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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 สาํหรบัใชใ้นการพิจารณาของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยศ์าลาแอทสาทร เท่านนั 

 

บรษัิทฯ ไดท้าํการสาํรวจรวบรวมขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบัทรพัยสิ์น มีความเห็นวา่มลูคา่ทรพัยสิ์น ณ วนัท ี23 กรกฎาคม 2564 

ภายใตข้อ้จาํกัดและขอบเขตความรบัผิดชอบตามหวัขอ้ 2.7 ควรมีมลูค่าทรพัยสิ์นตามหวัขอ้ 7.4  

  

บรษัิทฯ ขอรบัรองว่า ไม่มีผลประโยชนเ์กียวขอ้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มกบัทรพัยส์ินทีทาํการประเมินมลูค่า  
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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 ค. ผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

เอกสารประกอบ ง. แผนทีแสดงทีตงัทรพัยสิ์น 

เอกสารประกอบ จ. ผงัแสดงรูปแปลงทดีิน / ผงัแสดงรูปแปลงทดีินและภาพถ่ายทางอากาศ 

เอกสารประกอบ ฉ. ผงับรเิวณแสดงทีตงัอาคาร  

เอกสารประกอบ ช. แปลนพนือาคาร และผงัแสดงตาํแหน่งพืนทีเช่า 

เอกสารประกอบ ซ. ภาพถ่ายทรพัยสิ์น 
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1. บทสรุปผู้บริหาร 

 

ชือลูกค้า : กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยศ์าลาแอทสาทร 
 

วัตถุประสงค ์ : การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นครงันีมีวตัถุประสงคเ์พือสาธารณะ สาํหรบัใชใ้นการพิจารณาของกองทนุ

รวมอสงัหารมิทรพัยศ์าลาแอทสาทร 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 ไร่ (731.0 ตารางวา) พรอ้มอาคารสาํนักงาน “แอทสาทร” สูง 25 ชนั 

รายละเอียดเอกสาร

สิทธิทดีิน 

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

11635 ตาํบลยานนาวา อาํเภอสาทร กรุงเทพมหานคร ผูถื้อกรรมสิทธิ กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์

ศาลาแอทสาทร 

สิทธิในทรัพยส์นิ : กรรมสิทธิสมบรูณ ์(Freehold) 

การตรวจสอบอายัด : ไม่มีคาํสงัอายดัหา้มโอนใด ๆ 

 ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผกูพนัใดๆ 

การใช้ทางเข้า-ออก : ถนนสาทรใต ้สิทธิการใชท้างเป็นทางสาธารณประโยชน ์
 

สาธารณูปโภค : ประกอบดว้ย ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ระบบระบายนาํเสีย ไฟส่องทาง และทางเดินเทา้ 

ข้อกาํหนดและ 

กฎหมายทเีกยีวข้อง 

: ขอ้กาํหนดของผงัเมือง 

ทรัพยสิ์นตังอยู่ในเขตทีดินประเภททีพาณิชยกรรม “พืนทีสีแดง (บริเวณ พ.5-7)” ตามประกาศ

กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556  

การเวนคืน : ไม่มีการเวนคืนทีดินในบรเิวณทรพัยสิ์นทปีระเมินมลูค่า 

โครงการพัฒนาของ

รัฐในบริเวณใกล้เคียง 

: โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสงูเชอืม 3 สนามบิน โดยมีแผนในอนาคตทีจะขยายเสน้ทางเดินรถของระบบ

รถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิงก ์(ARL) จากสถานีพญาไทไปสถานีกลางบางซอื และสถานีท่าอากาศยาน

ดอนเมือง โดยโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสงูนีเป็นส่วนหนึงของโครงสรา้งพืนฐานหลกัในการพฒันา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (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 กมุภาพนัธ ์2552  
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2. บทนํา 
 

2.1. การมอบหมายงานและการว่าจ้าง 
 

บรษัิท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จาํกดั ไดร้บัการว่าจา้งใหท้าํการประเมินมลูคา่ทรพัยสิ์นจากกองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัยศ์าลาแอทสาทร ตามเอกสารใบเสนอราคาเลขที VP065/2021 ลงวนัที 7 กรกฎาคม 2564 

 

2.2. วัตถุประสงคข์องการประเมินมูลค่า 
 

วตัถปุระสงคข์องการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นครงัน ีเพือตอ้งการทราบความเห็นของบรษิัทฯ เกียวกบัมลูค่าทรพัยสิ์น สาํหรบั

วตัถปุระสงคส์าธารณะ ของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยศ์าลาแอทสาทร เท่านนั 

 

2.3. หลักเกณฑใ์นการประเมินมูลค่า 

เพอืกาํหนดมลูค่าตลาด (Market Value) ของทรพัยสิ์น  

 

2.4. วันททีาํการสาํรวจ 

บรษัิท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จาํกดั เขา้ทาํการสาํรวจทรพัยสิ์น ณ วนัท ี23 กรกฎาคม 2564 

 

2.5. วันทปีระเมินมูลค่า 

บรษัิท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จาํกดั ทาํการประเมินมลูค่าทรพัยส์ิน ณ วนัที 23 กรกฎาคม 2564 
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2.6. นิยามและคาํจาํกัดความของมูลค่าทรัพยส์ิน 
 

การประเมินมูลค่าทรัพยส์ินเพือวัตถุประสงคส์าธารณะหมายถึงการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นสาํหรบักิจการทีมีการระดม

ทุนในตลาดทุนหรือเพือประโยชน์ในการทําธุรกรรมในตลาดทุนซึงรวมถึงการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัททีออก

หลกัทรพัยก์ารประเมินมลูค่าหลกัประกนัการออกหุน้กูม้ีประกนัการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นสาํหรบักองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์

การประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นทีใชเ้ป็นสิงตอบแทนในการทาํรายการเพือครอบงาํกิจการและการทาํรายการระหว่างบุคคลที

เกียวขอ้งกนัตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

มูลค่าตลาด (Market Value) หมายถึง มลูค่าเป็นตัวเงินซงึประมาณว่า เป็นราคาของทรพัยสิ์นทีสามารถใชต้กลงซือขายกนั

ไดร้ะหว่างผูเ้ต็มใจขายกับผูเ้ต็มใจซือ ณ วันทีประเมินมูลค่า ภายใตเ้งือนไขการซือขายปกติทีผู้ซือผูข้ายไม่มีผลประโยชน์

เกียวเนอืงกนั โดยมีการเสนอขายทรพัยส์ินในระยะเวลาพอสมควร และโดยทีทงัสองฝ่ายไดต้กลงใจซอืขายดว้ยความรอบคอบ

และปราศจากภาวะกดดนั ทงันใีหถื้อดว้ยว่าสามารถโอนสิทธิครอบครองตามกฎหมายโดยสมบรูณใ์นทรพัยสิ์นได ้

 

มูลค่าตลาดตามสภาพการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน (Market Value for the Existing Use) เป็นมูลค่าตลาดตามคาํจาํกัด

ความขา้งตน้โดยมีความหมายเพิมเติมว่าทรพัยสิ์นดังกล่าว จะใชป้ระโยชนใ์นสภาพเดิมต่อเนืองไปภายใตส้มมติฐานว่าจะ

สามารถขายในตลาดเปิดได ้และความหมายคาํจาํกดัความนจีะไม่พิจารณาถึงการใชป้ระโยชนส์งูสดุของทรพัยส์ิน นอกจากนี

มูลค่าดังกล่าวอาจจะไม่สะทอ้นถึงมูลค่าทีแทจ้ริง ในกรณีทีมีการแบ่งทรพัยสิ์นออกขายและไม่สะทอ้นถึงมูลค่าในสภาพที

อาจจะมีการเปลยีนสภาพการใชป้ระโยชน ์

 

มูลค่าสิทธิการเช่า หมายถึง มูลค่าอันเกิดจากความเป็นเจา้ของสิทธิในการครอบครองและใชป้ระโยชนใ์นทรพัยสิ์นซึงไดร้บั

จากเงือนไขตามสญัญาเช่าอันเป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาและมีระยะเวลาสินสดุทีแน่นอนโดยแลกเปลียนกับการชาํระค่า

เช่าล่วงหนา้หรือค่าเช่าตามระยะเวลามลูค่าสิทธิการเช่าจะมีค่าเป็นบวกเมอืค่าเช่าตลาดสงูกว่าค่าเช่าตามสญัญาและในกรณี

ทีค่าเช่าตามสญัญาสงูกว่าค่าเช่าตลาดมลูค่าสิทธิการเช่าอาจจะมีค่าเป็นลบหรือเป็นศนูย ์

 

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 และขอ้มลูทีไดจ้าก

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 จึงไม่อาจรบัผิดชอบในกรณีทมีีความคลาดเคลือนในเชิงปรมิาณและ/หรือปัญหาอนืๆ

ทีเกียวขอ้งกบัขอ้จาํกดัดงักล่าว 

การให้การเป็นพยานในศาล 

ผูป้ระเมินมลูค่าไม่รบัผิดชอบต่อการไต่ส่วนในการพิจารณาคดีของศาล ยกเวน้กรณีทีไดม้ีการตกลงกนัไวก้่อน 
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3. ภาพรวมตลาดอาคารสาํนักงาน 
 
อุปทาน 

จากขอ้มูลตลาดอาคารสาํนักงานของบริษัท เอ็ดมันด ์ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จาํกัด พบว่า จาํนวนพืนที

อาคารสาํนกังานในกรุงเทพมหานคร ในไตรมาสที 2 ปี 2021 อยู่ถึง 9,015,014 ตารางเมตร เพิมขนึเพียงเล็กนอ้ยจากไตรมาสที 1 

ปี 2021 ทีมีพืนทีสาํนกังานทงัหมดอยู่ที 8,947,014 ตารางเมตร โดยอาคารทีสาํนกังานสรา้งเสร็จในไตรมาสที 2 ปี 2021 นนั

ประกอบดว้ย อาคารแคส เซ็นเตอร ์บริเวณ ถนนพระราม 9 (มีพืนทีสาํนกังาน 39,000 ตารางเมตร) และอาคาร 66 ทาวเวอร ์

บริเวณถนนสุขุมวิท ช่วงอุดมสขุ (มีพืนทีสาํนกังาน 29,000 ตารางเมตร) ซงึอยู่ในพืนทีย่านอืนๆ (Non-CBD) ทงัหมด จึงส่งผล

ให้พืนทีอาคารสํานักงานเพิมขึนเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.8 ในไตรมาสที 2 ส่วนพืนทีใจกลางธุรกิจ (CBD) นันไม่มีการ

เปลียนแปลงจากไตรมาสก่อน โดยยงัมีพืนทีอาคารสาํนกังานอยู่ที 4.81 ลา้นตารางเมตร  

 
รูปภาพท ี1: จาํนวนพนืทสีาํนกังานในกรุงเทพมหานคร 

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

 

