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เอกสารประกอบ ก. รายละเอียดวิธีการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น 
 - การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นโดยวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) 
 - การประเมินมลูค่าทรพัยส์ิน โดยวิธีค านวณมลูค่าปัจจบุนัของรายไดท่ี้เป็นกระแสเงินสด (DCF) 
 - รายละเอียดพืน้ท่ีและรายไดจ้ากค่าเช่าท่ีไดร้บัจากทรสัตเ์พื่อการลงทุนฯ 

 - การวิเคราะหอ์ตัราค่าเช่าส านกังาน โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Adjustment Grid Sales Analysis) 

 - ขอ้มลูเปรียบเทียบ (อาคารส านกังาน) 

 - การประเมินมลูค่าสิทธิการเช่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง (ส าหรบัตรวจสอบผล)  
 - รายละเอียดค่าเช่าตามสญัญา (Contract Rent) 

 
- การประเมินมลูค่าสิทธิการเช่าโดยวิธีคิดจากผลก าไรค่าเช่า (Profit Rent Method)  

และวิธีคิดจากตน้ทนุ (DRC) 
 - การประเมินมลูค่าท่ีดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้ง สมมติฐานกรณีกรรมสิทธ์ิสมบรูณ ์(Freehold) 
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 - การวิเคราะหม์ลูค่าท่ีดิน (Adjustment Grid Sales Analysis) กรณีกรรมสิทธิ์สมบรูณ ์
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1. บทสรุปผู้บริหาร 
ชื่อลูกค้า : ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ (B-Work) 
วัตถุประสงค ์ : เพื่อตอ้งการทราบความเห็นของบริษัทฯ เก่ียวกับมลูค่าสิทธิการเช่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง 

ของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ (B-Work) ส าหรบั
วตัถปุระสงคส์าธารณะ เท่านัน้ 

ทีต่ั้งทรัพยส์นิ : อาคารส านกังาน “โครงการทรู ทาวเวอร ์1” ตัง้อยู่เลขที่ 18 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

พิกัดภูมิศาสตร ์ : ทรพัยสิ์น - Lat 13.762428 Lon 100.567928 (WGS-1984) 

รายละเอียดทรัพยส์นิ : สิทธิการเช่าที่ดินพรอ้มอาคารส่ิงปลูกสรา้ง ระหว่างบริษัท ทรู พรอพเพอรต์ีส์ จ ากัด (ผูใ้ห้
เช่า) กับบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะทรสัตีกระท าใน
นามของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (ผู้เช่า) 
ระยะเวลาสัญญาเช่าคงเหลือ 27 ปี 7 เดือน ประกอบด้วยที่ดินเนื ้อที่รวม 3-3-78.70 ไร ่
(3.9467 ไร่ หรือ 1,578.70 ตารางวา) พรอ้มอาคารส านกังาน และส่ิงปลกูสรา้งอื่นๆ ภายใต้
ชื่อ “อาคารทรู ทาวเวอร ์1”  

รายละเอียด 
เอกสารสทิธทิีด่นิ 

: 
ล าดับ 

โฉนด 
ทีด่ินเลขที่ 

ระวาง 
เลข 
ทีด่ิน 

หน้า
ส ารวจ 

เนือ้ทีด่ิน 
(ไร่-งาน-ตร.ว.) 

เนือ้ทีด่ิน 
(ตารางวา) 

  1 8027 5136 III 6820-4 409 468 2 - 1 - 86.70 986.70 

  2 42843 5136 III 6820-4 405 2968 1 - 1 - 92.00 592.00 

  รวมเนือ้ทีด่ินทัง้หมดตามเอกสารสิทธิ์ 3 - 3 - 78.70 1,578.70 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์ : กรรมสิทธ์ิสมบรูณ ์(Freehold) 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทีด่นิ : บรษิัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากดั 
การตรวจสอบอายัด : ปัจจบุนัไม่มีค  าสั่งอายดัหา้มโอนใดๆ 
ภาระผูกพัน : ติดภาระผูกพันสัญญาเช่าระหว่างบริษัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากัด (ผูใ้หเ้ช่า) กับบริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในฐานะทรสัตีกระท าในนามของทรสัต์
เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์ัวหลวง ออฟฟิศ (ผูเ้ช่า) ระยะเวลาสญัญา
เช่าทัง้หมด 30 ปี (สามสิบปี) ปัจจบุนัคงเหลือ 27 ปี 7 เดือน 

