คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุมตั ิ นับมูลค่าส่วนทีเพิ มจากการตีราคาทีดิ น อาคาร หรือห้องชุด
ในอาคารชุด เข้าเป็ นเงิ นกองทุนชันที 1 ทีเป็ นส่วนของเจ้า ของ ของธนาคารพาณิ ชย์ทีจดทะเบียน
ในประเทศ หรือของบริ ษทั เงิ นทุน หรือของกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ น
หน่ วยงานทีให้บริ การ : ฝ่าย กํากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. เงือนไขในการยืนคําขอ
1.1 ธนาคารพาณิชย์ทจดทะเบี
ี
ยนในประเทศ บริษทั เงินทุน หรือบริษทั แม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
สามารถนับมูลค่าส่วนทีเพิมจากการตีราคาทีดิน อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด เข้าเป็นเงินกองทุนชันที 1
ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) ได้ โดยต้องยืนคําขอต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
1.2 เมือได้รบั อนุมตั จิ ากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ธนาคารพาณิชย์ทจดทะเบี
ี
ยนในประเทศ บริษทั เงินทุน
หรือบริษทั แม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สามารถนับมูลค่าส่วนเพิมจากการตีราคาทีดิน อาคาร หรือห้องชุดใน
อาคารชุด ซึงเป็นส่วนหนึงในรายการอืนของส่วนของเจ้าของ เป็นส่วนหนึงของเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็นส่วน
ของเจ้าของได้ในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่าส่วนทีเพิมขึนจากราคาทุนทังสิน แต่ไม่เกินจํานวนทีได้รบั อนุมตั ิ
จากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยต้องเป็นมูลค่าสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ทเกี
ี ยวข้องกับรายการดังกล่าวแล้ว
ณ วันสินเดือนนัน
1.3 การตีราคาและการบันทึกบัญชี ให้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทเกี
ี ยวข้อง โดยการนับมูลค่าส่วนที
เพิมขึนดังกล่าวให้ปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยทีเกียวข้องกําหนด ทังนี การประเมิน
ราคาทีดิน อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งใช้ผปู้ ระเมินราคาภายนอกทีมีคณ
ุ สมบัตติ ามที
กําหนดในแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยแนวนโยบายการประเมินราคาหลักประกันและอสังหา
ริมทรัพย์รอการขายทีได้มาจากการชําระหนีของสถาบันการเงิน ลงวันที 9 ธันวาคม 2552 หรือทีแก้ไขเพิมเติม
1.4 ในการยืนคําขอ ต้องเป็นการยืนคําขอสําหรับทีดิน อาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด ทุกรายการทีเข้าข่าย
ในคราวเดียวกัน โดยให้ปฏิบตั โิ ดยยึดหลักความสมําเสมอ แต่จะยืนคําขอมากกว่า 1 ครังในระยะ 3 ปี ไม่ได้
ทังนี สามารถศึกษารายละเอียดได้ท ี
(1) พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 4 มาตรา
(2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 7/2558 เรือง องค์ประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ทจด
ี
ทะเบียนในประเทศลงวันที 8 พฤษภาคม 2558 (เอกสารแนบ 2 หลักเกณฑ์เกียวกับการตีราคาทีดิน อาคาร หรือห้องชุด
ในอาคารชุดเพือขออนุมตั นิ ับมูลค่าส่วนทีเพิมเข้าเป็นเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของของธนาคารพาณิชย์)
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2558/ThaiPDF/25580119.pdf
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(3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 16/2559 เรือง หลักเกณฑ์การกํา กับดูแลด้านเงินกองทุนและ
การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องสําหรับบริษทั เงินทุน ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2560/ThaiPDF/25600031.pdf
(4) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 9/2561 เรือง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลเงินกองทุนสําหรับ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที 12 เมษายน 2561
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2561/ThaiPDF/25610131.pdf

