กรณีทั่วไป (มีผลบังคับใช้วนั ที่ ..........................)

บริษัทบริหารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

เลขที่รับ ….….../…………… เวลำ ............. น.

Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited

สื่ อกำรขำย .................................................................

ผูแ้ นะนำ ........................................................ กลุ่มกำรขำย / สำนักงำน .................................... เจ้ำหน้ำที่ขำย ......................................................... ผูจ้ ดั กำร ..........................................................
หนังสื อแสดงความประสงค์ซื้อทรัพย์ สิน
(หนังสื อนีไ้ ม่ ถือเป็ นสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์ สินหรื อสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด)
ทำที่ ......................................................................................
วันที่ ................................................................
ข้ำพเจ้ำ นำย / นำง / นำงสำว ......................................................................................................................................................................................... อำยุ ……..…….. ปี
บริ ษทั / ห้ำงหุ น้ ส่วนจำกัด / อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................................................................................................................... โดย
...................................................................................................... ผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล / ผูร้ ับมอบอำนำจ ตำมหนังสื อมอบอำนำจ ฉบับลงวันที่ ................................................
บัตรประจำตัวประชำชน บัตรข้ำรำชกำร หนังสื อเดิ นทำง ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ............................................................ ออกโดย ................................. จังหวัด...............................................
สัญชำติ ................... อยูบ่ ำ้ นเลขที่ / สำนักงำนตั้งอยูเ่ ลขที่ ………………………..……..…………………………………….………………….……………………………..…………
โทรศัพท์หมำยเลข ............................................ ต่อ …........... MOBILE ……………………………. โทรสำร ……............................ e-mail.......................................................
สถำนที่สะดวกในกำรติดต่อ .....................................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์หมำยเลข ........................................... ต่อ …........... MOBILE ………………….……………. โทรสำร ……............................ e-mail....................................................
มีควำมประสงค์จะซื้อทรัพย์สินของ บริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน) (“BAM”) ดังนี้
1. รหัสทรัพย์สิน ......................................................................................... รำยละเอียดทรัพย์สิน ......................................................................................................................................
เอกสำรสิ ทธิ์ /โฉนดเลขที่ .............................................................. แขวง/ตำบล ...................................................................... เขต/อำเภอ ........................................................................ จังหวัด .............................................................
เนื้อที่ ................. ไร่ ................. งำน ..................... ตำรำงวำ ....................... ตำรำงเมตร ซึ่ งเป็ นกำรซื้อขำยตำมสภำพของทรัพย์สินที่เป็ นอยูใ่ นขณะทำหนังสื อฉบับนี้ โดยก่อนทำหนังสื อฉบับนี้
