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เรือง การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น 

เรียน ผูจ้ดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยศ์าลาแอทสาทร 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 

 

ตามทีท่านไดม้อบหมายให ้บริษัท เอ็ดมันด ์ไต แอนด ์คอมพานี  (ประเทศไทย) จาํกัด ทาํการประเมินมูลค่า

ทรพัยส์ินประกอบดว้ยทีดินพรอ้มสิงปลูกสรา้ง อาคารสาํนักงาน “แอทสาทร" อาคารสูง 25 ชนั เลขที 9/9 ซอยสาทร 11 

และ 13 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ทงันี บริษัทฯ เข้าใจว่า การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นครงันี

มวีตัถปุระสงคเ์พอืสาธารณะ สาํหรบัใชใ้นการพิจารณาของ บรษัิท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั เท่านนั 

 

บรษัิทฯ ไดท้าํการสาํรวจรวบรวมขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบัทรพัยส์ิน มีความเห็นวา่มลูค่าทรพัยสิ์น ณ วนัท ี30 มิถนุายน 2565 

ภายใตข้อ้จาํกัดและขอบเขตความรบัผิดชอบตามหวัขอ้ 2.7 ควรมีมลูค่าทรพัยสิ์นตามหวัขอ้ 6.4  

  

บรษัิทฯ ขอรบัรองว่า ไม่มีผลประโยชนเ์กียวขอ้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มกบัทรพัยส์ินทีทาํการประเมินมลูค่า  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บรษัิท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จาํกัด 
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เอกสารประกอบ ก. รายละเอียดวิธีการประเมินมลูค่าทรพัยส์ิน 

 - การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นโดยวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) 
 - การประเมินมลูค่าทรพัยส์ิน โดยวิธีคาํนวณมลูค่าปัจจบุนัของรายไดท้เีป็นกระแสเงินสด (DCF) 

 - ขอ้มลูเปรียบเทียบ (อาคารสาํนกังาน) 

 - การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นโดยวิธีคิดจากตน้ทนุ (Cost Approach) 
 - การวิเคราะหม์ลูค่าอาคารและสิงปลกูสรา้งโดยวิธีคาํนวณมลูค่าตน้ทุนทดแทนสทุธิ  (DRC) 

 - การวิเคราะหม์ลูค่าทีดินโดยวิธีตารางปรบัเปลียนราคาซือขาย (Adjustment Grid Sales Analysis) 

 - ขอ้มลูเปรียบเทียบ (ทดีินว่างเปล่า) 
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เอกสารประกอบ ฌ. สาํเนาเอกสารสิทธิ / สญัญาซอืขาย / ระวางแผนที / ราคาประเมินราชการ  

เอกสารประกอบ ญ. ใบอนุญาตก่อสรา้ง / ใบรบัรองอาคาร / ขอ้มลูซือ-ขาย 
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1. บทสรุปผู้บริหาร 

 

ชือลูกค้า : กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยศ์าลาแอทสาทร 
 

วัตถุประสงค ์ : เพือทราบถึงมูลค่าตามสภาพการใช้ประโยชน์ปัจจุบันของสินทรัพย ์และเพือวัตถุประสงค์

สาธารณะของ บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั เท่านนั 

ทตีงัทรัพยสิ์น : เลขที 9/9 ซอยสาทร 11 และ 13 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

พิกัดภูมิศาสตร ์ : Lat 13.720288 Lon 100.525926 (WGS-1984) 

รายละเอียดทรัพยส์นิ : ทีดินเนือทีรวม 1-3-31.0 ไร ่(731.0 ตารางวา) พรอ้มอาคารสาํนกังาน “แอทสาทร” สงู 25 ชนั 

รายละเอียดเอกสาร

สิทธิทดีิน 

: โฉนดทีดินเลขที 4788, 7014 และ 18174 เลขทีดิน 637, 9 และ 10 หนา้สาํรวจ 2102, 3214 

และ 11635 ตาํบลยานนาวา อําเภอสาทร กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ กองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัยศ์าลาแอทสาทร 

สิทธิในทรัพยส์นิ : กรรมสิทธิสมบรูณ ์(Freehold) 

การตรวจสอบอายัด : ไม่มีคาํสงัอายดัหา้มโอนใด ๆ 

 ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผกูพนัใดๆ 

การใช้ทางเข้า-ออก : ถนนสาทรใต ้สิทธิการใชท้างเป็นทางสาธารณประโยชน ์
 

สาธารณูปโภค : ประกอบดว้ย ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ระบบระบายนาํเสีย ไฟส่องทาง และทางเดินเทา้ 

ข้อกาํหนดและ 

กฎหมายทเีกยีวข้อง 

: ขอ้กาํหนดของผงัเมือง 

ทรพัยส์ินตงัอยู่ในเขตทดีินประเภททีพาณิชยกรรม “พนืทสีแีดง (บริเวณ พ.5-7)” ตามประกาศ

กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556  

การเวนคืน : ไม่มีการเวนคืนทีดินในบรเิวณทรพัยสิ์นทปีระเมินมลูค่า 

โครงการพัฒนาของ

รัฐในบริเวณใกล้เคียง 

: โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชือม 3 สนามบิน โดยมีแผนในอนาคตทีจะขยายเสน้ทางเดินรถของ

ระบบรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิงก ์(ARL) จากสถานีพญาไทไปสถานีกลางบางซือ และสถานที่า

อากาศยานดอนเมือง โดยโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสงูนีเป็นส่วนหนึงของโครงสรา้งพืนฐาน

หลกัในการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 

การใช้ประโยชนสู์งสุด : ใชป้ระโยชนเ์พือพาณิชยกรรม 

อาคารสงิปลูกสร้าง : สิงปลกูสรา้ง 1 อาคาร มีพนืที สรุปดงันี 

  พืนทีใชส้อยอาคาร (Gross Floor Area : GFA) รวมประมาณ 29,027.00 ตร.ม. 

  พืนทีเช่าสทุธิ (Net Leasable Area : NLA) รวมประมาณ 17,516.44 ตร.ม. 

ผู้ถือกรรมสิทธิอาคาร : กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยศ์าลาแอทสาทร 

ใบอนุญาตกอ่สร้าง

อาคารฯ 

: ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารเลขท ี102/2550 ลงวนัที 2 เมษายน 2550  

 
 

ใบรับรองการก่อสร้าง

อาคารฯ 

: ใบรบัรองอาคาร (อ. 6) เลขที 28/2552 ลงวนัที 10 กุมภาพนัธ ์2552  
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2. บทนํา 

2.1. การมอบหมายงานและการว่าจ้าง 

บริษัท เอ็ดมันด ์ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จาํกัด ไดร้บัการว่าจา้งใหท้าํการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นจากกองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัยศ์าลาแอทสาทร ตามเอกสารใบเสนอราคาเลขที VP078/2022 ลงวนัที 22 มิถนุายน 2565 

2.2. วัตถุประสงคข์องการประเมินมูลค่า 

วัตถุประสงคข์องการประเมินมลูค่าทรัพยส์ินครงันี เพือตอ้งการทราบความเห็นของบริษัทฯ เกียวกับมลูค่าทรัพยส์ิน สาํหรบั

วตัถปุระสงคส์าธารณะของ บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั เท่านนั 

2.3. หลักเกณฑใ์นการประเมินมูลค่า 

เพอืกาํหนดมลูค่าตลาด (Market Value) ของทรพัยสิ์น  

2.4. วันททีาํการสาํรวจ 

บรษัิท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จาํกดั เขา้ทาํการสาํรวจทรพัยสิ์น ณ วนัท ี30 มิถนุายน 2565 

2.5. วันทปีระเมินมูลค่า 

บรษัิท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จาํกดั ทาํการประเมินมลูค่าทรพัยส์ิน ณ วนัที 30 มิถนุายน 2565 

2.6. นิยามและคาํจาํกัดความของมูลค่าทรัพยส์ิน 

การประเมินมูลค่าทรัพยส์ินเพือวัตถุประสงคส์าธารณะ หมายถึงการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นสาํหรบักิจการทมีีการระดม

ทุนในตลาดทุนหรือเพือประโยชน์ในการทําธุรกรรมในตลาดทุนซึงรวมถึงการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัททีออก

หลกัทรพัยก์ารประเมินมลูค่าหลกัประกนัการออกหุน้กูม้ีประกนัการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นสาํหรบักองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์

การประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นทีใชเ้ป็นสิงตอบแทนในการทาํรายการเพือครอบงาํกิจการและการทาํรายการระหว่างบุคคลที

เกียวขอ้งกนัตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

มูลค่าตลาด (Market Value) หมายถึง มูลค่าเป็นตัวเงินซงึประมาณว่า เป็นราคาของทรพัยสิ์นทีสามารถใชต้กลงซือขายกนั

ไดร้ะหว่างผูเ้ต็มใจขายกับผูเ้ต็มใจซือ ณ วันทีประเมินมูลค่า ภายใตเ้งือนไขการซือขายปกติทีผู้ซือผูข้ายไม่มีผลประโยชน์

เกียวเนอืงกนั โดยมีการเสนอขายทรพัยส์ินในระยะเวลาพอสมควร และโดยทีทงัสองฝ่ายไดต้กลงใจซอืขายดว้ยความรอบคอบ

และปราศจากภาวะกดดนั ทงันใีหถื้อดว้ยว่าสามารถโอนสิทธิครอบครองตามกฎหมายโดยสมบรูณใ์นทรพัยสิ์นได ้

มูลค่าตลาดตามสภาพการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน (Market Value for the Existing Use) เป็นมูลค่าตลาดตามคาํจาํกัด

ความขา้งตน้โดยมีความหมายเพิมเติมว่าทรพัยสิ์นดังกล่าว จะใชป้ระโยชนใ์นสภาพเดิมต่อเนืองไปภายใตส้มมติฐานว่าจะ

สามารถขายในตลาดเปิดได ้และความหมายคาํจาํกดัความนจีะไม่พิจารณาถึงการใชป้ระโยชนส์งูสดุของทรพัยสิ์น นอกจากนี

มูลค่าดังกล่าวอาจจะไม่สะทอ้นถึงมูลค่าทีแทจ้ริง ในกรณีทีมีการแบ่งทรพัยสิ์นออกขายและไม่สะทอ้นถึงมูลค่าในสภาพที

อาจจะมีการเปลยีนสภาพการใชป้ระโยชน ์
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มูลค่าสิทธิการเช่า หมายถึง มูลค่าอันเกิดจากความเป็นเจา้ของสิทธิในการครอบครองและใชป้ระโยชนใ์นทรพัยสิ์นซึงไดร้บั

จากเงือนไขตามสญัญาเช่าอันเป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาและมีระยะเวลาสินสดุทีแน่นอนโดยแลกเปลียนกับการชาํระค่า

เช่าล่วงหนา้หรือค่าเช่าตามระยะเวลามลูค่าสิทธิการเช่าจะมีค่าเป็นบวกเมอืค่าเช่าตลาดสงูกว่าค่าเช่าตามสญัญาและในกรณี

ทีค่าเช่าตามสญัญาสงูกว่าค่าเช่าตลาดมลูค่าสิทธิการเช่าอาจจะมีค่าเป็นลบหรือเป็นศูนย ์

มูลค่ากรรมสิทธทิตีิดภาระการให้เช่า หมายถึง มลูค่าของสิทธิตามกฎหมายหรือกรรมสิทธิซงึผูเ้ป็นเจา้ของมีในทรพัยสิ์นซงึ

ไดม้ีการใหเ้ช่าโดยทีผูเ้ช่าไดร้บัสิทธิทีจะครอบครองและใชป้ระโยชนใ์นทรพัยสิ์นนนั 

สมมติฐานเพิมเติม หมายถึง สมมติฐานเกียวกับทรพัยส์ินทีประเมินซึงถึงแม้จะยังไม่เกิดขึนแต่เป็นสมมติฐานทีมีความ

สมเหตสุมผลและมีโอกาสหรือความเป็นไปไดท้ีจะเกิดขึน 

สมมติฐานพิเศษ หมายถึง สมมติฐานเกียวกบัทรพัยสิ์นทีประเมินซงึเป็นสมมติฐานทีผูป้ระเมินไม่คาดว่าจะเกิดขึนในสภาวะ

ปกติขณะทีทาํการประเมินใหก้บัผูต้อ้งการซอืทรพัยสิ์นทีไม่มีผลประโยชนพิ์เศษเฉพาะบคุคล 
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2.7. ข้อจาํกัดและขอบเขตความรับผิดชอบ 

การประเมินมลูค่าและรายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นทีจดัทาํขนึอยู่ภายใตเ้งอืนไขและขอ้จาํกดัดงัต่อไปนี 

ลับเฉพาะ 

การประเมินมูลค่าและรายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นฉบับนี ถือเป็นความลับเฉพาะสาํหรับลูกคา้ทีระบุในรายงานและผู้

ประเมินมูลค่าสาํหรบัวตัถปุระสงคเ์ฉพาะทีระบุไวเ้ท่านนั บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อบุคคลอืน การคดัลอกรายงานทงัหมด 