(5) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที สนส. /
เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับระยะเวลาการพิจารณาคําขอ
อนุญาตของสถาบันการเงิน ตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
ลงวันที มกราคม
https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/ /ThaiPDF/
.pdf
2. วิธกี ารยืนคําขอ
2.1 ให้ยนคํ
ื าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Application ในกรณีทคํี าขอมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์หรือผูย้ นคํ
ื าขอนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผู้
ยืนคําขอแก้ไขคําขอหรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด หากผูย้ นคํ
ื าขอไม่
ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผูย้ นคํ
ื าขอละทิงคําขอ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้ง
ยุติการพิจารณาซึงจะมีผลเป็นการคืนคําขอดังกล่าวผ่านระบบ e-Application
2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นื
คําขอจะแก้ไขคําขอหรือนําส่งข้อมูล/เอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีได้แจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอ
ดําเนินการตามข้อ 2.1 เรียบร้อยแล้ว
2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นคํ
ื าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที
พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-Application
2.4 กรณีทคํี าขออนุญาตมีประเด็นเชิงนโยบาย รวมถึงการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ ขอให้หารือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อนยืนคําขออนุญาต เพือธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้พจิ ารณากําหนดรูปแบบ รายละเอียด
ของเอกสารทีจําเป็นเพือประกอบการพิจารณาต่อไป
3. การพิจารณา
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริง โดยจะดําเนินการ ดังนี
3.1 นัดหมายผูย้ นมาประชุ
ื
มหารือซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับกฎเกณฑ์และให้ขอ้ เท็จจริงเพิมเติม
3.2 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
3.3 แจ้งประเด็น/ข้อสังเกต เพือให้ผยู้ ืนคําขอชีแจงและ/หรือส่งข้อมูล/เอกสารเพิมเติมเพือประกอบการ
พิจารณา
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3.4 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/ไม่
สมบูรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอให้ผยู้ นคํ
ื าขอมาชีแจง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังไม่
พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาการดําเนินการ จนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข/ชีแจงข้อเท็จจริง
หรือยืนเอกสารหลักฐานเพิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริ การ
เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการตลอด
24 ชัวโมง
สถานทีให้บริ การ
www.bot.or.th (ระบบ e-Application)
ฝ่ายกํา กับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931
(หมายเหตุ: หากยืนคําขอในวันทําการภายหลังเวลา 15.00 น.
หรือในวันหยุดทําการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รบั คําขอในวันทําการถัดไป)
ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิ ดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนิ นการรวม : 60 วัน
ลําดับ
ขันตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของคําขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้ผยู้ นจั
ื ดส่ง
เอกสารเพิมเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนด
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะถือว่าคําขอนันเป็นอันตกไป
2) การพิ จารณา
การพิจารณาคําขอภายหลังเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1. เจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอ วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักเกณฑ์
ทีเกียวข้อง
. เพือให้เกิดการพิจารณาทีรอบคอบและระมัดระวัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจนําข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
เข้าหารือคณะกรรมการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีรับผิ ดชอบ
ฝ่าย กํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน

59 วัน

ฝ่าย กํากับธุรกิจ
สถาบันการเงิน
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ลําดับ

ขันตอน
เพือขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการดังกล่าว หาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเห็นว่ายังมีประเด็นที
ต้องการทราบข้อเท็จจริงหรืออาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหรือไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ทกํี าหนด ธนาคารแห่งประเทศไทย
อาจแจ้งให้ผยู้ นคํ
ื าขอส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพิมเติม เพือ
ประกอบการพิจารณา
3. เสนอผลการพิจารณาเพือลงนาม
หมายเหตุ : ขันตอนการพิจารณาจะเริมนับระยะเวลาเมือ
ได้มกี ารดําเนินการตามข้อ 3 ทีกําหนดในหลักเกณฑ์
วิธกี ารเงือนไขในการยืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา

ส่วนทีรับผิ ดชอบ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) 1. กรณีการขออนุ มตั นิ ับมูลค่าส่วนเพิมจากการตีราคาทีดินเข้า
เป็นเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ
1.1 รายงานสรุปการนับมูลค่าส่วนเพิมจากการตีราคาทีดิน เข้า
เป็นเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็นส่วนของเจ้าของ (แบบตารางแนบ 1)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) 1.2 ตารางการคํานวณมูลค่าส่วนเพิมจากการตีราคาทีดิน (แบบ
ตารางแนบ 2) พร้อม Excel File
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3) 1.3 ภาพถ่ายเอกสารแสดงกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองในทีดิน
เฉพาะส่วนทีเป็ นของสํานักงานใหญ่ ส่วนเพิมของสํานักงานใหญ่
และส่วนทีเป็นของสาขาทีตังในต่างประเทศ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
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ลําดับ