อย่างไรก็ตาม ใน ปี พ.ศ.2564 จะมีอาคารสาํนกังานสรา้งเสร็จเพิมขนึ ไดแ้ก่ อาคาร Vanissa Building อาคาร Kronos 

Sathorn Tower และอาคาร Siam Scape ซงึจะส่งผลใหม้ีอุปทานใหม่เพิมขนึจาํนวน 116,200 ตารางเมตร ทาํใหพื้นทีใจกลาง

ธุรกิจ (CBD) มีพนืทีสาํนกังานเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 67.00 ส่วนในพนืทีย่านอืนๆ มีพืนทีสาํนกังานเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 33.00 
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อุปสงค ์

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตงัแต่ช่วงตน้ปี พ.ศ.2563 ซงึส่งผลกระทบต่อหลาย

ธุรกิจดว้ยกัน ทาํใหธุ้รกิจบางรายตอ้งลดตน้ทุนในการดาํเนินงาน บางรายตอ้งปิดกิจการ มีการลดจาํนวนพนกังาน ลดขนาด

พืนทีอาคารสาํนักงานทีเช่าอยู่ อีกทังนโยบายการทาํงานจากทีบา้น (Work from home) และจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ 

เมือตน้ปี 2564 ส่งผลใหค้วามตอ้งการพนืทีอาคารสาํนกังานโดยรวมชะลอตวัลง โดยพบว่า ในไตรมาสที 2 ปี พ.ศ.2564 สาํหรบั

พืนทีใจกลางธุรกิจ (Prime CBD) อตัราการใชพื้นทีเฉลียอยู่ทีรอ้ยละ 89.4 ซึงปรบัตัวลดลงจากอตัรารอ้ยละ 90.8 ของไตรมาสท ี1 

ปี พ.ศ.2564 ส่วนพืนทยี่านอนืๆ (Non-CBD) นนั มีการใชพื้นทีเฉลยีในทิศทางเดียวกัน คือลดลงจากอตัรารอ้ยละ 89.1 ในไตรมาสท ี1 

ปี พ.ศ.2564 มาอยู่ทอีตัรารอ้ยละ 85.6 ในไตรมาสท ี2 ปีเดียวกันน ี

รูปภาพท ี2: อตัราการใชพ้นืท ีบริเวณพนืทใีจกลางธุรกิจ(Prime CBD) และพนืทยี่านอืนๆ (Non-CBD) 

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

 

โดยรวมแลว้ความตอ้งการอาคารสาํนกังานในกรุงเทพมหานครสาํหรบัไตรมาสที 2 ปี พ.ศ. 2564 ชะลอตวัลงทงัในพืนที

ใจกลางธุรกิจและพืนทีในย่านอืนๆ ทงันมีาจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ซงึส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทวัโลก 

ซงึคาดว่าในไตรมาสที 3 ปี พ.ศ.2564 นนัจะยงัคงมีอตัราการใชพื้นทีเฉลีย ทใีกลเ้คียงกนักบัไตรมาสทีผ่านมา 
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ค่าเช่า 

ค่าเช่าเฉลียของอาคารสาํนกังานพืนทีใจกลางธุรกิจ (CBD) ในไตรมาสที 2 ปี พ.ศ.2564 ไดช้ะลอตัวลงจากไตรมาสที 1 

ปี พ.ศ.2564 โดยพบว่า อัตราค่าเช่าพืนทีเฉลียของอาคารสาํนักงานชันนาํหรือไพรม์ออฟฟิศของพืนทีใจกลางธุรกิจ (Prime 

CBD)  อยู่ทีอัตรา 1,055 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ลดลงจากไตรมาสแรก ประมาณรอ้ยละ 0.9 ทีมีอัตราค่าเช่าถึง 1,065 

บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ปัจจัยทีทาํใหอ้ัตราค่าเช่าพืนทีเฉลียมีแนวโนม้ทีลดลง เกิดจากการลดอัตราค่าเช่า จากเจา้ของ

อาคาร เพือเป็นการช่วยเหลือผูเ้ช่า ทีไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ทาํใหป้ระสบปัญหาทางดา้นการเงิน 

ประกอบกบัความตอ้งการใชพื้นทีสาํนกังานมีการชะลอตวัในไตรมาสน ี

รูปภาพท ี3: อตัราค่าเช่าเฉลีย บริเวณพนืทใีจกลางธุรกจิ(Prime CBD) และพนืททีวัไป (Secondary CBD) 

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

 

อย่างไรก็ตาม จากการทีความตอ้งการในตลาดอาคารสาํนกังานเริมชะลอตัว คาดการณว์่า ค่าเช่าอาคารสาํนกังานใน

ไตรมาสที 3 ปี พ.ศ.2564 มีแนวโนม้ทีจะยงัคงที หรืออาจมีการลดลง ทงันีขึนอยู่กับการเจรจาต่อรองค่าเช่าระหว่างผูเ้ช่า และ

เจา้ของอาคารสาํนกังาน โดยคาดว่าค่าเช่า รวมถึงเงือนไขนนั จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าช่วงก่อนมีการระบาดอย่างหนกั และผู้

เช่าจะมีอาํนาจในการเจรจาต่อรองค่าเช่า และเงอืนไขสญัญาเช่าไดม้ากขนึ 

หมายเหตุ : อตัราค่าเช่าพนืทีเฉลียของอาคารสาํนกังานทวัไปของพืนทีใจกลางธุรกิจ (Secondary CBD)  ลดลงจากอตัรา 770 บาทต่อ

ตารางเมตรต่อเดือนจากไตรมาสที 4 ปี พ.ศ.2563 มาอยู่ทีอตัรา 765 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในไตรมาสท ี1 ปี พ.ศ.2564 ทงันีค่าเช่าพืนที

สาํนกังาน ณ ไตรมาสท ี2 พ .ศ. 2564 ยงัไม่ลดลงแบบชดัเจน อาจจะบางอาคารสาํนกังานทคี่าเช่าลดลงบา้ง แต่ไม่ใช่ทกุอาคาร และบางอาคารไม่ได้

ประกาศออกมา แต่เป็นการนาํเสนอใหก้บัผูท้สีนใจทมีีความเป็นไปไดท้จีะเป็นผูเ้ช่าเท่านนั แมว้่าการเจรจาเพอืขอลดราคาหรือการต่อรองค่าเช่าจะมี

ใหเ้ห็นบา้งแลว้ในบางอาคารแต่เป็นการลดลงไม่มากนกัในภาพรวม หรืออาจจะมาในรูปแบบของการคงค่าเช่าไวท้เีท่าเดมิแลว้สามารถขยายสญัญา

เช่าออกไปไดเ้พมิเตมิ หรือขยายระยะเวลาในการไม่เก็บค่าเช่าช่วงทกีาํลงัทาํการตกแต่งพนืทสีาํนกังาน (ทมีา : www.phoenixproperty.co.th) 
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สรุปภาพรวมตลาดและการคาดการณอ์นาคต 

โดยรวมแลว้ตลาดอาคารสาํนกังานในไตรมาสท ี2 ปี พ.ศ.2564 อยู่ในภาวะชะลอตวั โดยมีการปรบัตวัลดลงในทุกดา้น 

ทงัในแง่ของความตอ้งการใชพ้ืนทีสาํนักงานทีมีแนวโนม้ลดลง และราคาค่าเช่าทีมีการปรบัตวัลง เนืองมาจากการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ซงึส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทวัโลก รวมทงัประเทศไทย อย่างไรก็ตาม สถานการณใ์นปัจจุบนัเป็นภาวะตลาดที

ยังคงไม่เสถียร และมาจากปัจจัยทีอยู่เหนือการควบคุม ซึงตลาดอาคารสาํนักงานนัน ถือว่าไดร้บัผลกระทบนอ้ยกว่าตลาด

อสงัหารมิทรพัยด์า้นอืนๆ โดยการทจีะทาํใหต้ลาดกลบัมาแข็งแกรง่อีกครงั ประกอบดว้ยหลายปัจจยั ไดแ้ก่ ความเชือมนัในการ

ลงทุน ปัจจยัทางการเมือง รวมถึงนโยบายของภาครฐั ในการสนบัสนุนภาคเอกชน รวมไปถึงความสามารถในการควบคมุการ

แพร่ระบาด โควิด-19 และประสิทธิภาพของวคัซีนในการป้องกัน โควิด-19 เป็นตน้ ซึงสิงเหล่านีเป็นปัจจัยสาํคญัในการทาํให้

ตลาดอสงัหารมิทรพัย ์ฟืนตวัอีกครงั  

จากการประมาณการของบริษัท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จาํกัด คาดว่า สถานการณต์ลาดอาคาร

สาํนักงานในไตรมาสที 3 ปี พ.ศ.2564 จะคงทีไม่เปลียนแปลงไปจากไตรมาสทีผ่านมามากนัก ซึงอาคารสาํนักงานต่างๆ 

จาํเป็นตอ้งปรบัตวั โดยปัจจบุนัตลาดอาคารสาํนกังานนนั เรมิเป็นตลาดของผูเ้ช่า (Tenant Market) ดว้ยรูปแบบการทาํงานของ

บริษัทฯ และองคก์รต่างๆ ทีเปลียนแปลงไป เพือใหส้อดคลอ้งกับบรรยากาศการเปลียนแปลงของธุรกิจ และการทาํงานอนัเกิด

จากการแพร่ระบาดของเชือโควิด-19 ทาํให้อาคารสาํนักงานใหม่ จะถูกออกแบบเพือตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูเ้ช่าใน

ปัจจุบันมากขนึ และใหส้อดคลอ้งตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ทาํใหต้อ้งปรบัเปลียนรูปแบบวิถีชีวิตไปพรอ้มกนัทวัโลก 

การปรบัเปลียนพืนทีสาํนกังาน โดยมีพนืที Co-learning Space หรือ Co-living Space เพอืใหผู้เ้ช่าไดใ้ชสิ้งอาํนวยความสะดวก

ภายในอาคารใหเ้กิดประโยชนไ์ดม้ากทีสุด รวมไปถึงการมีพืนทีเปิดสาํหรบัรา้นคา้ทีเช่าอยู่ในอาคารสาํนักงาน เพือลดความ

แออดัทีอาจเกิดขนึกับรา้นคา้ในตวัอาคาร นอกจากนนัแลว้ อาคารสาํนกังานรูปแบบใหม่ๆ จะมีการออกแบบใหม้ีความเป็นผูน้าํ

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิงแวดลอ้ม (LEED Certified) และมาตรฐานทียกระดับสุขภาวะ และความเป็นอยู่ทีดีของ

ผูใ้ชง้านอาคาร (WELL Certified) โดยมีการเพิมพืนทีสีเขียวภายในอาคารมากขึน เพือเป็นพืนทีใหน้งัพกัผ่อน และผ่อนคลาย 