หรือเพียงบางส่วน และการนาํไปอา้งอิงเพอืตีพิมพเ์ผยแพรใ่นเอกสาร หรือถอ้ยคาํใดๆ ไปยงับคุคลอนื ไม่สามารถกระทาํได ้หาก

ไม่ไดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษร เวน้แตก่รณีการประเมินมลูค่าทรพัยส์ินสาํหรบัวตัถปุระสงคส์าธารณะ 

แหล่งทมีาของข้อมูล 

ขอ้มลูต่างๆ ทีปรากฏในรายงาน ผูป้ระเมินมลูค่าไดม้าจากลกูคา้ และ/หรือผูเ้กียวขอ้งกับทรพัยส์ิน ซงึถือว่า เชือถือได ้บริษัทฯ

จะไม่รบัผิดชอบหากมีการพิสจูนภ์ายหลงัว่าขอ้มลูไม่ถกูตอ้ง สาํหรบัขอ้มลูอืนๆ เป็นขอ้มลูภายในบริษัทฯ และขอ้มลูทไีดจ้าก

เอกสารหรือการตรวจสอบจากหน่วยงานของรฐัทีเกียวขอ้ง 

ภาระผูกพันในทรัพยส์นิ 

การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นมิไดค้าํนึงถึงการเช่าหรือภาระผูกพนัในทรพัยสิ์น เวน้แต่จะมีรายการจดทะเบียนไว ้ณ สาํนกังาน

ทีดิน หรือไดร้บัการว่าจา้งและมีเอกสารประกอบในการประเมินมลูค่า 

การใช้ประโยชนท์ดีนิและอาคาร 

การใชป้ระโยชนใ์นทดีินตามกฎกระทรวงผงัเมืองรวม ทีกรมการผงัเมืองประกาศใชใ้นบรเิวณทีตงัทรพัยสิ์น  ซงึมีผลบงัคบัใช ้ณ 

วันสาํรวจประเมินมูลค่า  สาํหรบัอาคารและสิงปลูกสรา้งอืนทีปรากฏในรายงานประเมินมูลค่า บริษัทฯ ถือว่าไดป้ลูกสรา้ง

ถกูตอ้งตามกฎหมายควบคมุอาคาร 

การสาํรวจทรัพยสิ์น 

การสาํรวจทดิีน บรษิัทฯ มิไดต้รวจสอบถึงคณุภาพชนัดิน สารปนเปือน หรือแรธ่าต ุทีมีอยู่ใตพื้นดิน  สาํหรบัการสาํรวจสิงปลกู

สรา้ง บรษิัทฯ ไดต้รวจสอบและคาํนึงถึงความบกพร่องของอาคารจากสภาพภายนอกเท่านนั แต่มิไดต้รวจสอบถึงความแขง็แรง 

หรือความปลอดภยัของโครงสรา้งทางวิศวกรรม 

ขนาด รูปร่าง และพืนท ี

ขนาด รูปร่าง และพืนทีของทรพัยสิ์นทีระบุไวใ้นรายงาน มิไดท้าํการรงัวดัหรือวดัขนาดจากทรพัยสิ์นจริง แต่เป็นการคาํนวณ

รายละเอียดจากสาํเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ สิทธิครอบครองในทีดิน แผนผงั แบบพิมพเ์ขียว หรือการคาดประมาณจากการ

นาํสาํรวจโดยผูท้ีเกียวขอ้ง ดงันนับรษิัทฯ จึงไม่อาจรบัผิดชอบในกรณีทีมีความคลาดเคลือนในเชิงปรมิาณและ/หรือปัญหาอนืๆ

ทีเกียวขอ้งกบัขอ้จาํกดัดงักล่าว 

การให้การเป็นพยานในศาล 

ผูป้ระเมินมลูค่าไม่รบัผิดชอบต่อการไต่ส่วนในการพิจารณาคดีของศาล ยกเวน้กรณีทีไดม้ีการตกลงกนัไวก้่อน 
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3. ภาพรวมตลาดอาคารสาํนักงาน 

อุปทาน 
อุปทานของพืนทีสาํนกังานในกรุงเทพฯ ในไตรมาสท ี2 ปี 2565 มี 9.15 ลา้นตารางเมตร เพิมขนึรอ้ยละ 0.5 เมือเทียบกบั

ไตรมาสที 1 ทีมีอยู่ 9.10 ลา้นตารางเมตร โดยเป็นการเพิมขึนจากการเปิดอาคารสาํนักงานใหม่ทังในย่านศูนยก์ลางธุรกิจ 

(CBD) และนอกพืนที CBD ประมาณ 48,200 ตารางเมตร  

การเปิดประเทศ การแพรร่ะบาดของ Covid-19 และอตัราการติดเชือทลีดลง การผ่อนคลายขอ้จาํกดัต่างๆ ของโควิด-19 

และการทีรัฐบาลประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจําถิน ตังแต่วันที 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 มีผลให้นักลงทุนพิจารณา

ดาํเนินการก่อสรา้งโครงการทีสรา้งคา้งไวต้่อ 

 
รูปภาพท ี1: จาํนวนพนืทสีาํนกังานในกรุงเทพมหานคร 

 
ทีมา : แผนกทีปรึกษา และการวิจยั  บริษทั เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพาน ี(ประเทศไทย) จาํกดั 
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ในทาํเลย่าน CBD มพืีนทีสาํนกังานแห่งใหม่ คือ อาคาร 140 Wireless ประมาณ 25,785 ตารางเมตร และในพนืทีรอบ

นอก CBC มีพนืทีสาํนกังานเปิดใหม่ประมาณ 22,418 ตารางเมตร จากโครงการ Sukhumvit Hills และ M2 Tower  

 

รูปภาพท ี2: จาํนวนพนืทสีาํนกังานใหม ่

 
ทีมา : แผนกทีปรึกษา และการวิจยั  บริษทั เอ็ดมนัด์ ไต แอนด ์คอมพาน ี(ประเทศไทย) จาํกดั 
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อุปสงค ์

ในดา้นความตอ้งการพืนทีสาํนกังาน อตัราการเช่าเฉลียของพนืทีสาํนกังานย่านศนูยก์ลางธุรกิจประมาณรอ้ยละ 90.55 

เพิมขึนเล็กนอ้ยจากรอ้ยละ 89.79 ในไตรมาสที 1 ในส่วนพืนทีสาํนกังานบริเวณโดยรอบ CBD มีอตัราการเช่าเฉลียประมาณ

รอ้ยละ 87.15 ปรบัตวัดีขึนจากรอ้ยละ 85.68 ในไตรมาสท ี1 

รูปภาพท ี3: อตัราการใชพ้นืท ีบริเวณพนืทใีจกลางธุรกจิ(Prime CBD)  

 
ทีมา : แผนกทีปรึกษา และการวิจยั  บริษทั เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพาน ี(ประเทศไทย) จาํกดั 
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ค่าเช่า 

หลังจากทีเจา้ของโครงการไดล้ดอัตราค่าเช่าลงเป็นเวลา 8 ไตรมาสติดต่อกันเพือช่วยธุรกิจของผูเ้ช่ารายย่อยทีไดร้บั

ผลกระทบจากโควิด-19 ในไตรมาสที 2 นี อัตราค่าเช่าสาํนกังานเฉลียจะเรมิมีแนวโนม้สงูขึน โดยอตัราค่าเช่าอาคารสาํนกังาน

ระดับไพรม์และระดับรองลงมา เพิมขึนเล็กนอ้ยเป็น 1,060 บาท และ 755 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ตามลาํดบั เทียบกับ 

1,055 บาท และ 750 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในไตรมาสที 1 ปัจจัยสนับสนุนทีทาํใหอ้ัตราการเช่าเพิมขึนในไตรมาส 2 

ไดแ้ก่ 1) สาํนกังานใหม่ส่วนใหญ่เป็นอาคารสีเขียวทีไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานของ WELL และ/หรือ LEED และมีการติดตงั

เทคโนโลยีใหม่ตามแนวคิดของอาคารอัจฉริยะ 2) จาํนวนพนักงานทีกลับเขา้ทาํงานในสาํนักงานเพิมมากขึนทาํใหมี้ความ

ตอ้งการพืนทีสาํนักงานมากขึน และ 3) อัตราเงินเฟ้อทีสูงขึนเป็นธรรมดาทีจะส่งผลใหอ้ัตราค่าเช่าเพิมขึน ซึงส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อตน้ทนุของ การบาํรุงรกัษาและการบรหิารจดัการ 

รูปภาพท ี4: อตัราค่าเช่าเฉลีย บริเวณพนืทใีจกลางธุรกจิ(Prime CBD)  

 
ทีมา : แผนกทีปรึกษา และการวิจยั  บริษทั เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์ คอมพาน ี(ประเทศไทย) จาํกดั 
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สรุปภาพรวมตลาดและการคาดการณอ์นาคต 

EDMUND TIE คาดการณว์่าจะมีพนืทีสาํนกังานใหม่ประมาณ 83,510 ตารางเมตร เปิดตวัในไตรมาสที 3 โดยเป็นพนืที

เช่าใหม่ในย่านศูนยก์ลางธุรกิจ (CBD) รอ้ยละ 40 และอีกรอ้ยละ 60 เป็นสาํนกังานแห่งใหม่ในพืนทีนอกย่านศูนยก์ลางธุรกิจ 

(non-CBD) 

อาคารสาํนกังานใหม่ส่วนใหญ่ทจีะเปิดในไตรมาสที 3 โดยเป็นอาคารแบบผสมผสาน (Mixed-Use) ซงึมีการพฒันาอยู่

ในพืนทีใจกลางเมือง จากการปรบัเพิมราคานาํมนัและพลงังานอย่างรุนแรง และการจราจรทแีออดัในกรุงเทพฯ ทาํเลทตีงัอาคาร

สาํนกังานใหม่ ๆ จึงอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ซงึจะไดผ้ลตอบแทนสงูจากผูเ้ช่าทีมีศกัยภาพในการเช่าสงู ใน

ขณะเดียวกันอาคารสาํนกังานทีสภาพใหม่กว่าและมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ แวดลอ้มดว้ยศูนยอ์าหารและศูนยก์ารคา้มากมายจะ

สนบัสนนุใหบ้รษิัทต่าง ๆ ตดัสินใจทีจะยา้ยเขา้ไปอยู่ในอาคารสาํนกังานใหมเ่หล่านไีดง่้ายกว่า 

อัตราการเช่าเฉลียจะเพิมขึนอย่างต่อเนืองในช่วงทีเหลือของปีนี เนืองจากธุรกิจส่วนใหญ่ไดก้ลับมาทาํงานภายใน

สาํนกังานหลังจากทาํงานแบบ Work from home เป็นเวลานานในช่วงทีมีการระบาด นอกจากนี ในอนาคตทวัโลกจะผ่อนปรน

ขอ้จาํกัดของโรคโควิด-19 ลง ช่วยใหบ้รษิัทต่างชาติหลายบรษิัทฯ มีนโยบายทีจะต่ออายุสญัญาเช่า ดงันนัเราจึงคาดหวงัว่าจะมี

ผูเ้ช่ารายใหมม่าเช่ามากขึน ทาํใหอ้ตัราการเช่าอาคารสาํนกังานในครงึปีหลงัปรบัตวัสงูขึน  

เราคาดว่าอตัราค่าเช่าสาํนกังานเฉลียจะปรบัสงูขนึอย่างนอ้ยก็อยู่ในระดบัเดียวกบัก่อนเกิดการระบาด ซงึจะทาํใหบ้รษัิท

ต่าง ๆ เลือกทีจะกลบัมาเช่าพืนทีสาํนกังานดงัเดิม 
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4. รายละเอียดทรัพยส์ินและทตีงัทรัพยส์ิน 

4.1. รายละเอียดทรัพยส์ิน 

ทรพัยสิ์นททีาํการประเมินเป็นทดิีนพรอ้มอาคารสาํนกังาน รายละเอียดทรพัยสิ์น มีดงันี 

- ทีดิน จาํนวน 3 แปลง เนือทดิีน 1-3-31.0 ไร ่(731.0 ตารางวา) 

- อาคารสาํนกังาน สงู 25 ชนั จาํนวน 1 อาคาร รายละเอียดพืนทใีชส้อยภายในอาคารและพืนทีส่วนปรบัปรุงอืนๆ มีดงัน ี

รายละเอียดพืนท ี
รายละเอียดพืนที ณ วนัทีทาํการประเมิน 

พนืที (ตร.ม.) % ของพืนที GFA 

 สาํนกังานใหเ้ช่า 17,313.64 59.65% 

 พืนทีพาณิชยกรรม 202.80 0.70% 

 พืนทีส่วนกลาง 4,137.37 14.25% 

 พืนทีจอดรถภายในอาคาร 7,373.19 25.40% 

รวมพนืทีใชส้อยภายในอาคาร  

(Gross Floor Area : GFA) 
29,027.00 100.00% 

พืนทีส่วนปรบัปรุงอนืๆ   

 ถนนและลานคอนกรีต 1,718.22  

รวมพนืทีภายในอาคารและส่วนปรบัปรุงอืนๆ 30,745.22  

หมายเหต ุ: พนืทเีช่าและพนืทสีว่นกลางจะมีการปรบัเปลียนเพิม/ลดตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณแ์ละตามความตอ้งการของผูเ้ช่า แต่