4)

5)

6)

7)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
หมายเหตุ : จะยกเลิ กการขอเอกสารทีออกโดยหน่ วยงาน
ราชการ เมือการเชือมโยงข้อมูลระหว่างหน่ วยงานราชการ
ดําเนิ นการแล้วเสร็จ
1.4 รายงานแสดงรายละเอียดการตีราคาทีดินจากผูป้ ระเมินราคา
ภายนอก เฉพาะส่วนทีเป็ นของสํานักงานใหญ่ ส่วนเพิมของ
สํานักงานใหญ่ และส่วนทีเป็นของสาขาทีตังในต่างประเทศ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 1.5 ความเห็นของผูส้ อบบัญชีทให้
ี ความเห็นว่าการตีราคาทีดิน
ดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
โดยมีวธิ ปี ฏิบตั แิ ละการบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ทีรับรองทัวไป
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
2. การขออนุมตั ินับมูลค่าส่วนทีเพิมจากการตีราคาอาคาร หรือ
ห้องชุดในอาคารชุดเข้าเป็นเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็นส่วนของ
เจ้าของ
2.1 รายงานสรุปการนับมูลค่าส่วนเพิมจากการตีราคาอาคาร และ
ห้องชุดในอาคารชุด เข้าเป็นเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็นส่วนของ
เจ้าของ (แบบตารางแนบ 1)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
2.2 ตารางการคํานวณมูลค่าส่วนเพิมจากการตีราคาอาคารหรือ
ห้องชุดในอาคารชุด (แบบตารางแนบ 3) พร้อม Excel File
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

6

ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
8) 2.3 ภาพถ่ายเอกสารแสดงกรรมสิทธิห้องชุดในอาคารชุด เฉพาะ
ส่วนทีเป็นของสํานักงานใหญ่ ส่วนเพิมของสํานักงานใหญ่ และ
ส่วนทีเป็นของสาขาทีตังในต่างประเทศ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

9)

2.4 ภาพถ่ายเอกสารแสดงกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองในทีดินที
เป็นทีตังของอาคาร เฉพาะส่วนทีเป็ นของสํานักงานใหญ่ ส่วนเพิม
ของสํานักงานใหญ่ และส่วนทีเป็นของสาขาทีตังในต่างประเทศ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ : จะยกเลิ กการขอเอกสารทีออกโดยหน่ วยงาน
ราชการ เมือการเชือมโยงข้อมูลระหว่างหน่ วยงานราชการ
ดําเนิ นการแล้วเสร็จ

-

10)

2.5 ภาพถ่ายกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั อาคาร หรือห้องชุดใน
อาคารชุด
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –

-

11)

2.6 รายงานแสดงรายละเอียดการตีราคาอาคาร หรือห้องชุดใน
อาคารชุดจากผูป้ ระเมินราคาภายนอก หรือผูช้ ํานาญการตีราคา
เฉพาะส่วนทีเป็ นของสํานักงานใหญ่ ส่วนเพิมของสํานักงานใหญ่
และส่วนทีเป็นของสาขาทีตังในต่างประเทศ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –

-

7

ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ มเติ ม (ถ้ามี)
12) 2.7 ความเห็นของผูส้ อบบัญชีทให้
ี ความเห็นว่าการตีราคาอาคาร
หรือห้องชุดในอาคารชุดดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางทีธนาคาร
แห่งประเทศไทยกําหนด โดยมีวธิ ปี ฏิบตั แิ ละการบันทึกบัญชี
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทรัี บรองทัวไป
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
13)

เอกสารอืน ๆ ที เป็ นประโยชน์ต่อการพิ จารณา (ถ้ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –

ค่าธรรมเนี ยม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนี ยม
ไม่มคี ่าธรรมเนียม

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนี ยม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริ การ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริ การ
1) ฝ่าย กํากับธุรกิจสถาบันการเงิน โทร. 0 2283 5931 หรือ FinAppDep@bot.or.th
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่ว น 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

8

ลําดับ
) แบบตารางแนบ

แบบตารางแนบ 1.pdf

)