ไดมี้การอยู่กบัธรรมชาติมากขนึ ทงัหมดนจีะช่วยทาํใหเ้ป็นอาคารสาํนกังานทีมีความโดดเด่น และแตกต่างจากอาคารสาํนกังาน

อนืๆ ทาํใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดไดต่้อไป 
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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 ์ 

สภาพแวดลอ้มโดยทวัไปบริเวณใกลเ้คียงกบัทีตงัทรพัยส์ินทีประเมินมลูค่า ส่วนใหญ่จะเป็นการใชป้ระโยชนท์ีดินเพือ

พาณิชยกรรม และ ทอียู่อาศยั โดยบริเวณใกลเ้คียงมีการพฒันาทดิีนเป็นอาคารสาํนกังาน โรงแรม โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 

หา้งสรรพสินคา้ โรงเรียน โรงพยาบาล สถาบนัการเงิน และอนืๆ โดยมีระยะห่างจากสถานทีสาํคญัดงันี 
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ระยะห่างจากสถานทสีาํคญั 

สถานเอกอคัรราชฑตูเมียนมาร ์ ประมาณ  40 เมตร 

อาคาร AIA สาทรทาวเวอร ์ ประมาณ  50 เมตร 

โรงพยาบาลเซ็นตห์ลยุส ์ ประมาณ  70 เมตร 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตยีน ประมาณ  240 เมตร 

อาคารสาทรสแควร ์ ประมาณ  600 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 

สาํหรับความกา้วหนา้ของโครงการล่าสุด (เดือนมิถุนายน 2564) ตามทีระบุไว้ใน www.hsr3airports.or.th ส่วนงาน

สาํรวจเพือการเวนคืน การโยกยา้ยผูบุ้กรุก / ผูเ้ช่า การรือยา้ยสาธารณูปโภคและการส่งมอบพืนท ีแลว้เสร็จประมาณ 90.00% 

และส่วนงานโอนยา้ยแอรพ์อรต์ เรล ลิงก ์ช่วงพญาไท-สวุรรณภูมิ แลว้เสรจ็ประมาณ 41.51%  
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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 ปัจจบุนัอยู่ระหว่างดาํเนินการก่อสรา้งช่วงศูนยว์ฒันธรรม – มีนบรีุ 
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4.6. ข้อจาํกัดทางกฎหมาย 

4.6.1. ขอ้กาํหนดผงัเมือง 

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

ใชป้ระโยชน ์เป็นศูนยพ์าณิชยกรรมหลกั เพือส่งเสริมความเป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจ การคา้ การบริการ นนัทนาการ และการ 

ท่องเทียวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ตามประกาศกฎกระทรวงใหใ้ชบ้ังคบัผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

2556 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่ม 130 ตอนที 41 ก วนัท ี16 พฤษภาคม 2556   

 

ทีดินประเภทพาณิชยกรรม (พ.5-7) มีขอ้กาํหนดหา้มกิจการทีเกียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นทีประเมินมลูค่า (ตามสภาพปัจจบุนั) ไดแ้ก่  

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 

ทางบริษัทฯ ไดร้บัสาํเนาเอกสารสิทธิจาก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศ์าลาแอทสาทร และไดท้าํการตรวจสอบกับ

เอกสารสิทธิฉบบัสาํนกังานทีดินกรุงเทพมหานคร พบว่าทดีินตงัอยู่ในตาํบลยานนาวา (บา้นทวาย) อาํเภอสาทร {ยานนาวา , บาง

รกั , บา้นทวาย (บางรกั)} จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี  

ลํา 

ดับ 

โฉนดทดิีน

เลขที 
ระวางหมายเลข 

เลขที

ดิน 

หน้า

สาํรวจ 

เนือทตีามเอกสารสิทธิ 
ผู้ถือกรรมสิทธทีิดิน 

ไร่ งาน ตร.วา 

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 ตอ้งเลอืนออกไป 1 ปี จากเดิมประกาศราคา

ประเมินทุนทรพัยท์ุก 4 ปี เนืองจากตอ้งนาํราคาประเมินปรบัปรุงใหม่เสนอคณะกรรมการประเมินราคาทรพัยส์ินเพือประโยชน์

แห่งรฐั ตามพระราชบญัญัติการประเมินราคาทรพัยส์ินเพือประโยชนแ์ห่งรฐั พ.ศ. 2562 ซงึกฎหมายจะมีผลบงัคับใชใ้นเดือน

พฤศจิกายน 2562 ซงึไม่สามารถนาํราคาประเมินฉบบัใหม่เสนอเขา้สู่กระบวนการตามกฎหมายประเมินราคาทรพัยสิ์น ซงึตาม

บทเฉพาะกาลตามกฎหมาย สามารถใชร้าคาประเมินเดิมหลงักฎหมายมีผลไม่เกิน 2 ปี 

จากการตรวจสอบบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกียวกับ

อสังหาริมทรพัยจ์ากเว็บไซดก์รมธนารกัษ์รอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562 มีรายละเอียดราคาประเมินราชการสาํหรบัโฉนดทีดิน

กาํหนดเป็นรายแปลงดงันี 

ราคาประเมินทุนทรัพยที์ดิน 

ลําดับ

ท ี

โฉนดทดีิน

เลขที 
เลขทดีิน หน้าสาํรวจ 

เนือทตีามเอกสารสิทธิ เนือทดีิน ราคาประเมินราชการ 

ไร่ งาน ตารางวา (ตร.วา) บาทต่อตร.วา 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 

ราคาประเมินราชการสิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.) (บาทต่อ ตร.ม.) (บาท) 

509/2 อาคารสาํนกังาน สงู 25 ชัน 12 14% 29,027.00 8,600 214,683,692 

526 ลานคอนกรีต 12 14% 1,718.22 500 738,833 

รวมราคาประเมินสิงปลูกสร้าง 

18,748.51 

215,422,525 

รวมราคาประเมินราชการทังหมด 725,121,525 

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 ดา้นทิศตะวนัออกติดซอยสาทร 11 ประมาณ 62.50 เมตร เมตร และดา้นทิศตะวนัตกติดซอยสาทร 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 

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)  : - ใบอนญุาตก่อสรา้งอาคารเลขที 102/2550 ลงวนัที 2 เมษายน 2550  

ใบรบัรองอาคาร (อ.6)   - ใบรบัรองอาคาร เลขที 28/2552 ลงวนัที 10 กุมภาพนัธ ์2552     

การเขา้สาํรวจและตรวจสอบ

อาคาร ณ วนัททีาํการสาํรวจ 

: ณ วันสาํรวจ สามารถเข้าสาํรวจภายในอาคารส่วนกลางได้เป็นส่วนใหญ่ สาํหรับพืนที

สาํนกังานสามารถเขา้สาํรวจไดบ้างส่วน เนืองจากมีผูใ้ชพื้นท ี 

 
5.2.2. อตัราส่วนการใชป้ระโยชนบ์นทีดนิ 

ลาํดับ รายละเอียดการใช้ประโยชนท์ดีิน การใช้ประโยชน ์
พืนทคีลุมดิน อัตราส่วน

พืนท ี(%) (ตร.วา)  (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 12 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 - ผนังปกูระเบอืง กระจกเงา อ่างลา้งหนา้พรอ้มเคานเ์ตอร ์ Hand dryer  

สายชาํระ และโถแบบชกัโครก 

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 ประกอบดว้ยเครอืงสบูนาํ ติดตงัเพอืสบูนาํจากถงัเก็บใตด้ินไปยงัถงัเก็บนาํ

บนดาดฟ้า และจ่ายนาํใหแ้ก่ส่วนต่างๆ ของอาคารโดยระบบแรงโนม้ถ่วง (Gravity Feed) 

ผ่านท่อนาํแต่ละชัน พรอ้มชดุวาลว์ลดแรงดนั เพอืลดแรงดนันาํใหเ้หมาะสมกบัสขุภณัฑแ์ละ

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 ทาํเลทีตงั 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

ใชไ้ดก้บัการประเมินตามหลกัเกณฑก์ารประเมินทมิีใช่การกาํหนดมลูค่าตลาด และจะถือเป็นการประเมินตามหลกัเกณฑม์ลูคา่

ตลาดไดก็้ต่อเมอืทุกส่วนของขอ้มลูทีใชใ้นการประเมินมลูค่าจะตอ้งเป็นมลูค่าตลาด หรือทรพัยสิ์นทีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั 

(Specialized Property) ซงึโดยปกติมีการซือขายนอ้ยหรือไม่มีการซือขายทรพัยสิ์นประเภทนีในตลาด นอกจากในกรณีทีเป็น

ส่วนหนงึของการซอืขายกิจการ 
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6.2.3. วิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) 

วิธีพิจารณาจากรายได ้แบ่งออกเป็นการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นโดยวิธีคิดผลตอบแทนทางตรง(Direct Capitalization 

Method) และวิธีคาํนวณมลูค่าปัจจุบนัของรายไดท้เีป็นกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method)  

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

ผลตอบแทนทีนกัลงทนุโดยทวัไปพึงคาดหวงัจากการลงทนุในทรพัยส์นิประเภทนนัๆ 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 

1. สมมติฐานเกยีวกับรายได ้(Revenue) 

1.1 พืนทีเช่าและอตัราการเช่า : อา้งอิงจากตารางผูเ้ช่า (Rent roll) ทีไดร้บัจากผูม้อบหมายงาน สรุปดงันี 

พืนทีเช่า : พืนทีเช่าตามสญัญาเช่ารายย่อยทคีงเหลืออยู ่ณ วนัที 23 กรกฎาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 

รายละเอียดพืนที พนืทเีช่าสทุธิ : 

NLA  (ตร.ม.) 

พนืทีทมีีผูเ้ช่าแลว้ 

(ตร.ม.) 

อตัราการเช่า 

(%) 

พนืทีทมีรีายไดเ้ดือน

สิงหาคม (ตร.ม.) 

- พนืทเีช่าสาํนักงาน 16,753.64 11,535.92  68.86% 11,231.20 

  - พนืทเีช่าพาณิชยกรรม 202.80 202.80  100.00% 0.00 

รวมพืนที 16,956.44 11,738.72 69.23% 11,231.20 

พืนทีเช่า : พืนทีเช่าตามสญัญาเช่ารายย่อยทีคงเหลืออยู่ ณ วนัที 1 สิงหาคม 2564 – 22 สิงหาคม 2565 เวลาเช่าคงเหลือเฉลีย

ประมาณ 13 เดือน รายละเอียดดงัน ี

รายละเอียดพืนที พนืทเีช่าสทุธิ : 

NLA  (ตร.ม.) 

พนืทีทมีีผูเ้ช่าแลว้ 

(ตร.ม.) 