โดยรวมแลว้พนืทใีชส้อยภายในอาคารรวมจะยงัคงเท่ากบัทรีะบไุวใ้นหนงัสอืชีชวน 

4.2. ทตีงัทรัพยส์ิน 

ทรพัยสิ์นทปีระเมินมลูค่าตงัอยูเ่ลขที 9/9 ซอยสาทร 11 และ 13 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

โดยอาคารตงัอยู่ติดกบัรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) สถานีเซ็นตห์ลยุส ์ 

สภาพแวดลอ้มโดยทวัไปบริเวณใกลเ้คียงกับทีตงัทรพัยสิ์นทีประเมินมลูค่า ส่วนใหญ่จะเป็นการใชป้ระโยชนที์ดินเพือ

พาณิชยกรรม และ ทอียู่อาศยั โดยบริเวณใกลเ้คียงมีการพฒันาทดิีนเป็นอาคารสาํนกังาน โรงแรม โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 

หา้งสรรพสินคา้ โรงเรียน โรงพยาบาล สถาบนัการเงิน และอนืๆ โดยมีระยะห่างจากสถานทีสาํคญัดงันี 
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ระยะห่างจากสถานทสีาํคญั 

สถานเอกอคัรราชฑูตเมียนมาร ์ ประมาณ  40.00 เมตร 

อาคาร AIA สาทรทาวเวอร ์ ประมาณ  50.00 เมตร 

โรงพยาบาลเซ็นตห์ลยุส ์ ประมาณ  70.00 เมตร 

โรงเรียนกรุงเทพครสิเตยีน ประมาณ  240.00 เมตร 

อาคารสาทรสแควร ์ ประมาณ  600.00 เมตร 

4.3. ค่าพกิัด GPS 

ทรพัยสิ์นทปีระเมินมลูค่า-ตงัอยูพ่ิกดั Lat 13.720288 Lon 100.525926 (WGS-1984) 

4.4. การเข้าถึงทรัพยสิ์น และทางเข้า-ออกตามกฎหมาย 

ทรพัยสิ์นทปีระเมินมลูค่าตงัอยู่ติดทางสาธารณประโยชน ์3 ดา้นคือดา้นถนนสาทรใต ้(ทางเขา้-ออกหลกั) ซอยสาทร 11 

และ ซอยสาทร 13 รถยนตส์ามารถเขา้-ออกได ้รายละเอียดมีดงันี 

ถนนผ่านหนา้ทรพัยสิ์นดา้นทิศเหนือ (ทางเขา้-ออกหลกั) ถนนสาทรใต ้ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต ์ขนาด 8 ช่องจราจร 

เขตทางกวา้งประมาณ 45.00 เมตร พรอ้มท่อระบายนาํและทางเดินเทา้ 

ถนนผ่านหนา้ทรพัยสิ์นดา้นทิศตะวนัออก ซอยสาทร 11 ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต ์ขนาด 2 ช่องจราจร เขตทางกวา้ง

ประมาณ 7.00 เมตร พรอ้มท่อระบายนาํและทางเดินเทา้ 

ถนนผ่านหนา้ทรพัยสิ์นดา้นทิศตะวันออก ซอยสาทร 13 ผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร เขตทางกวา้ง

ประมาณ 7.00 เมตร พรอ้มท่อระบายนาํและทางเดินเทา้ 
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4.5. การเวนคืนและโครงการของรัฐบริเวณใกล้เคียง 

4.5.1. การเวนคืน 

ณ วนัสาํรวจทรพัยส์ิน และไดท้าํการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการทีเกียวขอ้ง ยงัไม่พบว่า มีการประกาศเวนคืนใดๆ 

ในบรเิวณทรพัยสิ์นทีประเมินมลูค่า 

4.5.2. โครงการของรฐับรเิวณใกลเ้คียง 

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชอืม 3 สนามบิน  

 
ทมีา:  www.hsr3airports.or.th 
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โครงการรถไฟความเร็วสงูเชือมสามสนามบินเป็นโครงการทีใชโ้ครงสรา้งและแนวเสน้ทางการเดินรถเดิมของระบบไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนแอรพ์อรต์เรลลิงก ์(Airport Rail Link) ทีเปิดใหบ้ริการอยู่ในปัจจุบนั โดยจะก่อสรา้งทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร 

(Standard Gauge) ส่วนต่อขยาย 2 ช่วง จากสถานีพญาไทไปยงัสนามบินดอนเมือง และจากสถานีลาดกระบงัไปยงัสนามบิน

อู่ตะเภา พรอ้มเชือมเขา้ออกสนามบิน โดยใชเ้ขตทางเดิมของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นส่วนใหญ่ รวมระยะทาง 

220 กิโลเมตร มีผูเ้ดินรถรายเดียวกนั ซงึรถไฟความเร็วสงูมีความเรว็สงูสดุ 250 กิโลเมตร/ชวัโมง (สาํหรบัช่วงการเดินรถระหวา่ง

เมือง คือ สถานีสวุรรณภูมิ ถึง สถานีอู่ตะเภา) และความเร็วสงูสดุ 160 กิโลเมตร/ชวัโมง (สาํหรบัช่วงการเดินทางในเมือง คือ 

สถานีดอนเมือง ถึง สถานีสวุรรณภมูิ) 

แนวเสน้ทางโครงการผ่านพืนที 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ สมทุรปราการ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มีจาํนวนสถานี

ใหบ้รกิารทงัหมด 9 สถานี ไดแ้ก่ สถานีดอนเมือง สถานีบางซอื สถานีมกักะสนั สถานีสวุรรณภมิู สถานีฉะเชิงเทรา สถานีชลบุรี 

สถานีศรีราชา สถานีพทัยา และสถานีอู่ตะเภา 

แนวเสน้ทางโครงการประกอบดว้ย 3 โครงการ คือ 

 โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชือมท่าอากาศยานสวุรรณภมูิและสถานีรบัส่งผูโ้ดยสารอากาศยานในเมือง 

(Suvarnabhumi Airport and City Air Terminal: ARL) 

 โครงการระบบรถไฟเชือมท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-บางซอื-พญาไท (ARL Extension) 

 โครงการรถไฟความเรว็สงู สายกรุงเทพฯ-ระยอง 

 โครงสรา้งทางวิงของโครงการ ประกอบดว้ย ทางวิงโครงการรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิงก ์ปัจจุบัน (ARL) ระยะทาง

ประมาณ 29 กิโลเมตร และทางวิงทีตอ้งก่อสรา้งใหม่ประมาณ 191 กิโลเมตร โดยเบืองตน้จาํแนกลกัษณะรูปแบบโครงสรา้ง

ทางวิงทงัโครงการเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 ทางวงิยกระดบั ระยะทางประมาณ 211   กิโลเมตร 

 ทางวงิระดบัดิน ระยะทางประมาณ     1   กิโลเมตร 

 ทางวงิใตด้ิน ระยะทางประมาณ     8   กิโลเมตร 
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ทมีา:  www.hsr3airports.or.th 

สาํหรบัความกา้วหนา้ของโครงการล่าสดุ (เดือนพฤษภาคม 2565) ตามทีระบุไวใ้น www.hsr3airports.or.th ส่วนงาน

สาํรวจเพือการเวนคืน การโยกยา้ยผูบ้กุรุก / ผูเ้ช่า การรือยา้ยสาธารณปูโภคและการส่งมอบพนืที แลว้เสร็จ 100.00% และส่วน

งานโอนยา้ยแอรพ์อรต์ เรล ลิงก ์ช่วงพญาไท-สวุรรณภูมิ แลว้เสรจ็ 100.00%  
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โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิงชัน – ศูนยว์ัฒนธรรม 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ (MRT Orange Line) มีระยะทางรวมทงัหมดประมาณ 39.6 กิโลเมตร เป็นโครงสรา้งทางวิง

ใตดิ้นประมาณ 30.6 กิโลเมตร และเป็นโครงสรา้งทางวงิแบบยกระดบัประมาณ 9 กิโลเมตร  มีสถานีทงัสิน 30 สถานี แบ่งเป็น

สถานีใตด้ิน 23 สถานี และสถานียกระดบั 7 สถานี  โดยเรมิตน้จากสถานีบางขนุนนท ์ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีนาํเงิน 

จากนันวิงผ่านสถานีรถไฟธนบุรี โรงพยาบาลศิริราช ลอดแม่นาํเจา้พระยา เขา้สู่แนวถนนราชดาํเนินกลาง ผ่านสนามหลวง 

เชือมต่อกบัรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วงทีสถานีอนุเสาวรียป์ระชาธิปไตย ผ่านสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขา้สู่แนวถนนหลานหลวง 

เขา้สู่ถนนเพชรบรีุทีแยกยมราช ผ่านแยกอรุุพงษ์ มาเชือมต่อกบัรถไฟฟ้าบีทีเอสทีสถานีราชเทวี เลียวซา้ยเขา้แยกประตนูาํตาม

แนวถนนราชปรารภ เชือมต่อกับรถไฟฟ้าเชือมท่าอากาศยานสวุรรณภูมิทีสถานีราชปรารภ เบียงขวาทีแยกสามเหลียมดินแดง

เขา้สู่ถนนดินแดง และทะลอุอกสู่ถนนรชัดาภิเษก เพือเชือมต่อกบัรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรชัมงคลที สถานีศูนยว์ฒันธรรม

แห่งประเทศไทย ปัจจุบนัอยู่ระหว่างดาํเนินการก่อสรา้งช่วงศูนยว์ฒันธรรม – มีนบุรี ภาพรวมความกา้วหนา้ของการก่อสรา้ง

โครงการ ณ สินเดือน มิถนุายน 2565 แลว้เสรจ็ประมาณ 95.31% 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานประเ มินมูลค่ าท รัพย์สิ น| - หน้า17- 

4.6. ข้อจาํกัดทางกฎหมาย 

4.6.1. ขอ้กาํหนดผงัเมือง 

ทรพัยสิ์นทปีระเมินมลูค่าตงัอยู่ “พืนทีสีแดง (บริเวณ พ.5-7)” เป็นทีดินประเภทพาณิชยกรรมทีมีวตัถปุระสงคเ์พือให้

ใชป้ระโยชนเ์ป็นศูนยพ์าณิชยกรรมหลัก เพือส่งเสริมความเป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจ การคา้ การบริการ นันทนาการ และการ 

ท่องเทียวในระดบัภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตามประกาศกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่ม 130 ตอนท ี41 ก วนัที 16 พฤษภาคม 2556   

 
ทีดินประเภทพาณิชยกรรม (พ.5-7) มีขอ้กาํหนดหา้มกิจการทเีกียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นทปีระเมินมลูค่า (ตามสภาพปัจจบุนั) ไดแ้ก ่ 

8) โรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรมทมีจีาํนวนหอ้งพกัเกิน 80 หอ้ง เวน้แต่ทีตงัอยู่ริมถนนสาธารณะทีมีขนาดเขตทาง

ไม่นอ้ยกว่า 12 เมตร หรือตงัอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบรเิวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

9) การประกอบพาณิชยกรรมทีมีพืนทีประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร เวน้แต่ทีตงัอยู่ริมถนนสาธารณะทีมีขนาด

เขตทางไม่นอ้ยกว่า 16 เมตร หรือตงัอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบรเิวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

10) สาํนกังานทีมีพืนทีประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร เวน้แต่ทีตงัอยู่ริมถนนสาธารณะทีมีขนาดเขตทางไม่นอ้ย

กว่า 12 เมตร หรือตงัอยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบรเิวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

โดยมีขอ้กาํหนดอตัราส่วนพืนทีอาคารต่อพืนทีดิน (FAR) ไม่เกิน 10 : 1 และมีอตัราส่วนทีว่างต่อพืนทีอาคารรวม (OSR) 

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 3 โดยบริษัทฯ เชือว่า ทรัพย์สินทีประเมินมูลค่ามีการพัฒนาอย่างถูกต้องตามข้อจาํกัดทางกฎหมาย 

เนืองจากไดร้บัอนญุาตใหก้่อสรา้งแลว้เสรจ็จากหน่วยงานทเีกียวขอ้ง และสามารถใชป้ระโยชนไ์ดต้่อเนืองตามสภาพปัจจบุนั 

4.6.2. กฎหมายควบคมุอาคาร 

ทรัพยส์ินทีประเมินมูลค่าตังอยู่ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร การก่อสรา้งหรือดัดแปลงอาคารอยู่ภายใตข้้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2544 พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  และกฎกระทรวงทีออกภายใตพ้ระราชบญัญัติควบคมุอาคาร  
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5. ข้อมูลทรัพยส์ิน 

5.1. รายละเอียดทีดิน 

5.1.1. รายละเอียดเอกสารสิทธิทีดิน 

ทางบรษิัทฯ ไดร้บัสาํเนาเอกสารสิทธิจาก กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยศ์าลาแอทสาทร และไดท้าํการตรวจสอบกบัเอกสาร

สิทธิฉบบัสาํนกังานทีดินกรุงเทพมหานคร พบว่าทีดินตงัอยู่ในตาํบลยานนาวา (บา้นทวาย) อาํเภอสาทร {ยานนาวา , บางรกั , 

บา้นทวาย (บางรกั)} จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี  

ลํา 

ดับ 

โฉนดทดิีน

เลขที 
ระวางหมายเลข 

เลขที

ดิน 

หน้า

สาํรวจ 

เนือทตีามเอกสารสิทธิ 
ผู้ถือกรรมสิทธทีิดิน 

ไร่ งาน ตร.ว. 