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริ ง และสภำพของทรัพย์สินโดยละเอียดทุกประกำรแล้ว ดังนั้น BAM จึงไม่ตอ้ งรับผิดชอบหรื อผูกพันไม่วำ่ ในลักษณะใดๆ ไม่วำ่ โดยวำจำหรื อลำยลักษณ์อกั ษร
อันเนื่องมำจำกกำรรอนสิ ทธิ และควำมชำรุ ดบกพร่ องต่อทรัพย์สิน และตกลงจะไม่เรี ยกร้องค่ำทดแทนหรื อค่ำเสี ยหำยใดๆ ทั้งสิ้น
2. รำคำเสนอซื้อ ................................................................. บำท (..............................................................................................................................................)
หมายเหตุ : รำคำเสนอซื้อดังกล่ำวไม่รวมค่ำภำษี ค่ำธรรมเนียม หรื อค่ำใช้จ่ำยอื่นใดทั้งสิ้น และรำคำเสนอซื้อดังกล่ำวไม่ถือเป็ นควำมผูกพัน BAM ที่จะขำย
จนกว่ำจะได้รับกำรพิจำรณำ และได้รับอนุมตั ิขำยโดยผูม้ ีอำนำจของ BAM
เงื่อนไขการชาระเงิน
2.1 ชำระเงิน ...............% ในวันทำสัญญำจะซื้อจะขำยทรัพย์สิน ภำยใน ............. วัน นับตั้งแต่วนั ที่อนุมตั ิ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นประกันกำรเสนอซื้อทรัพย์สินดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำตกลงชำระเงินตำมข้อ 2.1 นี้ บำงส่วนก่อนเป็ นจำนวนเงิน ................................................... บำท (.............................................................................................................) โดยชำระเป็ น
เงินสด แคชเชียร์ เช็ค ธนำคำร ......................................................... สำขำ ….………….….……………… เลขที่ ………….………….………. ลงวันที่ ..........................................
2.2 ชำระเงินส่วนที่เหลือ ............... % คิดเป็ นจำนวนเงิน............................................... บำท (................................................................................................) ในวันโอนกรรมสิ ทธิ์
ภำยใน ………. วัน นับตั้งแต่วนั ที่ทำสัญญำจะซื้อจะขำยทรัพย์สิน โดยข้ำพเจ้ำตกลงชำระเป็ น ............................................................................................................................................
2.3 ค่ำธรรมเนียมกำรโอน ค่ำภำษี และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรโอนกรรมสิ ทธิ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง …………..เป็ นผูช้ ำระ
2.4 ค่ำภำษีเงินได้นิติบุคคล ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ .....................เป็ นผูช้ ำระ
3. ข้ำพเจ้ำประสงค์จะให้ BAM โอนกรรมสิ ทธิ์ให้ในนำมของ ........................................................................................................................................................
4. ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมให้ขอ้ มูลตำมแบบสอบถำมข้อมูลบุคคลธรรมดำ หรื อนิ ติบุคคล ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมที่ แนบท้ำย และให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
หนังสื อฉบับนี้
5. หนังสื อแสดงควำมประสงค์ซ้ื อทรัพย์สินฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำได้จดั ทำขึ้นด้วยควำมสมัครใจ และมีเจตนำที่จะซื้ อทรัพย์สินดังกล่ำวจริ ง หำกรำคำ / เงื่อนไขที่ขำ้ พเจ้ำ
เสนอซื้ อได้รับกำรอนุ มตั ิ และข้ำพเจ้ำไม่มำทำสัญญำจะซื้อจะขำยทรัพย์สินหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ขำ้ งต้นนี้ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ BAM ริ บเงินประกันกำรเสนอซื้ อทรัพย์สิน
จำนวน .......................... บำท (.................................................................................) โดยไม่มีเงื่อนไข จึงลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) ไว้ขำ้ งท้ำยหนังสื อแสดงควำมประสงค์ซ้ื อทรัพย์สินฉบับนี้
...................................................................................................... ผูแ้ จ้งควำมประสงค์
(....................................................................................................)