อตัราการเช่า 

(%) 

ประมาณการ 

ผูเ้ช่าใหม่ 

- พนืทเีช่าสาํนักงาน 17,313.64  3,930.40  22.70% 0% 

  - พนืทเีช่าพาณิชยกรรม 202.80  202.80  100.00% 0% 

รวมพืนที 17,516.44 4,133.20 23.60% 0% 

หมายเหตุ : 1. ผูเ้ช่าหลกัของทรพัย์สิน {บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย)จาํกดั (มหาชน)} ไดเ้ช่าพนืที 7, .  ตารางเมตร แต่ทาํ

สญัญาชาํระค่าเช่าเพียง 7,300.80 ตารางเมตร เมือสินสุดสญัญาเช่า ณ วนัที 31 สิงหาคม 2564 แลว้ไม่ต่อสญัญาเช่า ดงันนัจึงทาํให ้ณ วนัที 1 

กนัยายน 2564 มีพืนทีว่างเพิมขึน 7,860.80 ตารางเมตร และอตัราการเช่า ณ วนัท ี1 กนัยายน 2564 ลดลงเหลือ 23.60% ซึงในช่วงระยะเวลา

คงเหลือของสญัญาเช่ารายย่อยเดมิน ีบริษัทฯ สมมตฐิานว่ายงัไม่มีผูเ้ช่าใหม ่

2. ในเดือนสิงหาคม 2564 กองทุนรวมฯ ไดย้กเวน้ค่าเช่าใหก้บัผูเ้ช่า 3 ราย ทไีดร้บัผลกระทบจากมาตรการล็อคดาวน์ตามประกาศ

ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.) เป็นพนืทเีช่าสาํนกังาน .  ตารางเมตร พนืทเีช่าพาณิชยกรรม 

202.80 ตารางเมตร รวมพนืททีไีม่มีรายได ้507.52 ตารางเมตร และพนืททีมีีรายไดใ้นเดอืนสงิหาคม 2564 คงเหลือ 11,231.20 ตารางเมตร 
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อตัราการเชา่ : บรษิัทฯ ประมาณการวา่จะมีผูเ้ช่าใหม่เพมิขนึในปี 2565 – 2568 รายละเอียดดงันี 

รายละเอียด ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568  ปี 256  - สนิสดุ

ประมาณการ  

- พนืทเีช่าสาํนักงาน      

ประมาณการผูเ้ช่าใหม่ (%) 25% 20% 15% 10% - 

พนืทเีช่าใหม่ (ตร.ม.) 4,328.41 3,462.73 2,597.05 1,731.36 1,731.36 

รวมพืนทเีช่า (ตร.ม.) 8,258.81 11,721.54 14,318.58 16,049.95 16,049.95 

อตัราการเช่ารวม (%) 47.70% 67.70% 82.70% 92.70% 92.70% 

 - พนืทเีช่าพาณิชยกรรม      

ประมาณการผูเ้ช่าใหม่ (%) 0% 0% 0% 0% - 

พนืทเีช่าใหม่ (ตร.ม.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมพืนทเีช่า (ตร.ม.) 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 

อตัราการเช่ารวม (%) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

รวมพืนท ี )ตารางเมตร(  8,461.61 11,924.34 14,521.38 16,252.75 16,252.75 

อตัราการเช่าเฉลีย 48.31% 68.08% 82.90% 92.79% 92.79% 

หมายเหต ุ: สาํหรบัพนืทเีช่าใหม่ ทรพัย์สนิจะมีรายไดใ้นปีแรกเพยีง 11 เดอืน เนอืงจากรายไดเ้ดอืนแรกเป็นของบริษัททจีดัหาผูเ้ช่าใหก้องทนุรวมฯ  

1.2 อตัราค่าเช่าและค่าบริการ : อา้งอิงจากตารางผูเ้ช่า (Rent roll) ทีไดร้บัจากผูม้อบหมายงาน โดยบริษัทฯ พิจารณาค่าเช่า

ค่าบรกิารทีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 ซงึผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัยไ์ดมี้นโยบายช่วยเหลือผูเ้ช่าบางรายเพือรกัษา

อตัราการเช่าในอาคาร ซงึบริษัทฯ พิจารณาใชอ้ตัรานีสาํหรบัผูเ้ช่าตามสญัญาเช่ารายย่อยเดิม สาํหรบัผูเ้ช่าใหม่พิจารณาใชต้าม

อตัราค่าเช่าและค่าบรกิารปกติซงึใกลเ้คียงกบัค่าเช่าและค่าบริการของตลาดอาคารสาํนกังานระดบัเดียวกนัและทมีีอายอุาคาร

ใกลเ้คียงกนั สรุปดงันี 

ค่าเช่าและบรกิารตามสญัญาเช่ารายย่อยคงเหลือ 

รายละเอียดพืนทเีช่า ค่าเช่าและค่าบริการ (บาท/ตร.ม./เดือน) หมายเหตุ 

32 /7/64 – 31/8/64 1/9/64-22/8/65 เฉลยี 

 - พนืทเีช่าสาํนกังาน 545.00 650.00 557.00 อา้งอิงจากตารางผู้

เช่า (Rent roll) - พนืทเีช่าพาณิชยกรรม 1,712.00 1,712.00 1,712.00 

ค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเฉลยี 565.16   
 

พืนทสีาํนกังานทีไดร้บัการยกเวน้ค่าเช่าฯ 500.00 - - อา้งอิงจากตารางผู้

เช่า (Rent roll) พืนทพีาณิชยกรรมทีไดร้บัการยกเวน้ค่าเช่าฯ 1,778.44 - - 
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หมายเหตุ : ค่าเช่าและค่าบริการ ณ 23/7/64 – 31/8/64 มีอตัราเฉลียตาํกว่าค่าเช่าและบริการ ณ 1/9/64 – 22/8/65 เนอืงจากเป็นค่าเฉลียรวมค่า

เช่าและบริการของผูเ้ช่าหลกัซึงมีอตัราค่าเช่าและบริการตาํกว่าพืนทเีช่าของผูเ้ช่ารายอืน และเมือสนิสดุสญัญาเช่าวนัท ี31/8/64 แลว้ พืนทีเช่าทคีง

เหลืออยู่จึงมีอตัราอตัราค่าเช่าและบริการเฉลยีสูงขึน  

 

ค่าเช่าและบรกิารตามอตัราตลาด 

รายละเอียดพืนทเีช่า ค่าเช่าและค่าบริการ ปี 2564 อตัราการปรบัเพิม หมายเหตุ 

(บาท/ตร.ม./เดือน) (%) 

 - พนืทเีช่าสาํนกังาน 650.00 3.50% อา้งอิงจากตารางผู้

เช่า (Rent-roll) - พนืทเีช่าพาณิชยกรรม 1,712.00 4.40% 

หมายหต ุ: ค่าเช่าและบริการตามสญัญาใกลเ้คยีงกบัอตัราค่าเช่าและบริการตลาดของพนืทสีาํนกังานใหเ้ช่าในระดบัเดยีวกนั บริษัทฯ จึงสมมตฐิาน

ใหค้่าเช่าและบริการ ณ วนัท ี1 กนัยายน 2564 เป็นอตัราค่าเช่าและบริการตลาดของปี 2564 ปีต่อไปปรบัเพมิตามอตัราการปรบัเพมิทรีะบขุา้งตน้ 

1.3 ระยะเวลาคงเหลือ  

ระยะเวลาของสัญญาเช่ารายย่อยเดิม คงเหลือเฉลียประมาณ 13 เดือน โดยรอบระยะเวลาประมาณการสาํหรับ 1 ปี ของ

ทรัพยสิ์นเริมตงัแต่วันที 1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน ของปีถัดไป ดังนันพืนทีเช่าตามสัญญาเช่าเดิมจึงประมาณการสินสุด

ประมาณวนัที 22 สิงหาคม 2565 โดยเป็นรอบปี 2565 จะเป็นค่าเช่าและบริการตามสัญญาเดิมประมาณ 1.74 เดือน และเป็น

ค่าเช่าและบรกิารตามอตัราตลาดประมาณ 10.26 เดือน 

1.4 รายไดจ้ากการใหบ้ริการอืนๆ ทีเกียวขอ้ง : เป็นรายไดท้ีแปรผนักบัรายไดค้่าเชา่และบริการรวม บรษิัทฯ จึงพิจารณาคิดเป็น

สัดส่วนของค่าเช่าและบริการรวม โดยอา้งอิงจากงบรายรับ-รายจ่าย ณ ปีสินสุด 30 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2564 ที

ไดร้บัจากผูม้อบหมายงาน รายละเอียดดงันี 

- รายไดค้า่สาธารณปูโภค     24.3% ของรายไดค้่าเช่าและบริการรวม 

 - รายรบัค่าบรกิารแอรล่์วงเวลา    7.4% ของรายไดค้่าเช่าและบริการรวม 

 - รายไดค่้าทจีอดรถ     5.6% ของรายไดค้่าเช่าและบริการรวม 

 - รายไดค่้าโฆษณา     3.1% ของรายไดค้่าเช่าและบริการรวม 

 - รายรบัค่าติดตงัเสาสญัญาณโทรศพัทแ์ละไฟเบอรอ์อฟติค 1.0% ของรายไดค้่าเช่าและบริการรวม 

 - รายรบัค่าบาํรุงพืนทีส่วนกลาง    1.0% ของรายไดค้่าเช่าและบริการรวม 

 - รายไดอื้น ๆ      1.0% ของรายไดค้่าเช่าและบริการรวม 
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2. สมมติฐานเกยีวกบัตน้ทุนขายและค่าใช้จ่าย (Cost and Expenses) 

สมมติฐานเกียวกับตน้ทุนขายและค่าใชจ้่ายทีจะกล่าวถึงต่อจากนี บริษัทฯ อา้งอิงจากงบรายรบั-รายจ่าย ณ ปีสินสดุ 30 

มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2564 ทีไดร้บัจากผูม้อบหมายงาน (รายละเอียดจาํนวนเงินและสัดส่วนค่าใชจ่้ายดูในเอกสาร

ประกอบ ก.) โดยแบ่งเป็น 

- ค่าใชจ่้ายตามสญัญาบริการต่างๆ : ซงึไม่แปรผนัตามรายไดร้วม บริษัทฯ อา้งอิงตามทีระบุในสญัญาปี 2564 ปีต่อไปปรบั

เพิมตามอตัราปรบัเพิมเฉลียของงบรายรบั-รายจ่าย ณ ปีสินสดุ 30 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2564 ไดแ้ก่ ค่าบริหาร

อาคาร ค่ารกัษาความปลอดภัย ค่ารักษาความสะอาด ค่าบาํรุงรกัษาอาคารอุปกรณแ์ละงานระบบ และค่าบริการตาม

สญัญาบริการอืนๆ  

- ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอืนๆ : ซงึแปรผนัตามรายไดร้วม จึงประมาณการโดยคิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดร้วม ไดแ้ก่ ค่า