1 4788 5136 III 6416-11 637 2102 0 3 25.2 กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยศ์าลาแอทสาทร  

2 7014 5136 III 6416-11 9 3214 0 1 8.0 กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยศ์าลาแอทสาทร  

3 18174 5136 III 6416-11 10 11635 0 2 97.8 กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยศ์าลาแอทสาทร  

รวมเนือทดีิน 1 3 31.0 หรือ 731.0 ตารางวา 
 

 

ลกัษณะกรรมสิทธิ : กรรมสิทธิสมบรูณ ์(Freehold) 

การตรวจสอบอายดั : ไม่มีคาํสงัอายดัหา้มโอนใดๆ 

ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผูกพนัใดติดจาํนองกบัสถาบนัการเงินใด  ๆ

ภาระผกูพนั (อืนๆ) : ไม่ม ี

การตรวจสอบอายดั : ปัจจบุนัไม่มีคาํสงัอายดัหา้มโอนใด  ๆ

ในการประเมินครงัน ีบริษัท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จาํกดั ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิและขอ้จาํกดั

ทางกฎหมายของทรพัยสิ์นไดท้กุประการเวน้แต่ทไีดร้ะบไุวข้า้งตน้ บริษัทฯ ประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นโดยเชอืว่าสิทธิและขอ้จาํกดั

ทางกฎหมายของทรพัยส์ินมีความถกูตอ้ง ผูเ้ป็นเจา้ของทรพัยสิ์นมีกรรมสิทธิหรือสิทธิตามกฎหมายโดยถกูตอ้งสามารถซือขาย

เปลียนมือได ้โดยไม่มีภาระผกูพนัทางกฎหมายอนืใด ทีจะส่งผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์น นอกเหนือจากทีไดร้ะบไุวข้า้งตน้ 
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5.1.2. ราคาประเมินทนุทรพัย ์

เนืองจากราคาประเมินทุนทรพัย ์มีแผนประกาศใชว้นัที 1 มกราคม 2563 ตอ้งเลือนออกไป 1 ปี จากเดิมประกาศราคา

ประเมินทุนทรพัยท์ุก 4 ปี เนืองจากตอ้งนาํราคาประเมินปรบัปรุงใหม่เสนอคณะกรรมการประเมินราคาทรพัยส์ินเพือประโยชน์

แห่งรฐั ตามพระราชบญัญัติการประเมินราคาทรพัยส์ินเพือประโยชนแ์ห่งรฐั พ.ศ. 2562 ซงึกฎหมายจะมีผลบงัคับใชใ้นเดือน

พฤศจิกายน 2562 ซงึไม่สามารถนาํราคาประเมินฉบบัใหม่เสนอเขา้สู่กระบวนการตามกฎหมายประเมินราคาทรพัยสิ์น ซงึตาม

บทเฉพาะกาลตามกฎหมาย สามารถใชร้าคาประเมินเดิมหลงักฎหมายมีผลไม่เกิน 2 ปี 

จากการตรวจสอบบญัชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรพัยที์ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกียวกบัอสงัหารมิทรพัย์

จากเว็บไซดก์รมธนารกัษ์รอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562 มีรายละเอียดราคาประเมินราชการสาํหรบัโฉนดทีดินกาํหนดเป็นราย

แปลงดงัน ี

ราคาประเมินทุนทรัพยที์ดิน 

ลําดับ

ท ี

โฉนดทดีิน

เลขที 
เลขทดีิน หน้าสาํรวจ 

เนือทตีามเอกสารสิทธิ เนือทดีิน ราคาประเมินราชการ 

ไร่ งาน ตารางวา (ตร.ว.) บาทต่อตร.ว. บาท 

1 4788 637 2102 0 3 25.2 325.2 750,000 243,900,000 

2 7014 9 3214 0 1 8.0 108.0 655,000 70,740,000 

3 18174 10 11635 0 2 97.8 297.8 655,000 195,059,000 

รวมเนือทีดินตามเอกสารสิทธิ 1 3 31.0 731.0 697,263 509,699,000 

ราคาประเมินทุนทรัพยโ์รงเรือนและสิงปลูกสร้าง 

รหัส รายการ 
อายุอาคาร 

(ปี) 

ค่าเสือม 

(%) 

พืนทใีช้

สอย 

ราคาประเมินทุนทรัพยสิ์งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) (บาทต่อ ตร.ม.) (บาท) 

509/2 อาคารสาํนกังาน สงู 25 ชัน 13 16% 29,027.00 8,600 209,691,048 

526 ลานคอนกรีต 13 16% 1,718.22 500 721,652 

รวมราคาประเมินสิงปลูกสร้าง 

18,748.51 

213,161,159 

รวมราคาประเมินทุนทรัพยทั์งหมด 720,111,700 

5.1.3. การตรวจสอบความถกูตอ้งของทตีงัทรพัยสิ์น 

จากการตรวจสอบทีตังทรัพยสิ์น พบว่ามี รูปร่าง ขนาด ทิศทาง และสภาพแวดลอ้ม ถูกตอ้งตรงตามระวางแผนที และ

หลกัฐานของสาํนกังานทดีิน 

5.1.4. ลกัษณะเฉพาะของทีดิน 

ประกอบดว้ยทีดินจาํนวน 3 แปลง มีเนือทีดินรวมตามเอกสารสิทธิ 1-3-31.0 ไร่ (1.8275 ไร่ หรือ 731.0 ตารางวา) 

ลกัษณะรูปแปลงทีดินเป็นรูปหลายหลียม (คลา้ยตวัแอล) มีความกวา้งทางดา้นทิศเหนือติดถนนสาทรใต ้(ทางเขา้-ออกหลกั) 

ประมาณ 36.50 เมตร ด้านทิศตะวันออกติดซอยสาทร 11 ประมาณ 62.50 เมตร และด้านทิศตะวันตกติดซอยสาทร 13 

ประมาณ 27.30 เมตร สภาพทีดินเป็นทีราบ มีการพฒันาถมดินแลว้ สงูกว่าระดบัถนนทีผ่านดา้นหนา้ประมาณ 0.50 เมตร การ

ใชป้ระโยชนปั์จจบุนั เป็นอาคารสาํนกังาน สงู 25 ชนั ภายใตช้ือ “อาคารแอทสาทร” 
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5.1.5. อาณาเขตตดิต่อของทีดิน 

ทรพัยสิ์นทปีระเมินมลูค่ามีอาณาเขตติดต่อขา้งเคียงดงันี 

ทิศ ระยะทางประมาณ มีอาณาเขตติดต่อกับ 

ทิศเหนือ 36.50 เมตร ถนนสาทรใต ้

ทิศใต ้ 59.20 เมตร ทีดินพรอ้มสิงปลกูสรา้ง 

ทิศตะวนัออก 62.50 เมตร ซอยสาทร 11 

ทิศตะวนัตก 50.60 และ 27.30 เมตร ทีดินพรอ้มสิงปลกูสรา้ง และ ซอยสาทร 13 
 

5.1.6. สภาพแวดลอ้มทีมีผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์น 

จากการสาํรวจและตรวจสอบสภาพแวดลอ้มพืนทีบริเวณใกลเ้คียงกับทีตงัทรพัยสิ์น และผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์น  

ณ วนัทีทาํการสาํรวจและประเมินมลูค่า สามารถสรุปโดยสงัเขปดงันี 

1. ผลกระทบต่อการใชป้ระโยชนข์อง

พืนทบีริเวณใกลเ้คียงและชมุชน 

: ไม่มีปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ทีดิน เช่น ไม่มีชุมชนสลัมหรือโรงงาน

อตุสาหกรรม ทีก่อใหเ้กิดมลภาวะ อนัทีจะส่งผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์นใหด้อ้ยลง 

2. ปัญหานาํท่วมขงั : ไม่มีผลกระทบทางดา้นปัญหานาํท่วมขงั 

3. ปัญหามลพิษ : ไม่มีผลกระทบทางดา้นปัญหาทีตงัของโรงงานทมีีมลพิษต่อสิงแวดลอ้ม  

4. การตรวจสอบอนืๆ 

 

: ไม่มีผลกระทบทางดา้นปัญหามลพิษทางอากาศ กลิน และเสียงอันเนืองมาจากการตัง

ใกลโ้รงงานทีก่อเกิดมลภาวะ กองขยะหรืออยู่ใกลส้นามบิน ฯลฯ 

5.1.7. ระบบสาธารณปูโภค 

ระบบไฟฟ้า : มีไฟฟ้าผ่านหนา้ทีดินทรพัยสิ์นและเชอืมต่อภายในอาคารแลว้ 

ระบบประปา                        : มีนาํประปาผ่านหนา้ทดิีนทรพัยส์ินและเชอืมต่อภายในอาคารแลว้ 

ระบบโทรศพัท ์                     : มีคู่สายโทรศพัทผ่์านหนา้ทดีินทรพัยส์ินและเชือมต่อภายในอาคารแลว้ 

ระบบท่อระบายนาํ                 : มีท่อระบายนาํทิงทีสามารถเชอืมต่อกบัระบบระบายนาํสาธารณะได ้

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง               : บรเิวณถนนดา้นหนา้ทีดินทรพัยส์ินมีระบบไฟฟ้าส่องสว่างแลว้ 
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5.2. รายละเอียดอาคารและสิงปลูกสร้าง 

5.2.1. รายละเอียดอาคารและสิงปลกูสรา้ง 

ผูถื้อกรรมสิทธิอาคาร : กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยศ์าลาแอทสาทร  

(อา้งอิงตามสญัญาซือขายทดิีนรวม 3 โฉนด ฉบบัลงวนัท ี16 กรกฎาคม 2552) 

ใบอนญุาตปลกูสรา้ง (แบบ อ.1)  : ใบอนญุาตก่อสรา้งอาคารเลขท ี102/2550 ลงวนัที 2 เมษายน 2550  

ใบรบัรองอาคาร (อ.6)   ใบรบัรองอาคาร เลขท ี28/2552 ลงวนัที 10 กมุภาพนัธ ์2552     

การเขา้สาํรวจและตรวจสอบ

อาคาร ณ วนัททีาํการสาํรวจ 

: ณ วันสาํรวจ สามารถเข้าสาํรวจภายในอาคารส่วนกลางได้เป็นส่วนใหญ่ สาํหรับพืนที

สาํนกังานสามารถเขา้สาํรวจไดบ้างส่วน เนืองจากมีผูใ้ชพื้นท ี 

 
5.2.2. อตัราส่วนการใชป้ระโยชนบ์นทีดนิ 

ลาํดับ รายละเอียดการใช้ประโยชนท์ดีิน การใช้ประโยชน ์
พืนทคีลุมดิน อัตราส่วน

พืนท ี(%) (ตร.ว.)  (ตร.ม.) 

