ่ือประกอบกิจการสถานพยาบาลในประเทศไทย 
 

ประกาศ ณ วันที่      
  

 
 

(นายสุทธิพล   ทวีชัยการ) 
เลขาธิการ 

คณะกรรมการกำกับและสงเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย 
นายทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 6 - 
 

หมายเหตุ : เหตุผลที่การออกประกาศฉบับนี้ เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563  ไดเพ่ิมประเภทนิติบุคคลท่ี
บริษัทสามารถเขาถือตราสารทุนตั้งแตรอยละยี่สิบขึ้นไปของตราสารทุนที่ออกจำหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
คือ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาลในประเทศไทย โดยการเขาถือตราสารทุนดังกลาว ตอง
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกำหนด จึงจำเปนตองออกประกาศนี้ 
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เอกสารแนบทาย 

แบบรายงานการถือตราสารทุนในนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาลในประเทศไทยของบริษัทประกันวินาศภัย 

บริษัท..................................  

สินทรัพยลงทุน ณ  (วว/ดด/ปป) เทากับ  ........................... บาท สินทรัพยรวม ณ ไตรมาสที่ XX/ปป เทากับ ........................... บาท ขอมูล ณ วันที่ ……...............    

ตารางที่ 1: รายงานการถือตราสารทุนในนิติบุคคลท่ีจัดตัง้ขึ้นเพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาลในประเทศไทยของบริษัทประกันวินาศภัย 

รายละเอียดนิติบคุคลท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาล
ในประเทศไทยของบริษัทประกันวินาศภัย 

รายละเอียดการลงทุน 

ชื่อผูออก 
 

รหัสหนวยงาน 
ผูออก /  

เลขนิติบุคคล
ของผูออก 

ประเทศที่     
จดทะเบียน

จัดตั้ง 
 

ลักษณะ       
การดำเนินธุรกิจ

ของ 
นิติบคุคล 

 วันท่ีซื้อ จำนวนหุน 
ท่ีลงทุน  
(หุน) 

ราคา 
เสนอขาย 

ตอหุน 
(สกุลเงิน 
ท่ีลงทุน) 

สกุลเงิน 
 

จำนวนเงิน 
ที่ลงทุน 
(บาท) 

(6) x (7)  

มูลคาหุนท่ี
ชำระแลว    

(บาท)  

รอยละของ
จำนวนหุนที่
ออกจำหนาย

ท้ังหมด 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

สัดสวนการลงทุน
ตอสินทรัพยลงทุน 

(รอยละ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
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ตารางที่ 2: รายงานสัดสวนการลงทุนในตราสารทุนเพื่อวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจอ่ืน 
 

มูลคาตราสารทุนท่ีบริษัทถือในนิติบุคคลที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาล
ในประเทศไทยของบริษัทประกันวินาศภัย  

(ราคาประเมิน) 
(บาท) 

มูลคาตราสารทุนที่บริษัทถือเพื่อวัตถุประสงค
ในการประกอบธุรกิจอื่น นอกเหนือจาก (1) 

(ราคาประเมิน) 
(บาท) 

มูลคารวมของตราสารทนุที่
บริษัทถือเพื่อวัตถุประสงคใน

การประกอบธุรกิจอื่น 
(ราคาประเมิน)  

(บาท)  
(1) + (2) 

มูลคารวมของตราสารทุนที่
บริษัทถือเพื่อวัตถุประสงคใน

การประกอบธุรกิจอื่นตอ
สินทรัพยรวม (รอยละ) 

(1) (2) (3) (4) 

        

 

การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ  
 ................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 

ชื่อผูจัดทำ .................................    ตำแหนง ........................................................... 

โทร ...........................................    Email address ………………………………………… 

 

 