สาธารณปูโภค ค่าดาํเนินการและสาํนกังาน ค่าใชจ่้ายงานระบบและซ่อมแซม และค่าใชจ่้ายอืนๆ   

- ค่าเบียประกันภยั : อา้งอิงตามกรรมธรรมป์ระกันภยัและอตัราการปรบัเพิมเฉลยีอา้งอิงจากงบรายรบั-รายจ่าย ณ ปีสินสดุ 

30 มิถนุายน 2560 - 30 มิถนุายน 2564 

- ภาษีทีดินและสิงปลกูสรา้งอา้งอิงจากพระราชกฤษฎีกา ลดภาษีทีดินและสิงปลกูสรา้งบางประเภท (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2564 

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ณ วนัท ี31 มกราคม 2564 “มาตรา 3 ใหล้ดภาษีในอตัรารอ้ยละเกา้สิบของภาษีทีคาํนวณได้

ตามมาตรา 42 หรือ 95 แลว้แต่กรณี” บริษัทฯ จึงประมาณการมูลค่าทีดินและอาคารตามกฎหมายกาํหนด โดยปี 2564 

ไดร้บัส่วนลดตามประกาศในพระราชกฤษฎีกา แต่ในปีต่อไปคาํนวณในอตัราปกติ โดยประมาณการราคาทดีินทีจะเพิมใน

อนาคตและค่าเสือมสภาพอาคาร เมือนาํเฉลียรวมกันจะเป็นอตัราการปรบัเพิมภาษีทีดินและสิงปลูกสรา้งทีตอ้งชาํระใน

อนาคต 

3. สมมติฐานเกยีวกบัค่าตอบแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพย ์

- ค่านายหนา้ (Commission) : กองทนุรวมฯ ไม่มีค่าใชจ่้ายค่านายหนา้ จึงไม่ประมาณการในการประเมินครงันี 

- ค่าตอบแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์และค่าตอบแทนพิเศษ : กองทุนรวมฯ ไม่มีค่าตอบแทนในการบริหาร

อสงัหารมิทรพัยแ์ละค่าตอบแทนพิเศษ จึงไม่ประมาณการในการประเมินครงัน ี

4. สมมติฐานเกียวกับสํารองค่าปรับปรุงอาคาร : คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วม ซงึเป็นส่วนทีสาํรองไวเ้พือปรบัปรุงใหญ่

เพอืใหอ้าคารมีประสิทธิภาพในการแข่งขนักบัอาคารสาํนกังานอนืๆ และอาคารสาํนกังานทีจะเกิดขึนใหม่ในอนาคต  

5. สมมติฐานเกยีวกบัระยะเวลาประมาณการ 

บริษัทฯ พิจารณาระยะเวลาประมาณการ 9.94 ปี และประมาณการมลูค่าสดุทา้ยในปีที 10.94 และการนบัรอบระยะเวลา 

1 ปี นบัตงัแต่วนัท ี1 กรกฎาคม – 30 มิถนุายน ปีถดัไป 

ระยะเวลาของสัญญาเช่ารายย่อยเดิมคงเหลือ ประมาณ 395 วัน หรือประมาณ 13 เดือน นับตงัแต่วันทีประเมินมลูค่า

ทรพัยสิ์น (23 กรกฎาคม 2564) 
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6. สมมติฐานเกยีวกับอัตราผลตอบแทน และอัตราคิดลด 

6.1 อัตราคิดลด : ค ํานวณจาก Risk free + Risk premium โดย Risk free พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนใน

พันธบัตรรัฐบาล ณ วันที 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 10 ปี ผลตอบแทน 1.6% สาํหรับ Risk premium 7.5% 

พิจารณาจากผลรวมของความเสียงจากการดาํเนินงาน และความเสียงทีไม่สามารถควบคุมไดต้่างๆ รวมเป็นอตัราคิดลด 

9% (ปัดเศษ) 

6.2 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน : ในการประเมินครงันกีาํหนดอตัราผลตอบแทนการลงทุน 7% โดยอา้งอิงจาก 

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

สมองเกียวกับการกําหนดอัตราผลตอบแทนในการลงทุน เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้รวบรวมสถิติ

ผลตอบแทนการลงทุน (เงินปันผล) จากการลงทุนในทรสัตเ์พือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REIT) ปี 2560 - 2563 

สาํหรบัอาคารสาํนกังาน 3 อาคาร คือ (ชือย่อ) บางกอก, มิลเลียนแนร ์และ CPN คอมเมอรเ์ชียล โกรท มีผลตอบแทน 

5% - 9.48% โดยในปี 2563 มีผลตอบแทนการลงทนุ 4.72% - 9.48% เฉลีย 7.03%  

6.2.2 สมาคมผู้ประเมินราคาอิสระไทย (www.tva.or.th) ไดก้าํหนดอัตราผลตอบแทนของอาคารสาํนักงาน (Freehold) 

ทาํเลชนัดี 5-6% อตัราคิดลด 10-11% 

จากการศกึษาขอ้มลูทอีา้งอิงขา้งตน้ พบว่าการเก็บขอ้มลูมาจากหลายแหล่งในทาํเลกรุงเทพมหานคร ซงึทรพัยสิ์นทีทาํการ

ประเมินมีจดุเด่นเรืองของทาํเล ซงึจดัอยู่ในย่าน CBD ของกรุงเทพ และยงัมีจดุเด่นเรืองของการคมนาคมซงึทตีงัทรพัยสิ์นติดกบั

สถานีรถไฟฟ้า BTS เซ็นตห์ลยุส ์จึงพิจารณาใชอ้ตัราคิดลดที 9% และอตัราผลตอบแทน (Capitalization rate) 7% 

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 
1,795,005,122 

รวมมูลค่าอาคารสิงปลูกสร้างทังหมด 1,795,005,122 

หรือประมาณ )ปัดเศษ(  1,795,000,000 

หมายเหต ุ- ดูรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิโดยวิธีคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของรายไดท้เีป็นกระแสเงนิสด (DCF) ตามเอกสารประกอบ ก. 
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6.3.2. การประเมินมลูค่าอาคารสงิปลกูสรา้งโดยวธีิวเิคราะหจ์ากตน้ทุน (Cost Approach)  

มูลค่าอาคารสิงปลกูสรา้งเพือใชใ้นการคิดมลูค่าประกันภยั 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 741,381,540 

รวมมูลค่าทดิีนและอาคารสิงปลูกสร้าง 1,837,881,540 

หรือประมาณ )ปัดเศษ(  1,837,882,000 

หมายเหต ุ: ค่าก่อสรา้งอาคารและการหกัค่าเสอืมสภาพอาคารอา้งอิงตามบญัชีราคาโรงเรือนสงิปลูกสรา้ง 2563-2564 ของสมาคมผูป้ระเมินค่า

ทรพัย์สนิแห่งประเทศไทย (ดูรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิโดยวิธีวเิคราะห์จากตน้ทนุ ตามเอกสารประกอบ ก.) 

 

6.4. มูลค่าทรัพยส์ิน 

ทรพัยสิ์นทปีระเมินมลูค่าทงั 2 วิธี แสดงดงัตารางต่อไปนี 

วิธีพิจารณาจากรายได ้โดยวิธีคาํนวณมลูค่า

ปัจจบุนัของรายไดท้ีเป็นกระแสเงนิสด (DCF) 
: 

1,795,000,000. - บาท  

(-หนึงพนัเจ็ดรอ้ยเกา้สิบหา้ลา้นบาทถว้น-) 

วิธีวเิคราะหจ์ากตน้ทนุทดแทนใหม่  

(Replacement Cost New)  

 

: 
1,837,882,000บาท 

(-หนึงพนัแปดรอ้ยสามสิบเจด็ลา้นแปดแสนแปดหมนืสองพนับาทถว้น-) 

บริษัท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จาํกัด มีความเห็นว่ามูลค่าทรัพยส์ินภายใตข้อ้จาํกัดและขอบเขต

ความรบัผิดชอบ (หวัขอ้ 2.7) ควรมีมลูค่าโดยวิธีคาํนวณมลูค่าปัจจบุนัของรายไดท้เีป็นกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 

Method) ดงันี 

มูลค่าทรัพยส์นิ ณ วนัท ี23 กรกฎาคม 2564 : 
1,795,000,000. - บาท  

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียด   : การประเมินมูลคา่ทดีินพร้อมสงิปลูกสร้าง

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

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

ลูกค้าราย   : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศ์าลาแอทสาทร

วันทปีระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น   : 23 กรกฎาคม 2564

การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นโดยวิธีรายได ้(Income Approach by Discount Cashflow Method)

รายงานการประเมินเลขที VR062/2021

1.   สมมตฐิานเกียวกับรายได ้

1.1 พนืทเีช่าและอตัราการเช่า : อา้งองิจากตารางผูเ้ช่า (Rent roll) ทไีดร้บัจากผูม้อบหมายงาน สรุปดงันี

รายละเอียดพืนที

ณ วนัที 23/07/64 - 31/08/64 ณ 01/09/64 - สินสดุระยะเวลาเชา่คงเหลือ ณ วนัที 23/07/64 - 31/08/64 ณ 01/09/64 - สินสดุระยะเวลาเช่าคงเหลือ

 - พนืทเีช่าสาํนกังาน 16,753.64 17,313.64 11,535.92 3,930.40

 - พนืทเีช่าพาณิชยกรรม 202.80 202.80 202.80 202.80

รวมพืนที 16,956.44 17,516.44 11,738.72 4,133.20

304.72

202.80

507.52

หมายเหต ุ: พนืททีมีผีูเ้ชา่แลว้บางส่วนไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งชาํระค่าเช่าในเดือนสิงหาคม 2564 เนอืงจากไดร้บัผลกระทบจากการประกาศมาตรการล็อกดาวนแ์ละเคอรฟิ์ว ของศนูยบ์รหิารสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.) 