1 อาคารสาํนกังานสงู 25 ชนั อาคารสาํนกังาน 301.45 1,205.78 41.24% 

2 พืนทีถนนและลานคอนกรีต ถนนและลานคอนกรีต 429.55 1,718.22 58.76% 

รวมพืนททัีงหมด 731.00 2,924.00 100.00% 

 

5.2.3. รายละเอียดโครงสรา้ง/วสัด ุและงานระบบประกอบอาคาร 

รายละเอียด : อาคารแอทสาทร 

ปลกูสรา้งบนโฉนดทีดินเลขที : 4788, 7014 และ 18174 

ความสงูอาคาร : อาคารสาํนกังานสงู 25 ชนั 

ขนาดอาคาร : ประมาณ 42.90 X 43.30 เมตร 

พืนทกี่อสรา้งอาคารรวม (GFA) 
 

: ประมาณ 29,027.00 ตารางเมตร  

พืนทเีช่าสทุธิ (NLA) :   ประมาณ 17,516.44 ตารางเมตร  

อตัราส่วนพืนทเีช่าต่อพนืทีอาคาร : ประมาณรอ้ยละ 60.35 

อายอุาคาร : ประมาณ 13 ปี 

โครงสรา้งหลกั : คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลงัคา : คอนกรีตเสริมเหล็ก  

ผนงั : ส่วนพืนทีสาํนักงานเป็นผนงักระจก (Curtain Wall) ผนงัเบาฉาบเรียบทาสี ผนงัหอ้งนาํกรุกระเบอืง

เคลือบและสาํหรบัพืนทเีช่าตกแต่งโดยผูเ้ช่า 

พืน : คอนกรีตเสริมเหล็ก พืนผิวปแูกรนิโต ้กระเบืองเคลือบ กระเบืองยาง คสล.ขดัมนั และขดัหยาบ 

สาํหรบัพืนทเีช่าพนืคสล.ตกแต่งโดยผูเ้ช่า 

ฝา้เพดาน : ยิบซมับอรด์ฉาบเรียบ และทอ้งพืนเปิดโล่งตกแต่งโดยผูเ้ช่า 

ระบบไฟฟ้าหลกั : ระบบไฟฟ้าหลกั พรอ้มหมอ้แปลงไฟฟ้า ตูค้วบคมุ และอปุกรณ ์
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รายละเอียด : อาคารแอทสาทร 

ประต-ูหนา้ต่าง : ประตูบานกระจกแบบบานสวิง  ประตูบานกระจกแบบบานเปิดเดียวและคู่ บานกระจกแบบ

บานเลอืน บานไม ้และบานเหล็กทนไฟ 

หอ้งนาํและสขุภณัฑ ์ : วสัดผุิวพนื - ผนงัปกูระเบอืง กระจกเงา อ่างลา้งหนา้พรอ้มเคานเ์ตอร ์ Hand dryer สายชาํระ 

และโถแบบชักโครก 

ระบบไฟฟ้าสาํรอง : ประกอบดว้ยเครืองกาํเนิดไฟฟ้าสาํรอง พรอ้มระบบควบคมุ ระบบแสงสว่างฉกุเฉิน 

ระบบปรบัอากาศ : ใช้ระบบทําความเย็นแบบ Packaged Water Cooled Air Conditioner แบบระบายความ

รอ้นดว้ยนาํ พรอ้มหอระบายความรอ้น (Cooling Tower) ติดตังทีชันดาดฟ้า พรอ้มท่อนาํ

ระบายความรอ้น (Condenser Water System) เพือจ่ายเขา้สู่ระบบไปยงั AHU ซึงติดตงัอยู่

บริเวณห้องเครืองในแต่ละชัน พรอ้มระบบควบคุม ท่อส่งลม และหัวจ่ายลมเย็นไปยังพืนที

ปรบัอากาศ 

ระบบลิฟทโ์ดยสาร : ลิฟทโ์ดยสาร นาํหนกับรรทกุ 1,350 Kg  จาํนวน 5 ชดุ 

ลิฟทข์นส่ง นาํหนักบรรทกุ 1,600 Kg  จาํนวน 1 ชดุ 

ระบบบนัไดเลือน : - 

ระบบป้องกนัอคัคีภยั : ประกอบดว้ยระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้ไดแ้ก่ อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม ้(Heat and 

Smoke detector) อปุกรณแ์จง้เหตเุพลิงไหม ้(Manual Station) ชดุแผงควบคมุย่อย และแผง

ควบคมุส่วนกลาง พรอ้มระบบส่งสญัญาณแบบกระดงิ (Alarm Bell) และลาํโพงฉกุเฉิน 

ระบบดบัเพลิง : ประกอบดว้ยระบบส่งนาํดับเพลิง ไดแ้ก่ เครืองสูบนาํดับเพลิง (Fire Pump) ท่อเมนส่งนาํ

ดับเพลิง (Standpipe) สายส่งนาํดับเพลิง (Fire Hose) และระบบหัวกระจายนาํดับเพลิง 

(Automatic Auto Sprinkler) พรอ้มอปุกรณด์บัเพลิง (Portable Fire Extinguisher)  

ระบบควบคมุควนัไฟ : ใชร้ะบบอดัอากาศ (Pressurizing System)  พรอ้มระบบระบายควนัออก (Smoke Exhaust System) 

ระบบสขุาภิบาล : ระบบนาํประปา ประกอบดว้ยเครืองสบูนาํ ติดตงัเพือสบูนาํจากถังเก็บใตดิ้นไปยงัถังเก็บนาํ

บนดาดฟ้า และจ่ายนาํใหแ้ก่ส่วนต่างๆ ของอาคารโดยระบบแรงโนม้ถ่วง (Gravity Feed) 

ผ่านท่อนาํแต่ละชัน พรอ้มชุดวาลว์ลดแรงดนั เพือลดแรงดนันาํใหเ้หมาะสมกบัสขุภณัฑแ์ละ

อปุกรณอ์นืๆ 

ระบบอืนๆ : ประกอบด้วยระบบโทรศัพท์และระบบกระจายเสียงภายในอาคาร ระบบรักษาความ

ปลอดภยั โทรทศันว์งจรปิด (CCTV)  

ทีจอดรถ  :  ประมาณ 254 ช่องจอด  

ถนนและลานคอนกรีต (รอบอาคาร) : พนื คสล. พืนทปีระมาณ 1,718.22 ตารางเมตร 
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6. การวิเคราะหป์ระเมินมูลค่า 

6.1. การใช้ประโยชนส์ูงสุดและดีทสุีด 

การใช้ประโยชน์สูงสุดและดีทีสุดหมายถึง การใช้ประโยชน์ในทีดินว่างเปล่าหรือทรพัยสิ์นทีมีการพัฒนาแลว้อย่าง

เหมาะสมและถูกตอ้งตามกฎหมาย  ซึงการใชป้ระโยชนจ์ะตอ้งมีความเป็นไปไดท้างดา้นกายภาพ  มีความคุม้ค่าทีจะลงทุน  

และใหผ้ลตอบแทนทีดีทีสดุแก่ผูล้งทนุ 

จากการวิเคราะหต์ามสภาพการใชป้ระโยชนใ์นปัจจุบัน ศักยภาพในการพัฒนาของทรัพยสิ์น และการควบคุมการใช้

ประโยชน์ทีดินตามผังเมือง โดยไม่ไดค้าํนึงถึงโครงสรา้งทางวิศวกรรม  คุณลักษณะของชนัดินและผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม

โดยรวมแลว้ บริษัทฯ มีความเห็นว่า “การใช้ประโยชน์เพือพาณิชยกรรม” จะก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสดุและดีทีสุดสาํหรบั

ทรพัยสิ์นทปีระเมินมลูค่าน ี

6.2. วิธีการประเมินมูลค่า 

การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นโดยใช้หลักเกณฑ์มูลค่าตลาด เป็นการดาํเนินตามขันตอนและวิธีการทีเหมาะสมเพือ

ประมาณการมูลค่าตลาดของทรพัยสิ์น ทีควรจะสามารถซือขายไดใ้นตลาดโดยเปิดเผยและซึงไดพิ้จารณาถึงลักษณะของ

ทรพัยสิ์นและสภาวะตลาดแลว้ วิธีการประเมินมลูค่าทรพัยส์ินตามเกณฑนี์ ไดแ้ก ่

6.2.1. วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach) 

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เป็นการประเมินมลูค่าตลาดยตุิธรรมโดยการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบราคาทีมีการตกลงซอืขาย

กนัในช่วงทีผ่านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปัจจบุนัของทรพัยสิ์นทมีีลกัษณะ และคณุประโยชนค์ลา้ยคลงึกบัทรพัยสิ์นทีจะ

ประเมินมลูค่าโดยอาจใชปั้จจยัต่าง ๆ เช่น ระยะเวลา เงือนไขการขาย ทาํเลทตีงั การออกแบบและรูปแบบอาคาร ประโยชนใ์ช้

สอย ลกัษณะของทรพัยสิ์นนนั เป็นตวัปรบัราคาในการเปรียบเทียบกบัทรพัยส์ินทคีลา้ยคลงึกนัดว้ย 

6.2.2. วิธีคิดจากตน้ทนุ (Cost Approach) 

วิธีคิดจากตน้ทุน คือ การคาํนวณมลูค่าตน้ทุนทดแทนสทุธิ (Depreciated Replacement Cost) ซงึพิจารณาถึง มลูค่า

ตลาดทีดิน รวมกับตน้ทุนก่อสรา้งทดแทนใหม่ของอาคารและสิงปลกูสรา้งทีคลา้ยคลึงกัน พรอ้มกับการพิจารณาหกัค่าเสือม

ราคาของอาคารและสิงปลูกสรา้ง ตามปัจจยัทีมีผลต่อการเสือมค่าของทรพัยสิ์น วิธีการประเมินโดยวิธีคิดจากตน้ทุน สามารถ

ใชไ้ดก้บัการประเมินตามหลกัเกณฑก์ารประเมินทีมิใช่การกาํหนดมลูค่าตลาด และจะถือเป็นการประเมินตามหลกัเกณฑม์ลูคา่

ตลาดไดก็้ต่อเมอืทุกส่วนของขอ้มลูทีใชใ้นการประเมินมลูค่าจะตอ้งเป็นมลูค่าตลาด หรือทรพัยสิ์นทีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั 

(Specialized Property) ซงึโดยปกติมีการซือขายนอ้ยหรือไม่มีการซือขายทรพัยสิ์นประเภทนีในตลาด นอกจากในกรณีทีเป็น

ส่วนหนงึของการซอืขายกิจการ 

6.2.3. วิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) 

วิธีพิจารณาจากรายได ้แบ่งออกเป็นการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นโดยวิธีคิดผลตอบแทนทางตรง(Direct Capitalization 

Method) และวิธีคาํนวณมลูค่าปัจจุบนัของรายไดท้เีป็นกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method)  
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วิธีคิดผลตอบแทนทางตรง(Direct CapitalizationMethod) เป็นวิธีการประเมินมลูค่าทรพัยส์ินเชิงเปรียบเทียบวิธีหนึง 

ซึงพิจารณารายได ้อัตราว่าง และค่าใช้จ่ายของทรพัยสิ์นทีประเมิน และทาํการประเมินมูลค่าโดยหารรายไดสุ้ทธิดว้ยอตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization Rate) เป็นรอ้ยละทคีาดว่าจะไดร้บัจากทรพัยสิ์น วิธีนีจะพิจารณาถึงความสมัพนัธ์

โดยตรงระหว่างอตัราผลตอบแทนรวม กับรายไดสุ้ทธิปีหนึงเพียงปีเดียว สามารถใชไ้ดก้ับทรพัยสิ์นทีก่อให้เกิดรายไดจ้ากตวั

ทรัพย์สินโดยไม่มีรายไดจ้ากส่วนอืนๆ มาเกียวข้อง เช่น รายไดจ้ากงานบริการ หรือรายไดที้ไดม้าจากการขายสินคา้อืนๆ 

นอกจากนี สภาวะของตลาดจะตอ้งมีความมนัคง ไม่มีการเปลียนแปลงทางดา้นอตัราการเติบโตของอปุสงค ์อปุทาน และอตัรา

ค่าเช่าอย่างมีนยัสาํคญั  

วิธีคาํนวณมลูค่าปัจจบุนัของรายไดท้ีเป็นกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) เป็นการประมาณการกระแส

เงินสดรบั กระแสเงินสดจ่าย อัตราว่าง อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization Rate) อัตราคิดลด (Discount Rate)  

และรายการอืนทีเกียวข้อง อัตราคิดลดทีใช้ในกรณีของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) ควรจะเป็นอัตรา

ผลตอบแทนทีนกัลงทนุโดยทวัไปพึงคาดหวงัจากการลงทนุในทรพัยส์ินประเภทนนัๆ โดยไม่คาํนึงถึงสถานภาพทางการเงินของนกั

ลงทุนใดนักลงทุนหนึง ซึงควรเป็นรายไดก้่อนดอกเบียและภาษีเงินได ้ทังนียังตอ้งแสดงการคาํนวณมูลค่าสุดทา้ย (Terminal 

Value) อย่างชดัเจน 

6.2.4. วิธีคาํนวณมลูค่าคงเหลือสทุธิ (Residual Approach) 

วิธีคาํนวณมลูค่าคงเหลือสทุธิ เป็นการประเมินมลูค่าของทรพัยสิ์นเกียวกบัการประมาณการราคาขายและค่าเช่า โดย

อ้างอิงจากข้อมูลตลาด การประมาณการตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสาํหรับโครงการทีคลา้ยคลึงกันหรือสามารถ

เปรียบเทียบกนัได ้รวมทงัการเลือกใชอ้ตัราคิดลด (Discount Rate) อตัราผลตอบแทนของผูพ้ฒันาหรือผูป้ระกอบการตลอดจน

ระยะเวลาทีใชใ้นการพฒันาและระยะเวลาทีใชใ้นการขายหรือใหเ้ช่า ซงึตอ้งพิจารณาโดยรอบคอบสาํหรบัสภาวะตลาดในพืนที

นนัๆ รวมถึงสภาวะการแข่งขนัทีอาจเกิดขึนในช่วงระยะเวลาการพฒันา การประเมินโดยวิธีนีควรใชก้บัทรพัยส์ินทีอยู่ระหว่าง

การพัฒนาหรือทรพัยสิ์นทีมีศกัยภาพพอทีจะพัฒนาเพือใหเ้ป็นทรพัยส์ินทีสามารถสรา้งรายไดใ้นอนาคต เช่น ทีดินว่างเปล่า 

โครงการจดัสรรประเภทต่างๆ และอาคารสาํนกังาน เป็นตน้  

6.2.5. วิธีทีใชใ้นการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นในครงันี 

บริษัทฯ เลือกใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) โดยการคาํนวณมลูค่าปัจจุบนัของรายไดท้ีเป็นกระแส

เงินสด (Discounted Cash Flow Method) เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดมูลค่าทรพัยส์ิน และวิธีคิดจากตน้ทุนทดแทนสทุธิ 

(Depreciated Replacement Cost) ในการสอบทานมลูค่า 
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6.3. การประเมินมูลค่า 

6.3.1. การประเมินมลูค่าทรพัยส์ิน โดยวิธีคาํนวณมลูค่าปัจจบุนัของรายไดท้ีเป็นกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) 

การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นโดยวิธีคาํนวณมลูค่าปัจจบุนัของรายไดท้เีป็นกระแสเงินสด พิจารณาจากความสามารถของ

ทรัพยสิ์นในการสรา้งรายได ้หักค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและค่าใชจ่้ายอืนๆ เพือใหท้ราบรายรบัสุทธิของทรพัยสิ์นตลอด

ระยะเวลาประมาณการ และนาํมาคิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัของทรพัยสิ์น 

สมมติฐานในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

- สมมติฐานเกียวกับรายได ้(Revenue) และ สมมติฐานเกียวกับตน้ทุนขายและค่าใชจ้่าย (Cost and Expenses) อา้งอิง

ตามเอกสารประกอบ ก.  