สิทธกิารใช้ทางเข้า-ออก : ถนนรชัดาภิเษก เป็นทางสาธารณประโยชน ์
อาคารสิ่งปลกูสร้าง : อาคารส านักงาน (โครงการทรู ทาวเวอร ์1)  สูง 36 ชั้น พรอ้มชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้า 

จ านวน 1 อาคาร มีพืน้ท่ีอาคารรวมทัง้หมดประมาณ 63,615 ตารางเมตร ส าหรบัพืน้ท่ีเช่า
และบริการ ส่วนที่ประเมินมูลค่ารวมทั้งหมดประมาณ 37,315 ตารางเมตร (อ้างอิงตาม
ขอ้มลูที่ไดร้บั) พรอ้มพืน้ที่จอดรถจ านวน 431 คนั โดยมีการแบ่งการใชป้ระโยชนพ์ืน้ที่ดงันี ้ 
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 : 
โครงการ อาคาร 

ประเภทพืน้ท่ีเช่า (ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ท้ังหมด 

พืน้ท่ีเช่า
ท้ังหมด 

พืน้ท่ีส่วนกลาง พืน้ท่ีจอดรถ 

โครงการ ทรู 
ทาวเวอร ์1 

อาคารทรู 
ทาวเวอร ์

63,614.49 37,315.14 12,304.35 13,995.00 

รวม 63,614.49 37,315.14 12,304.35 13,995.00 
   ใบอนุญาตก่อสร้าง 
(เดิม) 

: ใบอนญุาตก่อสรา้งอาคาร (อ.1) เลขที่ 1975/2536 อนุญาตใหบ้ริษัท ทุ่งคาฮาเบอร ์จ ากัด 
ปลูกสรา้งอาคารส านักงาน 36 ชั้น พรอ้มชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จ านวน 1 หลัง พื ้นที่อาคาร 
63,615 ตารางเมตร ที่กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน 460 คนั พืน้ที่ 1,585 ตาราง
เมตร ออกให ้ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2536 

ใบรับรองการก่อสร้าง 
(เดิม) 

: ใบรบัรองอาคารเลขที่ 22/2537 รบัรองว่า บรษิัท ทุ่งคาฮาเบอร ์จ ากดั เป็นผูเ้จา้ของอาคาร/
ผูค้รอบครองอาคารส านักงาน 36 ชั้น พรอ้มชั้นใตด้ิน 1 ชั้น จ านวน 1 หลงั พืน้ที่ 63,615 
ตารางเมตร ที่กลับรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน 460 คัน พืน้ที่ 1,585 ตารางเมตร 
ออกให ้ณ วนัท่ี 18 มกราคม 2537 

ใบรับรองการก่อสร้าง 
(ใหม่) 

: ใบรับรองอาคารเลขที่  54/2560 รับรองว่า บริษัท ทรู พรอพเพอรต์ีส์ จ ากัด  โดยนาย
สมเกียรติ วิฎษณมงัคละ เป็นผูเ้จา้ของอาคาร/ผูค้รอบครองอาคารส านกังาน 36 ชัน้ พรอ้ม
ชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ จ านวน 1 หลงั เพื่อใชเ้ป็นอาคารส านกังาน-จอดรถยนต ์พืน้ท่ี 63,615 ตาราง
เมตร โดยมีที่จอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน 431 คนั ออกให ้ณ วนัที่ 17 
สิงหาคม 2560 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์อาคาร : บรษิัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากดั (อา้งองิตามใบอนญุาตดดัแปลงอาคารเลขที่ 30/2560) 