เอกสารประกอบหนังสื อแสดงความประสงค์ซื้อทรัพย์ สินของ BAM
กรณีบุคคลธรรมดำ สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรื อบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร 1 ชุด / หนังสื อเดินทำงหรื อใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว 1 ชุด
กรณีนิติบุคคล
สำเนำหนังสื อรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตรำนิติบุคคล (ถ้ำมี)
และสำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม 1 ชุด หรื อของผูร้ ับมอบอำนำจ 1 ชุด
(แบบฟอร์ มมหาชน)
แก้ไข 2-5-62 กม.PC

กรณีมผี ้ ใู ช้ ประโยชน์ (มีผลบังคับใช้วนั ที่ ………………)

บริษัทบริหารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

เลขที่รับ ….….../…………… เวลำ ............. น.

Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited

สื่ อกำรขำย .................................................................

ผูแ้ นะนำ ........................................................ กลุ่มกำรขำย / สำนักงำน .................................... เจ้ำหน้ำที่ขำย ......................................................... ผูจ้ ดั กำร ..........................................................
หนังสื อแสดงความประสงค์ซื้อทรัพย์ สิน
(หนังสื อนีไ้ ม่ ถือเป็ นสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์ สินหรื อสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด)
ทำที่ ......................................................................................
วันที่ ................................................................
ข้ำพเจ้ำ นำย / นำง / นำงสำว ......................................................................................................................................................................................... อำยุ ……..…….. ปี
บริ ษทั / ห้ำงหุ น้ ส่วนจำกัด / อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................................................................................................................... โดย
...................................................................................................... ผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล / ผูร้ ับมอบอำนำจ ตำมหนังสื อมอบอำนำจ ฉบับลงวันที่ ................................................
บัตรประจำตัวประชำชน บัตรข้ำรำชกำร หนังสื อเดิ นทำง ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ............................................................ ออกโดย ................................. จังหวัด...............................................
สัญชำติ ................... อยูบ่ ำ้ นเลขที่ / สำนักงำนตั้งอยูเ่ ลขที่ ………………………..……..…………………………………….………………….……………………………..…………
โทรศัพท์หมำยเลข ............................................ ต่อ …........... MOBILE ……………………………. โทรสำร ……............................ e-mail.......................................................
สถำนที่สะดวกในกำรติดต่อ .....................................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์หมำยเลข ........................................... ต่อ …........... MOBILE ………………….……………. โทรสำร ……............................ e-mail....................................................
มีควำมประสงค์จะซื้อทรัพย์สินของ บริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน) (“BAM”) ดังนี้
1. รหัสทรัพย์สิน ......................................................................................... รำยละเอียดทรัพย์สิน ......................................................................................................................................
เอกสำรสิ ทธิ์ /โฉนดเลขที่ .............................................................. แขวง/ตำบล ...................................................................... เขต/อำเภอ ........................................................................ จังหวัด .............................................................
เนื้อที่ ................. ไร่ ................. งำน ..................... ตำรำงวำ ....................... ตำรำงเมตร ซึ่ งเป็ นกำรซื้อขำยตำมสภำพของทรัพย์สินที่เป็ นอยูใ่ นขณะทำหนังสื อฉบับนี้ โดยก่อนทำหนังสื อฉบับนี้
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริ ง และสภำพของทรัพย์สินโดยละเอียดทุกประกำรแล้ว ดังนั้น BAM จึงไม่ตอ้ งรับผิดชอบหรื อผูกพันไม่วำ่ ในลักษณะใดๆ ไม่วำ่ โดยวำจำหรื อลำยลักษณ์อกั ษร
อันเนื่องมำจำกกำรรอนสิ ทธิ และควำมชำรุ ดบกพร่ องต่อทรัพย์สิน และตกลงจะไม่เรี ยกร้องค่ำทดแทนหรื อค่ำเสี ยหำยใดๆ ทั้งสิ้น
อนึ่ง ในวันทำหนังสื อฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำทรำบดีวำ่ ปัจจุบนั มีผคู ้ รอบครองทรัพย์ที่เสนอซื้ออยู่ โดย BAM ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อกำรรอนสิ ทธิ ใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น หำก BAM อนุมตั ิขำย