ประมาณการอัตราการเชา่ ปี 2564 (ณ วนัที 23/07/64 - 31/08/64) ปี 64-65 (ณ 01/09/64 - สินสดุเวลาคงเหลือ) อตัราการเชา่เฉลียตลอดระยะเวลาเชา่คงเหลือ หมายเหตุ

 - พนืทเีช่าสาํนกังาน 68.86% 22.70% 42.27%

 - พนืทเีช่าพาณิชยกรรม 100.00% 100.00% 100.00%

อตัราการเชา่เฉลีย 69.23% 23.60% 42.94%

รวมพืนท ี(ตารางเมตร) 11,738.72 4,133.20 7,520.74

เวลาเช่าคงเหลือ (เดือน) 1.28 1.74 3.02

1.2 ประมาณการผูเ้ช่าใหม่

ประมาณการอัตราการเชา่ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 - สนิสุดประมาณการ

 - พนืทเีช่าสาํนกังาน 25% 20% 15% 10%

ประมาณการพนืทเีช่าใหม่ 4,328.41 3,462.73 2,597.05 1,731.36

รวมพืนทเีช่า 8,258.81 11,721.54 14,318.58 16,049.95

อตัราการเชา่พืนทสีาํนกังาน 47.70% 67.70% 82.70% 92.70%

 - พนืทเีช่าพาณิชยกรรม 0% 0% 0% 0%

ประมาณการพนืทเีช่าใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมพืนทเีช่า 202.80 202.80 202.80 202.80

อตัราการเชา่พืนทพีาณิชยกรรม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

รวมพืนท ี(ตารางเมตร) 8,461.61 11,924.34 14,521.38 16,252.75

อตัราการเชา่เฉลีย 48.31% 68.08% 82.90% 92.79%

1.3 อตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร และอตัราการปรบัเพิมค่าเช่า : อา้งองิจากตารางผูเ้ช่า (Rent roll) ทไีดร้บัจากผูม้อบหมายงาน สรุปดงันี

ค่าเชา่และค่าบรกิารตามสญัญาเฉลีย ค่าเช่าและค่าบรกิารตามตลาด

ณ วนัที 23/07/64 - 31/08/64 ณ 01/09/64 - สินสดุระยะเวลาเชา่คงเหลือ (บาท/ตร.ม./เดือน)  (บาท/ตร.ม./เดือน)

 - พนืทเีช่าสาํนกังาน 545.00 650.00 557.00 650.00

 - พนืทเีช่าพาณิชยกรรม 1,712.00 1,712.00 1,712.00 1,712.00

ค่าเชา่และค่าบรกิารตามสญัญาเฉลีย 531.08 702.11 578.18

พนืทเีช่าสาํนกังานทีไดร้บัยกเวน้ค่าเช่าเดือนสิงหาคม 500.00 เดือนต่อไปชาํระในอตัราปกติตามสญัญา

พนืทเีช่าพาณิชยกรรมทีไดร้บัยกเวน้ค่าเช่าเดือนสิงหาคม 1,778.44 เดือนต่อไปชาํระในอตัราปกติตามสญัญา

หมายเหต ุ: 

1. ชว่งเวลา ณ วนัที 23/07/64 - 31/08/64 คือระยะเวลาเช่าคงเหลือของ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) (ผูเ้ชา่หลกั) ซงึไมต่่อสญัญา

2. ค่าเชา่และบรกิารตามสญัญาใกลเ้คียงกบัอตัราค่าเช่าและบรกิารตลาดของพืนทสีาํนกังานใหเ้ช่าในระดบัเดียวกนั บรษัิทฯ จงึสมมติฐานใหค่้าเช่าและบรกิาร ณ วนัท ี1 กนัยายน 2564 เป็นอตัราค่าเช่าและบรกิารตลาดของปี 2564 

เมอืพืนทเีช่าตามสญัญาเดิมสินสดุระยะเวลาเช่าทีคงเหลืออยู่จงึพิจารณาปรบัเพมิในอตัราตลาด ณ ปีนนัๆ โดยค่าเช่าและบรกิารตลาดจะปรบัเพมิขนึทกุปี ดงันี

           - พนืทเีช่าสาํนกังาน 3.50%

           - พนืทเีช่าพาณิชยกรรม 4.40%

1.4 ระยะเวลาการปรบัค่าเช่าและระยะเวลาคงเหลือเฉลีย

ระยะเวลาเช่าคงเหลือแต่ละพืนทไีมเ่ท่ากนั บรษัิทฯ จงึคาํนวณโดยการเฉลียถ่วงนาํหนกัของระยะเวลาเช่าและพืนทเีช่า ไดร้ะยะเวลาคงเหลือตามสญัญาประมาณ 13.0 เดือน

โดยนบัจากวนัทปีระเมินจะสินสดุสญัญาประมาณวนัที

1.5 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอนืๆ (อา้งองิจากงบรายรบั-รายจ่าย ณ ปีสินสดุ 30 มถินุายน 2560 - 30 มถินุายน 2564)

 - รายไดค่้าสาธารณูปโภค 24.3% ของรายไดค่้าเช่าและบรกิารรวม

 - รายรบัค่าบรกิารแอรล่์วงเวลา 7.4% ของรายไดค่้าเช่าและบรกิารรวม

 - รายไดค่้าทีจอดรถ 5.6% ของรายไดค่้าเช่าและบรกิารรวม

 - รายไดค่้าโฆษณา 3.1% ของรายไดค่้าเช่าและบรกิารรวม

 - รายรบัค่าติดตงัเสาสญัญาณโทรศพัทแ์ละไฟเบอรอ์อฟติค 1.0% ของรายไดค่้าเช่าและบรกิารรวม

 - รายรบัค่าบาํรุงพืนทส่ีวนกลาง 1.0% ของรายไดค่้าเช่าและบรกิารรวม

 - รายไดอื้น ๆ 1.0% ของรายไดค่้าเช่าและบรกิารรวม

รายละเอียดพืนทเีช่า

พนืทเีช่าสทุธิ : NLA (ตารางเมตร) พนืททีมีผีูเ้ชา่ (ตารางเมตร)

ค่าเชา่และค่าบรกิารตามสญัญา ปี 2564  (บาท/ตร.ม./เดือน)

พนืทสีาํนกังานทมีผีูเ้ชา่แลว้แต่ไดร้บัยกเวน้ค่าเชา่ในเดือนสิงหาคม 2564 ตามประกาศของ ศบค.

พนืทพีาณิชยกรรมทีมผีูเ้ชา่แลว้แต่ไดร้บัยกเวน้ค่าเชา่ในเดือนสิงหาคม 2564 ตามประกาศของ ศบค.

รวมพืนททีไีดร้บัยกเวน้ค่าเช่าในเดือนสิงหาคม 2564 ตามประกาศของ ศบค.
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2. สมมตฐิานเกียวกับตน้ทนุขายและค่าใช้จา่ย (Cost and Expenses) (อา้งองิจากงบรายรบั-รายจ่าย ณ ปีสินสดุ 30 มถินุายน 2560 - 30 มถินุายน 2564)

2.1 ค่าใชจ่้ายตามสญัญาบรกิารต่างๆ

 - ค่าบรหิารอาคาร ปี 2564 ปี 2565

4,661,210.00 5,058,974.00 บาท/ปี (ปัดเศษ) ปีต่อไปปรบัเพิมปีละ 3.50%

 - ค่าบรกิารรกัษาความปลอดภยั 3,547,200.00 3,570,000.00 บาท/ปี (ปัดเศษ) ปีต่อไปปรบัเพิมปีละ 0.40%

 - ค่าบรกิารรกัษาความสะอาด 1,884,406.00 1,834,094.00 บาท/ปี (ปัดเศษ) ปีต่อไปปรบัเพิมปีละ 1.00%

 - ค่าบาํรุงรกัษาอาคารอปุกรณแ์ละงานระบบ 1,696,951.00 1,627,030.00 บาท/ปี (ปัดเศษ) ปีต่อไปปรบัเพิมปีละ 3.00%

 - ค่าบรกิารอนืๆ 135,387.00 136,111.00 บาท/ปี (ปัดเศษ) ปีต่อไปปรบัเพิมปีละ 2.00%

รวมค่าใชจ่้ายตามสญัญาบรกิารต่างๆ 11,925,154.00 12,226,209.00

2.2 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอนืๆ

 - ค่าสาธารณูปโภค 17.7% ของรายไดร้วม

 - ค่าดาํเนินการและสาํนกังาน 0.1% ของรายไดร้วม

 - ค่าเบียประกนัภยัอาคาร 313,931.00 บาท/ปี (ปัดเศษ) ปีต่อไปปรบัเพิมปีละ 3.50%

 - ภาษีทีดินและสิงปลกูสรา้ง (ปี 2564) 3,371,913.46 บาท/ปี ปีต่อไปปรบัเพมิปีละ 2.00% {แบบการคาํนวณค่าภาษีฯ(ภ.ด.ส. 7)ปี 2564}

      ภาษีทีดินและสิงปลกูสรา้ง ปี 2564 ไดร้บัส่วนลด 90% เหลือภาษีทีตอ้งชาํระ 337,191.35 บาท/ปี {พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสาํหรบัทีดินและสิงปลกูสรา้งบางประเภท พ.ศ.2564 มาตรา 55}

      ภาษีทีดินและสิงปลกูสรา้ง ปี 2565 3,439,351.73 บาท/ปี ปีต่อไปปรบัเพมิปีละ 2.00%

 - ค่าใชจ่้ายงานระบบและซอ่มแซม 3.4% ของรายไดร้วม

 - ค่าใชจ่้ายอนื ๆ 0.05% ของรายไดร้วม

3. สมมตฐิานเกียวกับสาํรองค่าปรับปรุงอาคารและอุปกรณ ์(FF&E) 4.00% ของรายไดร้วม

4. ระยะเวลาประมาณการ 

การนบัรอบระยะเวลา 1 ปี

จาํนวนวนัต่อปี (1 กรกฎาคม - 30 มถินุายน ของปีถดัไป) 365 วนั 

รอบปี 2564 ระยะเวลาคงเหลือประมาณ 342 วนั 312

รอบปี 2565 ระยะเวลาคงเหลือประมาณ 312 วนั

จาํนวนเดือนต่อปี 12 เดือน

จาํนวนเดือนทไีมไ่ดร้บัรายไดจ้ากผูเ้ฃ่าใหม่ 1 เดือน

รวมระยะเวลาประมาณการ (ปี) 9.94 ปี

ระยะเวลาตามสญัญาเช่าคงเหลือ

 - ระยะเวลาคงเหลือรวมประมาณ 395.00 วนั หรอื 13.0 เดือน

 - ชว่งระยะเวลาตามสญัญาของผูเ้ช่าหลกั (23 กรกฎาคม 64 - 31 สิงหาคม 64) 39 วนั (ผูเ้ชา่หลกัคือ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) ซงึสินสดุสญัญา ณ วนัท ี31 สิงหาคม 2564 และไมต่่อสญัญา)

 - ชว่งระยะเวลาตงัแต่สินสดุสญัญาของผูเ้ช่าหลกั ถึงวนัทสิีนสดุสญัญาเช่าคงเหลือ 356 วนั 

อยู่ในรอบปี 2564 303 วนั 

อยู่ในรอบปี 2565 53 วนั 

5.  สมมตฐิานเกียวกับอัตราผลตอบแทน (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 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ระยะเวลา 10 ปี  สาํหรบั Risk premium พิจารณาจาก

ผลรวมของความเสียงจากการดาํเนินงาน และความเสียงทีไมส่ามารถควบคมุไดต่้างๆ เช่น ปัจจยัทาง เศรษฐกิจ การเมอืง สงคราม และ โรคระบาด เป็นตน้ รายละเอียดดงันี