การตรวจสอบอายัด : ไม่มีการอายดั  

ข้อก าหนดและ 
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

: ขอ้ก าหนดของผงัเมือง 

ทรพัยสิ์นตัง้อยู่ในเขตที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก “พืน้ที่สีน ้าตาล  (ย.9-5)”  ตาม
ประกาศกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
ขอ้ก าหนดกฎหมายอื่น 
ทรัพยสิ์นตัง้อยู่ในเขตขอ้บัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการก่อสรา้งอาคาร  พ.ศ.
2544 และกฎกระทรวงภายใตพ้ระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

สาธารณูปโภค : สาธารณปูโภคและส่ิงอ านวยความสะดวก ประกอบดว้ย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศพัท ์
ระบบระบายน า้เสีย และไฟส่องทาง 

การเวนคนื : ไม่มีการเวนคืนที่ดินในบรเิวณใกลเ้คียงที่ส่งผลกระทบต่อทรพัยสิ์นที่ประเมินมลูค่า 
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2. บทน า 
 

2.1. การมอบหมายงานและการว่าจ้าง 
 

บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ได้รับการว่าจ้างให้ท าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจาก                
บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด และบริษัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากัด  ตามเอกสารใบเสนอราคาเลขที่ 
VP069/2020 ลงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
 

2.2. วัตถุประสงคข์องการประเมินมูลค่า 

วตัถปุระสงคข์องการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นครัง้นี ้เพื่อตอ้งการทราบความเห็นของบรษิัทฯ เก่ียวกับมลูค่าสิทธิการเช่าที่ดินพรอ้ม
ส่ิงปลูกสรา้ง ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ  (B-Work) ส าหรับวัตถุประสงค์
สาธารณะเท่านัน้ 

2.3. หลักเกณฑใ์นการประเมินมูลค่า 

เพื่อก าหนดมลูค่าสิทธิการเช่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง  

2.4. วันทีท่ าการส ารวจ 

บรษิัท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั เขา้ท าการส ารวจทรพัยสิ์น ณ วนัที่ 1 มิถนุายน 2563 

2.5. วันทีป่ระเมินมูลค่า 

บรษิัท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั ท าการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 

2.6. นิยามและค าจ ากัดความของมูลค่าทรัพยส์ิน 
 

มูลค่าตลาด (Market Value) หมายถึง มลูค่าเป็นตวัเงินซึ่งประมาณว่า เป็นราคาของทรพัยสิ์นท่ีสามารถใชต้กลงซือ้ขายกัน
ไดร้ะหว่างผู้เต็มใจขายกับผูเ้ต็มใจซือ้ ณ วันที่ประเมินมูลค่า ภายใตเ้งื่อนไขการซือ้ขายปกติที่ผูซ้ือ้ผูข้ายไม่มีผลประโยชน์
เก่ียวเนื่องกนั โดยมีการเสนอขายทรพัยสิ์นในระยะเวลาพอสมควร และโดยที่ทัง้สองฝ่ายไดต้กลงใจซือ้ขายดว้ยความรอบคอบ
และปราศจากภาวะกดดนั ทัง้นีใ้หถื้อดว้ยว่าสามารถโอนสิทธ์ิครอบครองตามกฎหมายโดยสมบรูณใ์นทรพัยสิ์นได ้

มูลค่าตลาดตามสภาพการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน (Market Value for the Existing Use) เป็นมูลค่าตลาดตามค าจ ากัด
ความขา้งตน้โดยมีความหมายเพิ่มเติมว่าทรพัยสิ์นดังกล่าว จะใชป้ระโยชนใ์นสภาพเดิมต่อเนื่องไปภายใตส้มมติฐานว่าจะ
สามารถขายในตลาดเปิดได ้และความหมายค าจ ากดัความนีจ้ะไม่พิจารณาถึงการใชป้ระโยชนส์งูสดุของทรัพยสิ์น นอกจากนี ้
มลูค่าดังกล่าวอาจจะไม่สะทอ้นถึงมูลค่าที่แทจ้ริง ในกรณีที่มีการแบ่งทรพัยสิ์นออกขายและไม่สะทอ้นถึงมูลค่าในสภาพที่
อาจจะมีการเปล่ียนสภาพการใชป้ระโยชน ์
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2.7. สมมติฐานและข้อจ ากัดในการประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน 