(หมายเหตุ: -)
แบบตารางแนบ

แบบตารางแนบ 2.pdf

)

(หมายเหตุ: -)
แบบตารางแนบ

แบบตารางแนบ 3.pdf

(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ชือแบบฟอร์ม

2/8
แบบตารางแนบ 1
ธนาคาร .............................. จํากัด (มหาชน)
การนับมูลคาสวนเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และหองชุดในอาคารชุดเขาเปน
เงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
ประจําป .................
รายการ / ลําดับที่
1 มูลคาสวนที่เพิม่ จากการตีราคาที่ดิน ตามแบบตารางแนบ 2
2 มูลคาสวนที่เพิม่ จากการตีราคาอาคารและหองชุดในอาคารชุด
ตามแบบตารางแนบ 3

หนวย : บาท
....................
....................

3 หัก สินทรัพยทไี่ มมีราคาหรือเรียกคืนไมไดทยี่ ังไมไดตัดออกจาก
บัญชี หรือสินทรัพยที่สงสัยวาไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดที่ยังไมได
กันเงินสํารองทั้งสิ้น

(..................)

4 มูลคาสวนเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และหองชุดในอาคาร
ชุด สวนที่นับเขาเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ

....................

ขอรับรองวารายงานนี้เปนจริงและถูกตอง
ลายมือผูรับมอบอํานาจ...................................................
(...................................................)
ตําแหนง ............................................................

ฝนสป11-งท20001-25580508 .

2/9
แบบตารางแนบ 2

ธนาคาร………………………
การคํานวณมูลคาสวนเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน ประจําป......
เอกสารแสดงสิทธิ

ราคาตอตารางวา

(1.4)
ลําดับ รหัส
ที่ สาขา

1

(1.1)
xxxx

ประเภทที่ทํา
การ
ชื่อสาขา/
หนวยงาน

(1.2)
สํานักงานใหญ

สถานที่ตั้ง

(1.3)

ประเภท

มูลคา

(2)
เลขที่

(1.4.1) (1.4.2)

เปน
(ไมเปน)
ที่ดินที่นับ
พื้นที่
มู
(ตารางวา) ลคาสวน
เพิ่มเปน
เงินกองทุน

(1.5)

(1.6)

ราคาที่ตี
ครั้งกอน

(2.1)

ราคาที่ตี
ครั้งใหม

(2.2)

มูลคา
ตามราคา
ทุนเดิม

(3.1)

(3)
มูลคาที่
ตีราคา
ครั้งกอน

(3.2)

หนวย : บาท

มูลคาสวนเพิ่ม (ลด)
(4)
มูลคาที่ตี
ราคาใหม

(3.3)

มูลคา
สวนที่
เพิ่ม
จากราคา
ทุนเดิม

มูลคา
สวนที่
ลดลง
จากราคา
ทุนเดิม

(3.3) (3.1) =
(4.1)

(3.1) 3.3) =
(4.2)

มูลคาสวนที่
เพิ่มที่
นับเปน
ภาษีเงินไดที่ เงินกองทุน
เกี่ยวของกับ
(หลังหัก
การ
ภาษีเงินไดที่
เปลี่ยนแปลง เกี่ยวของกับ
ในสวนเกิน
การ
ทุนจากการ เปลี่ยนแปลง
ตีราคาที่ดิน ในสวนเกิน
ทุน) (4.1) –
(5) =
(5)
(6)

บริษัทประเมินมูลคา
ทรัพยสิน
(7)

ครั้งกอน

ครั้งใหม

(7.1)

(7.2)

รวม
2

xxxx

xxxxxxx
รวม
รวมทุกสํานักงานในประเทศ

หมายเหตุ 1) เอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน ในกรณีที่มิใชผูถือกรรมสิทธิ์แตเพียงผูเดียว ใหระบุวาเปนกรรมสิทธิ์รวม
2) ใหธนาคารพาณิชยนําสงขอมูลตามตารางในรูป Excel File มาเพิ่มเติมพรอมกับคําขออนุมัติดวย

ขอรับรองวารายงานนี้เปนจริงและถูกตอง
ลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจ

………………………….………..
(…………………..….………………...)

ตําแหนง ……………………………………..

ฝนสป11-งท20001-25580508 .