                                                               Risk free = 1.60%

                                                               Risk premium = 7.50%

                                                               Discount Rate ( r ) = 9.10%

สรุป : อตัราคิดลดทีใชใ้นการประเมนิ = 9.00% (ปัดเศษ)

5.2 อตัราผลตอบแทน (Capitalization Rate / Yield) = 7.00%

อา้งองิจากประกาศที TAF 03/099/64 ลว.10 มนีาคม 2564 ของมลูนิธิประเมินค่า-นายหนา้แห่งประเทศไทย ซงึไดป้ระชมุระดมสมองเกียวกบัการกาํหนดอตัราผลตอบแทนในการลงทนุ เมอืวนัที 25 กมุภาพนัธ ์2564 โดยไดร้วบรวมสถิติผลตอบแทน

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

มผีลตอบแทนการลงทนุ 4.72% - 9.48% เฉลีย 7.03% บรษัิทฯ จงึพิจารณาเลือกใชอ้ตัราผลตอบแทนการลงทนุครงันตีามระบขุา้งตน้

5.3 ค่าใชจ่้ายในการขายทรพัยสิ์น

ในการประเมนิครงัน ีบรษัิทฯ สมมติฐานว่าจะมีการถือครองทรพัยส์ินโดยไม่มกีารขาย ดงันนัจงึไมมี่ค่าใชจ่้ายในการขายทรพัยสิ์น

6.  สรุปมูลค่าทรัพยส์ิน

มลูค่าทรพัยสิ์น ณ วนัท ี23 กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 1,795,005,122 บาท 

มูลค่าทรัพยสิ์น (ปัดเศษ) 1,795,000,000 บาท 



รายละเอียด   : การประเมินมูลค่าทีดนิพร้อมสิงปลูกสร้าง

รายละเอียดทรัพยส์นิ   : ทีดนิเนือที 1-3-31.0 ไร่ พร้อมสิงปลูกสร้าง "อาคารสํานักงานแอทสาทร"

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

ลูกค้าราย   : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยศ์าลาแอทสาทร

วันทีประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน   : 23 กรกฎาคม 2564

การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นโดยวิธีรายได้ (Income Approach by Discount Cashflow Method)

รายงานการประเมินเลขท ีVR062/2021

Terminal 

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

วันทีเรมิรอบปี 23 กรกฎาคม 2564 1 กันยายน 2564 1 กรกฎาคม 2565 23 สิงหาคม 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

วันทีสินสุดรอบปี 31 สิงหาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 22 สิงหาคม 2565 30 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2568 30 มิถุนายน 2569 30 มิถุนายน 2570 30 มิถุนายน 2571 30 มิถุนายน 2572 30 มิถุนายน 2573 30 มิถุนายน 2574 30 มิถุนายน 2575

ปีที 0.11                                  0.94                                  1.08                                  1.94                                  2.94                                  3.94                                  4.94                                  5.94                                  6.94                                  7.94                                  8.94                                  9.94                                  10.94                                

จาํนวนวัน 395.0 39                                     303                                   53                                     312                                   365                                   365                                   365                                   365                                   365                                   365                                   365                                   365                                   365                                   

จาํนวนเดือน 13.0 1.28                                  9.96                                  1.74                                  10.26                                12                                     12                                     12                                     12                                     12                                     12                                     12                                     12                                     12                                     

จาํนวนเดือนทไีดร้บัรายไดจ้ากผูเ้ชา่ใหมใ่นปีแรก -                                    -                                    -                                    9.26                                  11.00                                11.00                                11.00                                11.00                                11.00                                11.00                                11.00                                11.00                                11.00                                

สมมติฐานเกียวกับรายได้

1 พืนทีเชา่สุทธิ 16,956.44 17,516.44 17,516.44 17,516.44 17,516.44 17,516.44 17,516.44 17,516.44 17,516.44 17,516.44 17,516.44 17,516.44 17,516.44

1.1 พืนทเีช่าสาํนกังาน ตารางเมตร 16,753.64 17,313.64 17,313.64 17,313.64 17,313.64 17,313.64 17,313.64 17,313.64 17,313.64 17,313.64 17,313.64 17,313.64 17,313.64

1.2 พืนทเีช่าพานิชยกรรม ตารางเมตร 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80

การครอบครองพืนทเีช่าตามสญัญา ตารางเมตร 11,738.72 4,133.20 4,133.20 4,133.20 8,461.61 11,924.34 14,521.38 16,252.75 16,252.75 16,254.75 16,258.75 16,264.75 16,272.75

การครอบครองพืนทเีช่าใหม่ ตารางเมตร 0.00 0.00 0.00 4,328.41 3,462.73 2,597.05 1,731.36 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

การครอบครองพืนทเีช่ารวม ตารางเมตร 11,738.72 4,133.20 4,133.20 8,461.61 11,924.34 14,521.38 16,252.75 16,252.75 16,254.75 16,258.75 16,264.75 16,272.75 16,282.75

อัตราการครอบครองพืนทเีช่ารวม % ของพืนทเีช่าสทุธิ 69.23% 23.60% 23.60% 48.31% 68.08% 82.90% 92.79% 92.79% 92.80% 92.82% 92.85% 92.90% 92.96%

พืนทว่ีาง ตารางเมตร 5,217.72 13,383.24 13,383.24 9,054.83 5,592.10 2,995.06 1,263.69 1,263.69 1,261.69 1,257.69 1,251.69 1,243.69 1,233.69

ค่าเช่าและค่าบริการเฉลียของทงัโครงการ บาท/ตารางเมตร/เดือน 531 702 702 666 699 727 755 789 817 846 876 907 940

อตัราการปรบัเพมิเฉลยี 3.90% 5.02% 3.96% 3.89% 4.44% 3.54% 3.55% 3.56% 3.57% 3.59%

2) รายได้ค่าเชา่และค่าบริการจากพนืทีเชา่

2.1 พืนทเีช่าสาํนกังาน

อัตราการครอบครองพืนทเีช่าตามสญัญา % ของพืนทเีช่าสาํนกังานสทุธิ 68.86% 22.70% 22.70% 22.70% 47.70% 67.70% 82.70% 92.70% 92.70% 92.71% 92.72% 92.74% 92.76%

อัตราการครอบครองพืนทเีช่าใหม่                                       % ของพืนทเีช่าสาํนกังานสทุธิ 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.03%

อัตราการครอบครองพืนทเีช่ารวม % ของพืนทเีช่าสาํนกังานสทุธิ 68.86% 22.70% 22.70% 47.70% 67.70% 82.70% 92.70% 92.70% 92.71% 92.72% 92.74% 92.76% 92.79%

การครอบครองพืนทเีช่าตามสญัญา ตารางเมตร 11,535.92 3,930.40 3,930.40 3,930.40 8,258.81 11,721.54 14,318.58 16,049.95 16,049.95 16,050.95 16,052.95 16,055.95 16,059.95

การครอบครองพืนทเีช่าใหม่ 0.00 0.00 0.00 4,328.41 3,462.73 2,597.05 1,731.36 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

การครอบครองพืนทเีช่ารวม ตารางเมตร 11,535.92 3,930.40 3,930.40 8,258.81 11,721.54 14,318.58 16,049.95 16,049.95 16,050.95 16,052.95 16,055.95 16,059.95 16,064.95

อัตราค่าเช่าและบริการ (ตามสญัญา) บาท/ตารางเมตร/เดือน 545 650 650

อัตราค่าเช่าและบริการเฉลีย (อัตราตลาด) 650 บาท/ตารางเมตร/เดือน 650 650 673 673 696 721 746 772 799 827 856 886 917

อัตราการเพิมค่าเช่าและค่าบริการ 3.50% ทกุ ปี 0.00% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

รวมรายไดค่้าเช่าและบริการ (ตามสญัญา) 8,061,238                         25,449,609                       4,451,582                         

รวมรายไดค่้าเช่าและบริการ (ตามอัตราตลาด) -                                    -                                    -                                    54,080,096                       95,528,871                       121,955,502                      142,366,532                      148,685,967                      153,898,765                      159,304,242                      164,909,848                      170,723,329                      176,752,742                      

รวมรายไดค่้าเช่าและบริการพืนทเีช่าสาํนกังาน 8,061,238                         25,449,609                       4,451,582                         54,080,096                       95,528,871                       121,955,502                      142,366,532                      148,685,967                      153,898,765                      159,304,242                      164,909,848                      170,723,329                      176,752,742                      

หกั รายไดจ้ากพนืททีไีดร้บัยกเวน้ค่าเชา่และบริการในเดือนสิงหาคม 2564 152,360                            -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    #

รวมรายไดค่้าเช่าและบริการพืนทเีช่าสาํนกังาน 98.94% ของรายไดค่้าเช่าและบริการรวม 7,908,878                         25,449,609                       4,451,582                         54,080,096                       95,528,871                       121,955,502                      142,366,532                      148,685,967                      153,898,765                      159,304,242                      164,909,848                      170,723,329                      176,752,742                      

2.2 พืนทเีช่าพานิชยกรรม

อัตราการครอบครองพืนทเีช่าตามสญัญา % ของพืนทเีช่าสาํนกังานสทุธิ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.49% 101.48% 102.96% 104.93%

อัตราการครอบครองพืนทเีช่าใหม่ % ของพืนทเีช่าสาํนกังานสทุธิ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.49% 0.99% 1.48% 1.97% 2.47%

อัตราการครอบครองพืนทเีช่ารวม % ของพืนทเีช่าสาํนกังานสทุธิ 100.00% 100.00% 100.00% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.18% 1.19% 1.21% 1.23% 1.26%

การครอบครองพืนทเีช่าตามสญัญา ตารางเมตร 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 203.80 205.80 208.80 212.80

การครอบครองพืนทเีช่าใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

การครอบครองพืนทเีช่ารวม ตารางเมตร 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 202.80 203.80 205.80 208.80 212.80 217.80

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

อัตราค่าเช่าและบริการ (ตามอัตราตลาด) 1,712 บาท/ตารางเมตร/เดือน 1,712 1,712 1,787 1,787 1,866 1,948 2,034 2,123 2,217 2,314 2,416 2,522 2,633

อัตราการเพิมค่าเช่าและค่าบริการ (ตามอัตราตลาด) 4.40% ทกุ ปี 0.00% 4.40% 4.40% 4.40% 4.40% 4.40% 4.40% 4.40% 4.40% 4.40% 4.40%

รวมรายไดค่้าเช่าและบริการ (ตามสญัญา) 445,169                            3,458,619                         604,973                            

รวมรายไดค่้าเช่าและบริการ (ตามอัตราตลาด) -                                    -                                    -                                    3,718,050                         4,541,026                         4,740,831                         4,949,427                         5,167,202                         5,418,943                         5,710,604                         6,046,432                         6,431,026                         6,869,359                         