และหลังจำกกำรโอนทรัพย์ที่เสนอซื้อทำงทะเบียนแล้ว ยังมีผคู ้ รอบครองอำศัยใช้ประโยชน์อยูใ่ นทรัพย์ที่เสนอซื้ อ ข้ำพเจ้ำตกลงรับผิดชอบในกำรเข้ำครอบครองทรัพย์ดงั กล่ำวด้วยตนเอง
และตกลงรับผิดชอบจ่ำยเงินชดเชยค่ำขนย้ำยและ/หรื อค่ำใช้จ่ำยอื่นใด (ถ้ำมี) ตลอดจนดำเนินกำรทำงกฎหมำยกับผูค้ รอบครองอำศัยใช้ประโยชน์อยูใ่ นทรัพย์ที่เสนอซื้ อเองทุกประกำร
โดยข้ำพเจ้ำให้สญ
ั ญำว่ำจะไม่ยกเหตุดงั กล่ำวขึ้นกล่ำวอ้ำงเพื่อยกเลิกกำรเสนอซื้อทรัพย์และ/หรื อยกเลิกสัญญำต่อกัน รวมทั้งจะไม่ใช้สิทธิ เรี ยกร้องใดๆ ต่อ BAM ในภำยหน้ำ
2. รำคำเสนอซื้อ ................................................................. บำท (..............................................................................................................................................)
หมายเหตุ : รำคำเสนอซื้อดังกล่ำวไม่รวมค่ำภำษี ค่ำธรรมเนียม หรื อค่ำใช้จ่ำยอื่นใดทั้งสิ้น และรำคำเสนอซื้อดังกล่ำวไม่ถือเป็ นควำมผูกพัน BAM ที่จะขำย
จนกว่ำจะได้รับกำรพิจำรณำ และได้รับอนุมตั ิขำยโดยผูม้ ีอำนำจของ BAM
เงื่อนไขการชาระเงิน
2.1 ชำระเงิน ...............% ในวันทำสัญญำจะซื้อจะขำยทรัพย์สิน ภำยใน ............. วัน นับตั้งแต่วนั ที่อนุมตั ิ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นประกันกำรเสนอซื้อทรัพย์สินดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำตกลงชำระเงินตำมข้อ 2.1 นี้ บำงส่วนก่อนเป็ นจำนวนเงิน ................................................... บำท (.............................................................................................................) โดยชำระเป็ น
เงินสด แคชเชียร์ เช็ค ธนำคำร ......................................................... สำขำ ….………….….……………… เลขที่ ………….………….………. ลงวันที่ ..........................................
2.2 ชำระเงินส่วนที่เหลือ ............... % คิดเป็ นจำนวนเงิน............................................... บำท (................................................................................................) ในวันโอนกรรมสิ ทธิ์
ภำยใน ………. วัน นับตั้งแต่วนั ที่ทำสัญญำจะซื้อจะขำยทรัพย์สิน โดยข้ำพเจ้ำตกลงชำระเป็ น ............................................................................................................................................
2.3 ค่ำธรรมเนียมกำรโอน ค่ำภำษี และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรโอนกรรมสิ ทธิ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง …………..เป็ นผูช้ ำระ
2.4 ค่ำภำษีเงินได้นิติบุคคล ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ .....................เป็ นผูช้ ำระ
3. ข้ำพเจ้ำประสงค์จะให้ BAM โอนกรรมสิ ทธิ์ให้ในนำมของ ........................................................................................................................................................
4. ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมให้ขอ้ มูลตำมแบบสอบถำมข้อมูลบุคคลธรรมดำ หรื อนิ ติบุคคล ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมที่ แนบท้ำย และให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
หนังสื อฉบับนี้
5. หนังสื อแสดงควำมประสงค์ซ้ื อทรัพย์สินฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำได้จดั ทำขึ้นด้วยควำมสมัครใจ และมีเจตนำที่จะซื้ อทรัพย์สินดังกล่ำวจริ ง หำกรำคำ / เงื่อนไขที่ขำ้ พเจ้ำ
เสนอซื้ อได้รับกำรอนุ มตั ิ และข้ำพเจ้ำไม่มำทำสัญญำจะซื้อจะขำยทรัพย์สินหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ขำ้ งต้นนี้ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ BAM ริ บเงินประกันกำรเสนอซื้ อทรัพย์สิน
จำนวน .......................... บำท (.................................................................................) โดยไม่มีเงื่อนไข จึงลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) ไว้ขำ้ งท้ำยหนังสื อแสดงควำมประสงค์ซ้ื อทรัพย์สินฉบับนี้
...................................................................................................... ผูแ้ จ้งควำมประสงค์
(....................................................................................................)
เอกสารประกอบหนังสื อแสดงความประสงค์ซื้อทรัพย์ สินของ BAM
กรณีบุคคลธรรมดำ สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรื อบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร 1 ชุด / หนังสื อเดินทำงหรื อใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว 1 ชุด
กรณีนิติบุคคล
สำเนำหนังสื อรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตรำนิติบุคคล (ถ้ำมี)
และสำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม 1 ชุด หรื อของผูร้ ับมอบอำนำจ 1 ชุด
(แบบฟอร์ มมหาชน)
แก้ไข 2-5-62 กม.PC