- สมมติฐานเกียวกบัค่าตอบแทนในการบรหิารอสงัหาริมทรพัย ์

- ค่านายหนา้ (Commission) : กองทนุรวมฯ ไม่มีค่าใชจ่้ายค่านายหนา้ จึงไม่ประมาณการในการประเมินครงันี 

- ค่าตอบแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพยแ์ละค่าตอบแทนพิเศษ : กองทุนรวมฯ ไม่มีค่าตอบแทนในการบริหาร

อสงัหารมิทรพัยแ์ละค่าตอบแทนพิเศษ จึงไม่ประมาณการในการประเมินครงัน ี

- สมมติฐานเกียวกบัอตัราผลตอบแทน และอตัราคิดลด 

- อตัราคิดลด ( r ) : คาํนวณจาก Risk free + Risk premium โดย Risk free พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนการลงทุน

ในพันธบัตรรัฐบาล ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 10 ปี ผลตอบแทน 2.90% สาํหรับ Risk premium 

6.0% พิจารณาจากผลรวมของความเสียงจากการดาํเนินงาน และความเสียงทีไม่สามารถควบคุมไดต้่างๆ รวมเป็น

อตัราคิดลด 9% (ปัดเศษ) 

- อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน : ในการประเมินครงันกีาํหนดอตัราผลตอบแทนการลงทนุ % โดยอา้งอิงจาก 

- ประกาศที TAF 03/099/64 ลว.10 มีนาคม 2564 ของมลูนิธิประเมินค่า-นายหนา้แห่งประเทศไทย ซงึไดป้ระชมุ

ระดมสมองเกียวกบัการกาํหนดอตัราผลตอบแทนในการลงทนุ เมอืวนัท ี25 กมุภาพนัธ ์2564 โดยไดร้วบรวมสถติิ

ผลตอบแทนการลงทุน (เงินปันผล) จากการลงทุนในทรสัตเ์พือการลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์(REIT) ปี 2560 - 

2563 สาํหรบัอาคารสาํนกังาน 3 อาคาร คือ (ชอืย่อ) บางกอก, มิลเลียนแนร ์และ CPN คอมเมอรเ์ชียล โกรท มี

ผลตอบแทน 5% - 9.48% โดยในปี 2563 มีผลตอบแทนการลงทนุ 4.42% - 9.48% เฉลีย 7.03%  

- สมาคมผูป้ระเมินราคาอิสระไทย (www.tva.or.th) ไดก้าํหนดอตัราผลตอบแทนของอาคารสาํนกังาน (Freehold) 

ทาํเลชนัดี - % อตัราคิดลด - % 

จากการศึกษาขอ้มลูทีอา้งอิงขา้งตน้ พบว่าการเก็บขอ้มลูมาจากหลายแหล่งในทาํเลกรุงเทพมหานคร ซึงทรพัยสิ์นทีทาํ

การประเมินมีจุดเด่นเรืองของทาํเล ซึงจัดอยู่ในย่าน CBD ของกรุงเทพ และยงัมีจุดเด่นเรอืงของการคมนาคมซึงทีตงัทรพัยสิ์น

ติดกบัสถานรีถไฟฟ้า BTS เซ็นตห์ลยุส ์จึงพิจารณาใชอ้ตัราคิดลดที 9% และอตัราผลตอบแทน (Capitalization rate) 7% 
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สรุปมูลค่าทรัพยส์ิน โดยวิธีคาํนวณมูลค่าปัจจุบันของรายได้ทเีป็นกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) 

ทดีินพร้อมสงิปลูกสร้าง มูลค่าทรัพยส์ิน 

โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ (DCF) (บาท) 

- ทดีินเนอืที 1-3-31.0 ไร ่(731.0 ตารางวา)   

พรอ้มอาคารสาํนกังาน สงู 25 ชนั พนืทใีชส้อยรวม 29,027.00 ตารางเมตร 

1,799,961,016 

รวมมูลค่าอาคารสิงปลูกสร้างทังหมด 1,799,961,016 

หรือประมาณ )ปัดเศษ(  1,800,000,000 

หมายเหต ุ- ดูรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิโดยวิธีคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของรายไดท้เีป็นกระแสเงนิสด (DCF) ตามเอกสารประกอบ ก. 

6.3.2. การประเมินมลูค่าอาคารสงิปลกูสรา้งโดยวธีิวเิคราะหจ์ากตน้ทุน (Cost Approach)  

มลูค่าอาคารสิงปลกูสรา้งเพือใชใ้นการคิดมลูค่าประกันภยั คาํนวณโดยวิธีตน้ทุนทดแทนใหม่ (Replacement Cost New : 

RCN) และวิธีตน้ทนุทดแทนสทุธิ (Depreciated Replacement Cost : DRC)  

รายการอาคารสิงปลูกสร้าง มูลค่าตามสภาพ (DRC)   

  (บาท) 

- ทดีินเนือที 1-3-31.0 ไร่ (731.0 ตารางวา @ 1,500,000 บาท/ตารางวา) 1,096,500,000 

- มลูค่าอาคารและสงิปลกูสรา้งอนืๆ ตามสภาพปัจจุบนั 724,106,344 

รวมมูลค่าทีดินและอาคารสิงปลูกสร้าง 1,820,606,344 

หรือประมาณ )ปัดเศษ(  1,820,606,000 

หมายเหตุ : ค่าก่อสรา้งอาคารและการหกัค่าเสือมสภาพอาคารอา้งอิงตามบญัชีราคาโรงเรือนสิงปลูกสรา้ง 2563-2564 ของสมาคมผูป้ระเมินค่า

ทรพัย์สนิแห่งประเทศไทย (ดูรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิโดยวิธีวิเคราะห์จากตน้ทนุ ตามเอกสารประกอบ ก.) 

6.4. มูลค่าทรัพยส์ิน 

ทรพัยสิ์นทปีระเมินมลูค่าทงั 2 วิธี แสดงดงัตารางต่อไปนี 

วิธีพิจารณาจากรายได ้โดยวิธีคาํนวณมลูค่า

ปัจจบุนัของรายไดท้ีเป็นกระแสเงนิสด (DCF) 
: 

1,800,000,000.- บาท  

(-หนึงพนัแปดรอ้ยลา้นบาทถว้น-) 

วิธีวเิคราะหจ์ากตน้ทนุทดแทนใหม่  

(Replacement Cost New)  

 

: 
1,820,606,000บาท 

(-หนึงพนัแปดรอ้ยยีสิบลา้นหกแสนหกพนับาทถว้น-) 

บริษัท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จาํกัด มีความเห็นว่ามูลค่าทรัพยส์ินภายใตข้อ้จาํกัดและขอบเขต

ความรบัผิดชอบ (หวัขอ้ 2.7) ควรมีมลูค่าโดยวิธีคาํนวณมลูค่าปัจจบุนัของรายไดท้เีป็นกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 

Method) ดงันี 

มูลค่าทรัพยส์นิ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2565 : 
1,800,000,000. - บาท  

(-หนึงพนัแปดร้อยล้านบาทถ้วน-) 
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เอกสารประกอบ ก  
รายละเอียดวิธีการประเมินมลูคา่ทรพัยสิ์น 
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การประเมินมูลค่าทรัพยส์ินโดยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) 
- การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น โดยวิธีค านวณมลูค่าปัจจบุนัของรายไดท้ี่เป็นกระแสเงินสด (DCF) 
- ขอ้มลูเปรียบเทยีบ (อาคารส านกังาน) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียด   : การประเมินมูลค่าทดีินพร้อมสงิปลูกสร้าง

รายละเอียดทรัพยส์ิน   : ทดีินเนือท ี1-3-31.0 ไร่ พร้อมสิงปลูกสร้าง "อาคารสาํนักงานแอทสาทร"

ทตีงัทรัพยสิ์น   : เลขท ี9/9 ซอยสาทร 11 และ 13 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ  

ลูกค้าราย   : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศ์าลาแอทสาทร

วันทปีระเมินมูลค่าทรัพยส์ิน   : 30 มิถุนายน 2565

รายงานการประเมินเลขท ี : VR035/2022

การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นโดยวิธีรายได้ (Income Approach by Discount Cashflow Method)

รายงานการประเมินเลขที VR035/2022

1.   สมมติฐานเกียวกับรายได้ 

1.1 พืนทีเชา่และอตัราการเชา่ : อา้งองิจากตารางผูเ้ชา่ (Rent roll) ทไีดร้บัจากผูม้อบหมายงาน สรุปดงันี

รายละเอยีดพนืที พืนทีเชา่สทุธิ : NLA (ตารางเมตร) พืนทีทมีีผูเ้ชา่ (ตารางเมตร) อตัราการเชา่ หมายเหตุ

ณ วนัท ี30 มิถนุายน 2565 ณ วนัท ี30 มิถนุายน 2565 ณ วนัท ี30 มิถนุายน 2565

 - พืนทีเชา่สาํนกังาน 17,224.22 5,356.67 31.10%

 - พืนทีเชา่พาณิชยกรรม 202.80 202.80 100.00%

รวมพนืที 17,427.02 5,559.47 31.90%

1.2 ประมาณการผูเ้ชา่ใหม่และอตัราการเชา่

รายละเอยีดพนืที รอบปี 2565 (1/7/65-30/6/66) รอบปี 2566 (1/7/66-30/6/67) รอบปี 2567 (1/7/67-30/6/68) รอบปี 2568  (1/7/68-30/6/69)

 - พืนทีเชา่สาํนกังาน 15.23% 15.23% 15.23% 15.23%

ประมาณการพนืทีเชา่ใหม่ 2,622.40 2,622.40 2,622.40 2,622.40

รวมพนืทีเชา่ 7,979.07 10,601.48 13,223.88 15,846.28

อตัราการเชา่พนืทีสาํนกังาน 46.32% 61.55% 76.77% 92.00%

 - พืนทีเชา่พาณิชยกรรม 0% 0% 0% 0%

ประมาณการพนืทีเชา่ใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมพนืทีเชา่ 202.80 202.80 202.80 202.80

อตัราการเชา่พนืทีพาณิชยกรรม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

รวมพนืที (ตารางเมตร) 8,181.87 10,804.28 13,426.68 16,049.08

อตัราการเชา่เฉลีย 46.95% 62.00% 77.05% 92.09%

1.3 อตัราคา่เชา่และคา่บริการ และอตัราการปรบัเพมิคา่เชา่ : อา้งองิจากตารางผูเ้ชา่ (Rent roll) ทไีดร้บัจากผูม้อบหมายงาน สรุปดงันี

คา่เชา่และคา่บริการตามสญัญา

 (บาท/ตร.ม./เดือน)  (บาท/ตร.ม./เดือน) อตัราการปรบัเพิมเฉลีย/ปี

 - พืนทีเชา่สาํนกังาน 550.00 656.00 3.20%

 - พืนทีเชา่พาณิชยกรรม 1,712.00 1,712.00 3.20%

คา่เชา่และคา่บริการเฉลีย 633.93

1.4 ระยะเวลาการปรบัคา่เชา่และระยะเวลาสญัญาเชา่คงเหลือเฉลีย (รอบระยะเวลา 1 ปี นบัตงัแตว่นัที 1 กรกฎาคม - 30 มิถนุายน ปีถดัไป)

รายละเอยีดพนืทีเชา่ ระยะเวลาคงเหลือเฉลีย (เดือน) ปีทเีริมปรบัคา่เชา่ เป็นคา่เชา่เก่า (เดือน) เป็นคา่เชา่ใหม่ (เดือน)

 - พืนทีเชา่สาํนกังาน 5.60 รอบปี พ.ศ.2565 5.60 6.40

 - พืนทีเชา่พาณิชยกรรม 17.25 รอบปี พ.ศ.2567 5.25 6.75

1.5 รายไดจ้ากการใหบ้ริการอนืๆ (อา้งองิจากงบรายรบั-รายจา่ย ณ ปีสินสดุ 30 มิถนุายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2565)