รวมรายไดค่้าเช่าและบริการพืนทเีช่ารา้นคา้ภายในอาคาร ของรายไดค่้าเช่าและบริการรวม 445,169                            3,458,619                         604,973                            3,718,050                         4,541,026                         4,740,831                         4,949,427                         5,167,202                         5,418,943                         5,710,604                         6,046,432                         6,431,026                         6,869,359                         

หกั รายไดจ้ากพนืททีไีดร้บัยกเวน้ค่าเชา่และบริการในเดือนสิงหาคม 2564 360,668                            -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    #

รวมรายไดค่้าเช่าและบริการพืนทเีช่ารา้นคา้ภายในอาคาร 1.06% ของรายไดค่้าเช่าและบริการรวม 84,501                              3,458,619                         604,973                            3,718,050                         4,541,026                         4,740,831                         4,949,427                         5,167,202                         5,418,943                         5,710,604                         6,046,432                         6,431,026                         6,869,359                         

รายได้ค่าเชา่และบริการรวม (บาท) 69.74% ของรายได้รวม 7,993,378                       28,908,228                     5,056,555                       57,798,146                     100,069,897                   126,696,333                   147,315,959                   153,853,169                   159,317,708                   165,014,846                   170,956,280                   177,154,356                   183,622,102                   

- รายไดค่้าสาธารณูปโภค 24.30% ของรายไดค่้าเช่าและบริการรวม 1,942,391                         7,024,699                         1,228,743                         14,044,949                       24,316,985                       30,787,209                       35,797,778                       37,386,320                       38,714,203                       40,098,608                       41,542,376                       43,048,508                       44,620,171                       

- รายรบัค่าบริการแอรล่์วงเวลา 7.40% ของรายไดค่้าเช่าและบริการรวม 591,510                            2,139,209                         374,185                            4,277,063                         7,405,172                         9,375,529                         10,901,381                       11,385,135                       11,789,510                       12,211,099                       12,650,765                       13,109,422                       13,588,036                       

- รายไดค่้าทจีอดรถ 5.60% ของรายไดค่้าเช่าและบริการรวม 447,629                            1,618,861                         283,167                            3,236,696                         5,603,914                         7,094,995                         8,249,694                         8,615,777                         8,921,792                         9,240,831                         9,573,552                         9,920,644                         10,282,838                       

- รายไดค่้าโฆษณา 3.10% ของรายไดค่้าเช่าและบริการรวม 247,795                            896,155                            156,753                            1,791,743                         3,102,167                         3,927,586                         4,566,795                         4,769,448                         4,938,849                         5,115,460                         5,299,645                         5,491,785                         5,692,285                         

- รายรบัค่าติดตงัเสาสญัญาณโทรศัพทแ์ละไฟเบอรอ์อฟติค 1.00% ของรายไดค่้าเช่าและบริการรวม 79,934                              289,082                            50,566                              577,981                            1,000,699                         1,266,963                         1,473,160                         1,538,532                         1,593,177                         1,650,148                         1,709,563                         1,771,544                         1,836,221                         

- รายรบัค่าบาํรุงพืนทส่ีวนกลาง 1.00% ของรายไดค่้าเช่าและบริการรวม 79,934                              289,082                            50,566                              577,981                            1,000,699                         1,266,963                         1,473,160                         1,538,532                         1,593,177                         1,650,148                         1,709,563                         1,771,544                         1,836,221                         

-  รายไดอื้น ๆ 1.00% ของรายไดค่้าเช่าและบริการรวม 79,934                              289,082                            50,566                              577,981                            1,000,699                         1,266,963                         1,473,160                         1,538,532                         1,593,177                         1,650,148                         1,709,563                         1,771,544                         1,836,221                         

รายได้รวม (บาท) 100% ของรายได้รวม 11,462,505                     41,454,399                     7,251,100                       82,882,541                     143,500,232                   181,682,541                   211,251,086                   220,625,444                   228,461,593                   236,631,289                   245,151,306                   254,039,346                   263,314,094                   

3) ต้นทุนขายและค่าใชจ้่าย

3.1 ค่าใชจ้่ายตามสัญญาบริการต่างๆ ปี 2565

- ค่าบริหารอาคาร 5,058,974.00 บาท/ปี (ปัดเศษ) ปีต่อไปปรบัเพิมปีละ 3.50% 498,047.10                       3,869,442.82                     734,590.75 4,324,383.25 5,236,038.09 5,419,299.42 5,608,974.90 5,805,289.02 6,008,474.14 6,218,770.74 6,436,427.71 6,661,702.68 6,894,862.27

- ค่าบริการรกัษาความปลอดภยั 3,570,000.00 บาท/ปี (ปัดเศษ) ปีต่อไปปรบัเพิมปีละ 0.40% 379,015.89                       2,944,661.92                     518,383.56 3,051,616.44 3,584,280.00 3,598,617.12 3,613,011.59 3,627,463.63 3,641,973.49 3,656,541.38 3,671,167.55 3,685,852.22 3,700,595.63

- ค่าบริการรกัษาความสะอาด 1,834,094.00 บาท/ปี (ปัดเศษ) ปีต่อไปปรบัเพิมปีละ 1.00% 201,347.49                       1,564,315.12                     266,320.50 1,567,773.50 1,852,434.94 1,870,959.29 1,889,668.88 1,908,565.57 1,927,651.23 1,946,927.74 1,966,397.02 1,986,060.99 2,005,921.60

- ค่าบาํรุงรกัษาอาคารอุปกรณแ์ละงานระบบ 1,627,030.00 บาท/ปี (ปัดเศษ) ปีต่อไปปรบัเพิมปีละ 3.00% 181,318.05                       1,408,701.79                     236,253.67 1,390,776.33 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

- ค่าบริการอืนๆ 136,111.00 บาท/ปี (ปัดเศษ) ปีต่อไปปรบัเพิมปีละ 2.00% 14,466.01                         112,389.76                       19,764.06 116,346.94 138,833.22 141,609.88 144,442.08 147,330.92 150,277.54 153,283.09 156,348.75 159,475.73 162,665.24

รวมค่าใชจ้่ายตามสัญญาบริการต่างๆ 12,226,209.00 1,274,194.54                  9,899,511.40                  1,775,312.54 10,450,896.46 12,487,427.15 12,756,601.84 13,033,997.07 13,319,885.75 13,614,550.10 13,918,281.86 14,231,382.71 14,554,164.54 14,886,949.86

3.2 ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานอนืๆ 2.14% 2.16% 2.17% 2.19% 2.21% 2.23% 2.25% 2.27% 2.29%

-  ค่าสาธารณูปโภค 17.7% ของรายไดร้วม 2,028,863                         7,337,429                         1,283,445                         14,670,210                       25,399,541                       32,157,810                       37,391,442                       39,050,704                       40,437,702                       41,883,738                       43,391,781                       44,964,964                       46,606,595                       

- ค่าดาํเนินการและสาํนกังาน 0.1% ของรายไดร้วม 11,463                              41,454                              7,251                                82,883                              143,500                            181,683                            211,251                            220,625                            228,462                            236,631                            245,151                            254,039                            263,314                            

- ค่าเบียประกันภยัอาคาร                                 ปี 2564 313,931.00 บาท/ปี (ปัดเศษ) ปีต่อไปปรบัเพิมปีละ 3.50% 33,543                              260,606                            47,180                              277,739                            336,291                            348,061                            360,243                            372,852                            385,901                            399,408                            413,387                            427,856                            442,831                            

- ภาษีทีดินและสิงปลกูสรา้ง                              ปี 2564 3,371,913.46 บาท/ปี (ปัดเศษ) ปีต่อไปปรบัเพิมปีละ 2.00% 36,029                              279,915                            499,413                            2,939,939                         3,508,139                         3,578,302                         3,649,868                         3,722,865                         3,797,322                         3,873,269                         3,950,734                         4,029,749                         4,110,344                         

- ค่าใชจ้่ายงานระบบและซ่อมแซม 3.40% ของรายไดร้วม 389,725                            1,409,450                         246,537                            2,818,006                         4,879,008                         6,177,206                         7,182,537                         7,501,265                         7,767,694                         8,045,464                         8,335,144                         8,637,338                         8,952,679                         

- ค่าใชจ้่ายอืน ๆ 0.05% ของรายไดร้วม 5,731                                20,727                              3,626                                41,441                              71,750                              90,841                              105,626                            110,313                            114,231                            118,316                            122,576                            127,020                            131,657                            

รวมค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานอนืๆ 21.9% ของรายได้รวม 2,505,354                       9,349,581                       2,087,451                       20,830,218                     34,338,229                     42,533,902                     48,900,966                     50,978,623                     52,731,312                     54,556,825                     56,458,774                     58,440,966                     60,507,419                     

กําไรสุทธิ 67.0% ของรายได้รวม 7,682,956                       22,205,307                     3,388,336                       51,601,427                     96,674,576                     126,392,037                   149,316,122                   156,326,935                   162,115,731                   168,156,182                   174,461,150                   181,044,216                   187,919,725                   

4) สํารองค่าปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ ์(FF&E) 4.0% ของรายไดร้วม 458,500                            1,658,176                         290,044                            3,315,302                         5,740,009                         7,267,302                         8,450,043                         8,825,018                         9,138,464                         9,465,252                         9,806,052                         10,161,574                       10,532,564                       

5) กระแสเงนิสดสทุธิจากการดาํเนินงาน (NOI) 63.03% 7,224,456                         20,547,131                       3,098,292                         48,286,125                       90,934,567                       119,124,735                      140,866,079                      147,501,917                      152,977,267                      158,690,930                      164,655,097                      170,882,642                      177,387,161                      

% NOI 63% 50% 43% 58% 63% 66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%

มลูค่าสดุทา้ย ณ อัตราผลตอบแทน (Capitalization rate) 7.0% 2,534,102,298

กระแสเงนิสดทงัหมดของโครงการ 7,224,456                      20,547,131                    3,098,292                      48,286,125                    90,934,567                    119,124,735                  140,866,079                  147,501,917                  152,977,267                  158,690,930                  164,655,097                  2,704,984,941                

อัตราคิดลด (Discount rate) 9.0% 0.990834                          0.922427                          0.910956                          0.846263                          0.776388                          0.712283                          0.653470                          0.599514                          0.550013                          0.504599                          0.462935                          0.424711                          

กระแสเงนิสดสทุธิจากการดาํเนินงาน (NPV of NOI) 7,158,236                         18,953,229                       2,822,407                         40,862,761                       70,600,506                       84,850,524                       92,051,757                       88,429,465                       84,139,485                       80,075,285                       76,224,607                       1,148,836,859                   

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 1,795,005,122                 บาท

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (ปัดเศษ)  1,795,000,000                 บาท

มลูค่าทรพัยสิ์นเฉลียต่อพืนท ีNLA 102,475                         บาท/ตารางเมตร

Passive Rent Assumption
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Market Rent Assumption
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