2/10
แบบตารางแนบ 3

ธนาคาร………………………
การคํานวณมูลคาสวนเพิ่มจากการตีราคาอาคาร/หองชุดในอาคารชุด ประจําป......
ขอมูลเกี่ยวกับอาคาร/หองชุดในอาคารชุด

ราคาเดิมตามบัญชี

(1)

(2)

เอกสารแสดง
เอกสารแสดง
ลําดับ
สิทธิในอาคาร/
อายุการใชงาน (ป)
สิทธิในที่ดิน
ที่
หองชุดใน
ที่ตั้งอาคาร
อาคารชุด
(1.4)
(1.3)
รหัส ประเภท สถานที่ตั้ง
(1.2)
สาขา ที่ทําการ
ชื่อสาขา/
คงเหลือ คงเหลือ
หนวยงาน
กอน
ประเภท เลขที่ ประเภท เลขที่
กอน ตาม
บันทึก
ประเมิน สภาพที่ตี
บัญชี
ใหม ราคาใหม
(1.1)
1

xxxx

2

xxxx

3

xxxx

(1.2.1) (1.2.2) (1.3.1) (1.3.2) (1.4.1) (1.4.2) (1.4.3)

เปน
(ไมเปน)
อาคารที่
สามารถ
นับมูลคา
สวนเพิ่ม
เขาเปน
เงินกองทุน
(1.5)

การตีราคา
อาคาร/หอง
ชุดในอาคาร
ชุด
(3)

มูลคา
คาเสื่อม
สวนที่ คาเสื่อม
ราคาตาม
ราคา ราคาสะสม
เพิ่มจาก ราคา
ราคา ราคา
บัญชีสุทธิ
ทุนเดิม ของราคา ราคา การตี สะสม
ที่ตี
ที่ตี
รวมคา ทุนเดิมรวม ทุนเดิม ราคา ในสวน
ครั้งกอน ครั้งใหม
ปรับปรุง คา
สุทธิ (กอนหัก ที่ตี
(2.1) +
อาคาร ปรับปรุง
คาเสื่อม ราคา
(2.4) อาคาร
ราคา เพิ่ม
(2.2) สะสม)
(2.5) =
(2.1)

(2.2)

(2.3) (2.4) (2.5)

(2.6)

(3.1)

(3.2)

หนวย : บาท

มูลคาสวนเพิม่
(ลด)
วงเงิน
ประกัน
อัคคีภัย

(5)

เพิ่ม

ลด

มูลคาสวน
ภาษีเงินไดที่ ที่เพิ่ม
เกี่ยวของ ที่นับเปน
กับการ เงินกองทุน
เปลี่ยนแปลง (หลังหักภาษี
ในสวนเกินทุน เงินไดที่
จากการตี เกี่ยวของกับ
ราคาอาคาร/ การเปลี่ยน
หองชุดใน แปลงใน
อาคารชุด สวนเกินทุน)

(3.2)- (3.2)(2.3) = (2.3) =
(4)

(5.1)

(5.2)

(6)

(5.1)–(6)
=
(7)

คาเสื่อมราคา
ในแตละป

บริษทั ประเมิน
มูลคาทรัพยสิน

(8)

(9)

สวนที่
เปนราคา
ทุนเดิม สวนที่ตี ครั้ง
ครั้งนี้
รวมคา ราคาเพิ่ม กอน
ปรับปรุง
อาคาร

(8.1)

(8.2)

(9.1) (9.2)

รวมทุกสํานักงานในประเทศ

หมายเหตุ 1) เอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน ในกรณีที่มิใชผูถือกรรมสิทธิ์แตเพียงผูเดียว ใหระบุวาเปนกรรมสิทธิ์รวม
2) วงเงินประกันอัคคีภัยตองครอบคลุมราคาที่ตีครั้งใหม จึงจะสามารถนับสวนเพิ่มเขาเปนเงินกองทุนไดเต็มจํานวน
3) ใหธนาคารพาณิชยนําสงขอมูลตามตารางในรูป Excel File มาเพิ่มเติมพรอมกับคําขออนุมัติดวย

ขอรับรองวารายงานนี้เปนจริงและถูกตอง
ลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจ

………………………….………..
(…………………..….………………...)

ตําแหนง ……………………………………..

ฝนสป11-งท20001-25580508 .