 - รายไดค้า่สาธารณปูโภค 22.00% ของรายไดค้า่เชา่และบริการรวม

 - รายรบัคา่บริการแอรล์ว่งเวลา 5.00% ของรายไดค้า่เชา่และบริการรวม

 - รายไดค้า่ทีจอดรถ 5.40% ของรายไดค้า่เชา่และบริการรวม

 - รายไดค้า่โฆษณา 3.00% ของรายไดค้า่เชา่และบริการรวม

 - รายรบัคา่ติดตงัเสาสญัญาณโทรศพัทแ์ละไฟเบอรอ์อฟติค 1.40% ของรายไดค้า่เชา่และบริการรวม

 - รายรบัคา่บาํรุงพืนทีส่วนกลาง 1.50% ของรายไดค้า่เชา่และบริการรวม

 - รายไดอื้น ๆ 0.60% ของรายไดค้า่เชา่และบริการรวม

คา่เชา่และคา่บริการตามตลาด
หมายเหตุ

เมือพนืทีเชา่ตามสญัญาเดิมสินสดุลง จะ

พิจารณาปรบัเพมิในอตัราตลาด ณ ปีนนัๆ

รายละเอยีดพนืทีเชา่



รายละเอียด   : การประเมินมูลค่าทดีินพร้อมสงิปลูกสร้าง

รายละเอียดทรัพยส์ิน   : ทดีินเนือท ี1-3-31.0 ไร่ พร้อมสิงปลูกสร้าง "อาคารสาํนักงานแอทสาทร"

ทตีงัทรัพยสิ์น   : เลขท ี9/9 ซอยสาทร 11 และ 13 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ  

ลูกค้าราย   : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศ์าลาแอทสาทร

วันทปีระเมินมูลค่าทรัพยส์ิน   : 30 มิถุนายน 2565

รายงานการประเมินเลขท ี : VR035/2022

การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นโดยวิธีรายได้ (Income Approach by Discount Cashflow Method)

รายงานการประเมินเลขที VR035/2022

2. สมมติฐานเกียวกับต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย (Cost and Expenses) (อา้งองิจากงบรายรบั-รายจา่ย ณ ปีสินสดุ 30 มิถนุายน 2560 - 30 มิถนุายน 2564)

2.1 คา่ใชจ้า่ยตามสญัญาบริการต่างๆ

 - คา่บริหารอาคาร  (บาท/ปี) ปรบัเพมิปีละ

ปี 2565 - 2566 อา้งองิสญัญาแตง่ตงัผูบ้ริหารอาคาร ลงวนัที 27 กรกฎาคม 2564 4,661,210.00 3.60%  (ระยะเวลาสญัญา 1 ปี สมมติฐานวา่จะตอ่สญัญาไปตลอดประมาณการ)

ปี 2567 อตัราการเชา่เกิน 76% ปรบัเพมิชา่งเทคนิค 2 อตัรา เป็นเงินทเีพมิขึน 661,750.09 (ปรบัเพมิจาํนวนเงินในปี 2567 และปีตอ่ไปจาํนวนเงินรวมปรบับเพมิตามอตัรารายปี)

 - คา่บริการรกัษาความปลอดภยั 3,204,000.00 0.70% (อา้งองิรายละเอียดคูส่ญัญาผูร้บัเหมางานบริการในอาคาร และงบรบัจา่ยปี 2565)

 - คา่บริการรกัษาความสะอาด 1,379,277.00 0.70% (อา้งองิรายละเอียดคูส่ญัญาผูร้บัเหมางานบริการในอาคาร และงบรบัจา่ยปี 2565)

 - คา่บาํรุงรกัษาอาคารอปุกรณแ์ละงานระบบ 1,627,030.00 3.00% (อา้งองิรายละเอียดคูส่ญัญาผูร้บัเหมางานบริการในอาคาร และงบรบัจา่ยปี 2565)

 - คา่บริการอืนๆ 163,810.00 0.50% (อา้งองิงบรบัจา่ยปี 2565)

2.2 คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานอนืๆ

 - คา่สาธารณปูโภค                   (รอบปี 2565 - 2568) 17.30% ของรายไดร้วม ปีตอ่ไปปรบัเพมิปีละ 0.50%

 - คา่ดาํเนินการและสาํนกังาน 0.13% ของรายไดร้วม

 - คา่เบียประกนัภยัอาคาร 346,626.00 บาท/ปี (ปัดเศษ) ปีตอ่ไปปรบัเพมิปีละ 1.00%

 - ภาษีทีดินและสิงปลกูสรา้ง (ปี 2565) 3,346,950.24 บาท/ปี ปีตอ่ไปปรบัเพมิปีละ 1.00% {แบบการคาํนวณค่าภาษีฯ(ภ.ด.ส. 7)ปี 2565}

 - คา่ใชจ้า่ยงานระบบและซอ่มแซม 3.60% ของรายไดร้วม

3. สมมติฐานเกียวกับสาํรองค่าปรับปรุงอาคารและอุปกรณ ์(FF&E) 4.00% ของรายไดร้วม

4. ระยะเวลาประมาณการ 

การนบัรอบระยะเวลา 1 ปี

จาํนวนวนัตอ่ปี (1 กรกฎาคม - 30 มิถนุายน ของปีถดัไป) 365 วนั 

รอบปี 2565 ระยะเวลาคงเหลือประมาณ 365 วนั

จาํนวนเดือนตอ่ปี 12 เดือน

จาํนวนเดือนทีไม่ไดร้บัรายไดจ้ากผูเ้ชา่ใหม่ 1 เดือน

รวมระยะเวลาประมาณการ (ปี) 10.00 ปี

5.  สมมติฐานเกียวกับอัตราผลตอบแทน (Capitalization rate) และ อัตราคิดลด (Discount Rate)

5.1 อตัราผลตอบแทน (Capitalization Rate / Yield) และ อตัราคิดลด (Discount Rate)

อตัราคิดลด (Discount Rate)

คาํนวณจาก Risk free + Risk premium โดย Risk free พิจารณาจากอตัราผลตอบแทนการลงทนุในพนัธบตัรรฐับาล ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ.2565 ระยะเวลา 10 ปี  สาํหรบั Risk premium พิจารณาจาก

ผลรวมของความเสียงจากการดาํเนินงาน และความเสยีงทไีม่สามารถควบคมุไดต้า่ง ๆ เชน่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเมือง สงคราม และ โรคระบาด เป็นตน้ รายละเอียดดงันี

                                                               Risk free = 2.90%

                                                               Risk premium = 6.00%

                                                               Discount Rate ( r ) = 8.90%

สรุป : อตัราคิดลดทใีชใ้นการประเมิน = 9.00% (ปัดเศษ)

5.2 อตัราผลตอบแทน (Capitalization Rate / Yield) = 7.00%

อา้งองิจากประกาศท ีTAF 03/099/64 ลว.10 มีนาคม 2564 ของมลูนิธิประเมินคา่-นายหนา้แหง่ประเทศไทย ซงึไดป้ระชมุระดมสมองเกียวกบัการกาํหนดอตัราผลตอบแทนในการลงทนุ เมือวนัที 25 กมุภาพนัธ ์2564 โดยไดร้วบรวมสถิติผลตอบแทน

การลงทนุ (เงินปันผล) จากการลงทนุในทรสัตเ์พอืการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์(REIT) ปี 2560 - 2563 สาํหรบัอาคารสาํนกังาน 3 อาคาร คือ (ชอืย่อ) บางกอก, มิลเลียนแนร ์และ CPN คอมเมอรเ์ชียล โกรท มีผลตอบแทน 5% - 9.48% โดยในปี 2563

มีผลตอบแทนการลงทนุ 4.72% - 9.48% เฉลีย 7.03% บริษัทฯ จงึพิจารณาเลือกใชอ้ตัราผลตอบแทนการลงทนุครงันีตามระบขุา้งตน้

5.3 คา่ใชจ้า่ยในการขายทรพัยสิ์น

ในการประเมินครงันี บริษัทฯ สมมติฐานวา่จะมีการถือครองทรพัยส์ินโดยไม่มีการขาย ดงันนัจงึไม่มีคา่ใชจ้า่ยในการขายทรพัยสิ์น

6.  สรุปมูลค่าทรัพยสิ์น

มลูคา่ทรพัยส์ิน ณ วนัที 30 มิถนุายน 2565 เป็นเงิน 1,799,961,016 บาท 

มูลค่าทรัพยสิ์น (ปัดเศษ) 1,800,000,000 บาท 



รายละเอียด   : การประเมินมูลค่าทดีินพร้อมสงิปลูกสร้าง

รายละเอียดทรัพยสิ์น   : ทีดินเนือท ี1-3-31.0 ไร่ พร้อมสงิปลูกสร้าง "อาคารสาํนักงานแอทสาทร"

ทีตงัทรัพยสิ์น   : เลขท ี9/9 ซอยสาทร 11 และ 13 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ  

ลกูค้าราย   : กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยศ์าลาแอทสาทร

วันทปีระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น   : 30 มิถุนายน 2565

รายงานการประเมินเลขที  : VR035/2022

การประเมนิมูลค่าทรัพยส์ินโดยวิธีรายได้ (Income Approach by Discount Cashflow Method)

รายงานการประเมนิเลขท ีVR035/2022

Terminal 

รอบปี พ.ศ. 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575

วันทเีรมิรอบปี 1 กรกฎาคม 2565 1 กรกฎาคม 2566 1 กรกฎาคม 2567 1 กรกฎาคม 2568 1 กรกฎาคม 2569 1 กรกฎาคม 2570 1 กรกฎาคม 2571 1 กรกฎาคม 2572 1 กรกฎาคม 2573 1 กรกฎาคม 2574 1 กรกฎาคม 2575

วันทสีนิสุดรอบปี 30 มถุินายน 2566 30 มถุินายน 2567 30 มถุินายน 2568 30 มถุินายน 2569 30 มถุินายน 2570 30 มถุินายน 2571 30 มถุินายน 2572 30 มถุินายน 2573 30 มถุินายน 2574 30 มถุินายน 2575 30 มถุินายน 2576

ปีที 1.00                                 2.00                                 3.00                                 4.00                                 5.00                                 6.00                                 7.00                                 8.00                                 9.00                                 10.00                               11.00                               

จาํนวนวนั 730.0 365                                  365                                  365                                  365                                  365                                  365                                  365                                  365                                  365                                  365                                  365                                  

จาํนวนเดือน 24.0 12.00                               12.00                               12.00                               12                                    12                                    12                                    12                                    12                                    12                                    12                                    12                                    

สมมติฐานเกียวกับรายได้

1 พนืทเีช่าสุทธิ 17,427.02 17,427.02 17,427.02 17,427.02 17,427.02 17,427.02 17,427.02 17,427.02 17,427.02 17,427.02 17,427.02

1.1 พืนทีเช่าสาํนกังาน ตารางเมตร 17,224.22 17,224.22 17,224.22 17,224.22 17,224.22 17,224.22 17,224.22 17,224.22 17,224.22 17,224.22 17,224.22

1.2 พืนทีเช่าพานิชยกรรม ตารางเมตร 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80

การครอบครองพืนทีเช่าตามสญัญา ตารางเมตร 5,559.47 8,181.87 10,804.28 13,426.68 16,049.08 16,049.08 16,049.08 16,049.08 16,049.08 16,049.08 16,049.08

การครอบครองพืนทีเช่าใหม่ ตารางเมตร 2,622.40 2,622.40 2,622.40 2,622.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

การครอบครองพืนทีเช่ารวม ตารางเมตร 8,181.87 10,804.28 13,426.68 16,049.08 16,049.08 16,049.08 16,049.08 16,049.08 16,049.08 16,049.08 16,049.08

อัตราการครอบครองพืนทีเช่ารวม % ของพืนทีเช่าสทุธิ 46.95% 62.00% 77.05% 92.09% 92.09% 92.09% 92.09% 92.09% 92.09% 92.09% 92.09%

พืนทีวา่ง ตารางเมตร 9,245.15 6,622.74 4,000.34 1,377.94 1,377.94 1,377.94 1,377.94 1,377.94 1,377.94 1,377.94 1,377.94

ค่าเช่าและค่าบริการเฉลียของทงัโครงการ บาท/ตารางเมตร/เดือน 634 696 715 736 759 784 809 834 861 889 917

อตัราการปรบัเพมิเฉลีย 3.16% 2.91% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%

2) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากพนืทเีช่า

2.1 พืนทีเช่าสาํนกังาน

อัตราการครอบครองพืนทีเช่าตามสญัญา % ของพืนทีเช่าสาํนกังานสทุธิ 31.10% 46.32% 61.55% 76.77% 92.00% 92.00% 92.00% 92.00% 92.00% 92.00% 92.00%

อัตราการครอบครองพืนทีเช่าใหม ่                                      % ของพืนทีเช่าสาํนกังานสทุธิ 15.23% 15.23% 15.23% 15.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

อัตราการครอบครองพืนทีเช่ารวม % ของพืนทีเช่าสาํนกังานสทุธิ 46.32% 61.55% 76.77% 92.00% 92.00% 92.00% 92.00% 92.00% 92.00% 92.00% 92.00%

การครอบครองพืนทีเช่าตามสญัญา ตารางเมตร 5,356.67 7,979.07 10,601.48 13,223.88 15,846.28 15,846.28 15,846.28 15,846.28 15,846.28 15,846.28 15,846.28

การครอบครองพืนทีเช่าใหม ่ 2,622.40 2,622.40 2,622.40 2,622.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

การครอบครองพืนทีเช่ารวม ตารางเมตร 7,979.07 10,601.48 13,223.88 15,846.28 15,846.28 15,846.28 15,846.28 15,846.28 15,846.28 15,846.28 15,846.28

อัตราค่าเช่าและบริการ (ตามสญัญา) บาท/ตารางเมตร/เดือน 550

อัตราค่าเช่าและบริการเฉลีย (อัตราตลาด) 656 บาท/ตารางเมตร/เดือน 656 677 699 721 744 768 792 818 844 871 899

อัตราการเพิมค่าเช่าและค่าบริการ 3.20% ทกุ ปี 0.00% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%

รวมรายไดค้่าเช่าและบริการ (ตามสญัญา) 24,575,545                       

รวมรายไดค้่าเช่าและบริการ (ตามอัตราตลาด) 33,499,341                       86,125,375                       110,867,271                     137,104,456                     141,491,798                     146,019,536                     150,692,161                     155,514,310                     160,490,768                     165,626,472                     170,926,520                     

รวมรายไดค้่าเช่าและบริการพืนทีเช่าสาํนกังาน 93.31% ของรายไดค้่าเช่าและบริการรวม 58,074,886                       86,125,375                       110,867,271                     137,104,456                     141,491,798                     146,019,536                     150,692,161                     155,514,310                     160,490,768                     165,626,472                     170,926,520                     

2.2 พืนทีเช่าพานิชยกรรม

อัตราการครอบครองพืนทีเช่าตามสญัญา % ของพืนทีเช่าสาํนกังานสทุธิ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

อัตราการครอบครองพืนทีเช่าใหม่ % ของพืนทีเช่าสาํนกังานสทุธิ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

อัตราการครอบครองพืนทีเช่ารวม % ของพืนทีเช่าสาํนกังานสทุธิ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

การครอบครองพืนทีเช่าตามสญัญา ตารางเมตร 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80

การครอบครองพืนทีเช่าใหม ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

การครอบครองพืนทีเช่ารวม ตารางเมตร 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80

อัตราค่าเช่าและบริการ (ตามสญัญา) บาท/ตารางเมตร/เดือน 1,712 1,712 1,712

อัตราค่าเช่าและบริการ (ตามอัตราตลาด) 1,712 บาท/ตารางเมตร/เดือน 1,712 1,767 1,823 1,882 1,942 2,004 2,068 2,134 2,203 2,273 2,346

อัตราการเพิมค่าเช่าและค่าบริการ (ตามอัตราตลาด) 3.20% ทกุ ปี 0.00% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%

รวมรายไดค้่าเช่าและบริการ (ตามสญัญา) 4,166,323                         4,166,323                         1,822,766                         

รวมรายไดค้่าเช่าและบริการ (ตามอัตราตลาด) -                                   -                                   2,495,944                         4,579,226                         4,725,761                         4,876,985                         5,033,049                         5,194,106                         5,360,318                         5,531,848                         5,708,867                         

รวมรายไดค้่าเช่าและบริการพืนทีเช่ารา้นคา้ภายในอาคาร 6.69% ของรายไดค้่าเช่าและบริการรวม 4,166,323                         4,166,323                         4,318,711                         4,579,226                         4,725,761                         4,876,985                         5,033,049                         5,194,106                         5,360,318                         5,531,848                         5,708,867                         

รายได้ค่าเช่าและบริการรวม (บาท) 71.99% ของรายได้รวม 62,241,209                   90,291,698                   115,185,981                 141,683,681                 146,217,559                 150,896,521                 155,725,210                 160,708,416                 165,851,086                 171,158,320                 176,635,387                 

- รายไดค้่าสาธารณูปโภค 22.00% ของรายไดค้่าเช่าและบริการรวม 13,693,066                       19,864,174                       25,340,916                       31,170,410                       32,167,863                       33,197,235                       34,259,546                       35,355,852                       36,487,239                       37,654,830                       38,859,785                       

- รายรบัค่าบริการแอรล์ว่งเวลา 5.00% ของรายไดค้่าเช่าและบริการรวม 3,112,060                         4,514,585                         5,759,299                         7,084,184                         7,310,878                         7,544,826                         7,786,260                         8,035,421                         8,292,554                         8,557,916                         8,831,769                         

- รายไดค้่าทีจอดรถ 5.40% ของรายไดค้่าเช่าและบริการรวม 3,361,025                         4,875,752                         6,220,043                         7,650,919                         7,895,748                         8,148,412                         8,409,161                         8,678,254                         8,955,959                         9,242,549                         9,538,311                         

- รายไดค้่าโฆษณา 3.00% ของรายไดค้่าเช่าและบริการรวม 1,867,236                         2,708,751                         3,455,579                         4,250,510                         4,386,527                         4,526,896                         4,671,756                         4,821,252                         4,975,533                         5,134,750                         5,299,062                         

- รายรบัค่าติดตงัเสาสญัญาณโทรศัพทแ์ละไฟเบอรอ์อฟติค 1.40% ของรายไดค้่าเช่าและบริการรวม 871,377                            1,264,084                         1,612,604                         1,983,572                         2,047,046                         2,112,551                         2,180,153                         2,249,918                         2,321,915                         2,396,216                         2,472,895                         

- รายรบัค่าบาํรุงพืนทีสว่นกลาง 1.50% ของรายไดค้่าเช่าและบริการรวม 933,618                            1,354,375                         1,727,790                         2,125,255                         2,193,263                         2,263,448                         2,335,878                         2,410,626                         2,487,766                         2,567,375                         2,649,531                         

-  รายไดอื้น ๆ 0.60% ของรายไดค้่าเช่าและบริการรวม 373,447                            541,750                            691,116                            850,102                            877,305                            905,379                            934,351                            964,250                            995,107                            1,026,950                         1,059,812                         

รายได้รวม (บาท) 100% ของรายได้รวม 86,453,039                   125,415,169                 159,993,328                 196,798,633                 203,096,190                 209,595,268                 216,302,316                 223,223,990                 230,367,158                 237,738,907                 245,346,552                 

3) ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

3.1 ค่าใช้จ่ายตามสัญญาบริการต่างๆ ปี 2567 อัตราการเช่าเกิน 76% ปรบัเพิมช่างเทคนิค 2 อัตรา เป็นเงินทเีพิมขึน

- ค่าบริหารอาคาร ปี 2565 - 2566 4,661,210.00 บาท/ปี (ปัดเศษ) ปีต่อไปปรบัเพิมปีละ 3.60% 4,661,210.00                    4,829,013.56 5,002,858.05 5,182,960.94 5,369,547.53 5,562,851.24 5,763,113.89 5,970,585.99 6,185,527.08 6,408,206.06 6,638,901.48

ค่าบริหารอาคาร ปี 2567 อัตราการเช่าเกิน 76% ปรบัเพิมช่างเทคนิค 2 อัตรา 661,750.09 661,750.09 685,573.10 710,253.73 735,822.86 762,312.49 789,755.74 818,186.94 847,641.67 878,156.77

- ค่าบริการรกัษาความปลอดภัย 3,204,000.00 บาท/ปี (ปัดเศษ) ปีต่อไปปรบัเพิมปีละ 0.70% 3,204,000.00                    3,226,428.00 3,249,013.00 3,271,756.09 3,294,658.38 3,317,720.99 3,340,945.04 3,364,331.65 3,387,881.97 3,411,597.15 3,435,478.33

- ค่าบริการรกัษาความสะอาด 1,379,277.00 บาท/ปี (ปัดเศษ) ปีต่อไปปรบัเพิมปีละ 0.70% 1,379,277.00                    1,388,931.94 1,398,654.46 1,408,445.04 1,418,304.16 1,428,232.29 1,438,229.91 1,448,297.52 1,458,435.61 1,468,644.66 1,478,925.17

- ค่าบาํรุงรกัษาอาคารอุปกรณแ์ละงานระบบ 1,627,030.00 บาท/ปี (ปัดเศษ) ปีต่อไปปรบัเพิมปีละ 3.00% 1,627,030.00                    1,675,840.90 1,726,116.13 1,777,899.61 1,831,236.60 1,886,173.70 1,942,758.91 2,001,041.68 2,061,072.93 2,122,905.11 2,186,592.27

- ค่าบริการอืนๆ 163,810.00 บาท/ปี (ปัดเศษ) ปีต่อไปปรบัเพิมปีละ 0.50% 163,810.00                       164,629.05 165,452.20 166,279.46 167,110.85 167,946.41 168,786.14 169,630.07 170,478.22 171,330.61 172,187.27

รวมค่าใช้จ่ายตามสัญญาบริการต่างๆ 11,697,077.09 11,035,327.00               11,284,843.45 12,203,843.92 12,492,914.23 12,791,111.25 13,098,747.49 13,416,146.37 13,743,642.64 14,081,582.75 14,430,325.26 14,790,241.27

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอนืๆ 2.48% 2.49%

- ค่าสาธารณูปโภค                   (รอบปี 2565 - 2568) 17.3% ของรายไดร้วม ปีต่อไปปรบัเพิมปีละ 0.50% 14,956,376                       21,696,824                       27,678,846                       34,046,164                       34,216,394                       34,387,476                       34,559,414                       34,732,211                       34,905,872                       35,080,401                       35,255,803                       

- ค่าดาํเนินการและสาํนกังาน 0.1% ของรายไดร้วม 112,389                            163,040                            207,991                            255,838                            264,025                            272,474                            281,193                            290,191                            299,477                            309,061                            318,951                            

- ค่าเบียประกันภัยอาคาร                                 ปี 2565 346,626.00 บาท/ปี (ปัดเศษ) ปีต่อไปปรบัเพิมปีละ 1.00% 346,626                            350,092                            353,593                            357,129                            360,700                            364,307                            367,950                            371,630                            375,346                            379,100                            382,891                            

- ภาษีทีดินและสิงปลกูสรา้ง                              ปี 2565 3,346,950.24 บาท/ปี (ปัดเศษ) ปีต่อไปปรบัเพิมปีละ 1.00% 3,346,950                         3,380,420                         3,414,224                         3,448,366                         3,482,850                         3,517,678                         3,552,855                         3,588,384                         3,624,268                         3,660,510                         3,697,115                         

- ค่าใชจ่้ายงานระบบและซอ่มแซม 3.60% ของรายไดร้วม 3,112,309                         4,514,946                         5,759,760                         7,084,751                         7,311,463                         7,545,430                         7,786,883                         8,036,064                         8,293,218                         8,558,601                         8,832,476                         

รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอนืๆ 25.3% ของรายได้รวม 21,874,650                   30,105,322                   37,414,414                   45,192,248                   45,635,432                   46,087,366                   46,548,296                   47,018,479                   47,498,181                   47,987,672                   48,487,236                   

กําไรสุทธิ 61.9% ของรายได้รวม 53,543,062                   84,025,003                   110,375,070                 139,113,471                 144,669,646                 150,409,155                 156,337,874                 162,461,868                 168,787,395                 175,320,909                 182,069,075                 

4) สํารองค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ ์(FF&E) 4.0% ของรายไดร้วม 3,458,122                         5,016,607                         6,399,733                         7,871,945                         8,123,848                         8,383,811                         8,652,093                         8,928,960                         9,214,686                         9,509,556                         9,813,862                         

5) กระแสเงินสดสทุธิจากการดาํเนินงาน (NOI) 57.93% 50,084,940                       79,008,397                       103,975,337                     131,241,526                     136,545,798                     142,025,344                     147,685,781                     153,532,909                     159,572,708                     165,811,353                     172,255,213                     

% NOI 58% 63% 65% 67% 67% 68% 68% 69% 69% 70% 70%

มลูค่าสดุทา้ย ณ อัตราผลตอบแทน (Capitalization rate) 7.0% 2,460,788,758

กระแสเงินสดทงัหมดของโครงการ 50,084,940                    79,008,397                    103,975,337                  131,241,526                  136,545,798                  142,025,344                  147,685,781                  153,532,909                  159,572,708                  2,626,600,111               

อัตราคิดลด (Discount rate) 9.0% 0.917431                          0.841680                          0.772183                          0.708425                          0.649931                          0.596267                          0.547034                          0.501866                          0.460428                          0.422411                          

กระแสเงินสดสทุธิจากการดาํเนินงาน (NPV of NOI) 45,949,477                       66,499,787                       80,287,988                       92,974,778                       88,745,347                       84,685,026                       80,789,144                       77,052,947                       73,471,743                       1,109,504,780                  

มูลคา่ปัจจุบันสุทธิ 1,799,961,016               

มูลคา่ปัจจุบันสุทธิ (ปัดเศษ)  1,800,000,000               

มลูค่าทรพัยส์ินเฉลียต่อพืนที NLA 103,288                       

Passive Rent Assumption Market Rent Assumption
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