การประเมินมลูค่าและรายงานการประเมินมลูค่าทรัพยสิ์นที่จดัท าขึน้อยู่ภายใตส้มมติฐานและขอ้จ ากดัในการประเมินมลูค่า
ทรพัยสิ์น ดงัต่อไปนี ้

ลับเฉพาะ 
การประเมินมูลค่าและรายงานประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นฉบับนี ้ถือเป็นความลับเฉพาะส าหรบัลูกคา้ที่ระบุในรายงานและผู้
ประเมินมูลค่าส าหรบัวัตถุประสงคเ์ฉพาะที่ระบุไวเ้ท่านั้น บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อบุคคลอื่น การคัดลอกรายงาน
ทัง้หมด หรือเพียงบางส่วน และการน าไปอา้งอิงเพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ในเอกสาร หรือถอ้ยค าใดๆ ไปยังบุคคลอื่ น ไม่สามารถ
กระท าได ้หากไม่ไดร้บัความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่กรณีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นส าหรบัวัตถุประสงค์
สาธารณะ 
 
วัตถุประสงคข์องรายงาน 
รายงานการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นฉบับนี ้มีวัตถุประสงคเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกับข้อก าหนดการรายงานตามมาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ )ก .ล.ต (.ซึ่งเป็นรูปแบบการบรรยายเนือ้หาขอ้มูลที่มีอยู่ใน
รายงานนี้ เป็นไปตามวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ บรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการใชร้ายงานนอกเหนือจากที่ระบไุวเ้ท่านัน้ 
 

แหล่งทีม่าของข้อมูล 
ขอ้มลูต่างๆ ท่ีปรากฏในรายงาน ผูป้ระเมินมลูค่าไดม้าจากลกูคา้ และ/หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์น ซึ่งถือว่า เชื่อถือได ้บรษิัทฯ
จะไม่รบัผิดชอบหากมีการพิสจูนภ์ายหลงัว่าขอ้มลูไม่ถูกตอ้ง ส าหรบัขอ้มลูอื่นๆ เป็นขอ้มลูภายในบริษัทฯ และขอ้มลูที่ไดจ้าก
เอกสารหรือการตรวจสอบจากหน่วยงานของรฐัที่เก่ียวขอ้ง 
 
ภาระผูกพันในทรัพยส์นิ 
การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นมิไดค้  านึงถึงการเช่าหรือภาระผูกพนัในทรพัยสิ์น เวน้แต่จะมีรายการจดทะเบียนไว ้ณ ส านกังาน
ที่ดิน หรือไดร้บัการว่าจา้งและมีเอกสารประกอบในการประเมินมลูค่า 
 
การใช้ประโยชนท์ีด่ินและอาคาร 
การใชป้ระโยชนใ์นที่ดินตามกฎกระทรวงผงัเมืองรวม ที่กรมการผงัเมืองประกาศใชใ้นบรเิวณที่ตัง้ทรพัยสิ์น  ซึ่งมีผลบงัคบั ใช ้
ณ วนัส ารวจประเมินมลูค่า  ส าหรบัอาคารและส่ิงปลกูสรา้งอื่นที่ปรากฏในรายงานประเมินมลูค่า บรษิัทฯ ถือว่าไดป้ลกูสรา้ง
ถกูตอ้งตามกฎหมายควบคมุอาคาร 
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การส ารวจทรัพยส์นิ 
การส ารวจที่ดิน บรษิัทฯ มิไดต้รวจสอบถึงคณุภาพชัน้ดิน สารปนเป้ือน หรือแรธ่าต ุท่ีมีอยู่ใตพ้ืน้ดิน  ส าหรบัการส ารวจสิ่งปลกู
สรา้ง บริษัทฯ ไดต้รวจสอบและค านึงถึงความบกพร่องของอาคารจากสภาพภายนอกเท่านั้น แต่มิไดต้รวจสอบถึงความ
แข็งแรง หรือความปลอดภยัของโครงสรา้งทางวิศวกรรม 
 
ขนาด รูปร่าง และพืน้ที ่
ขนาด รูปร่าง และพืน้ที่ของทรพัยสิ์นที่ระบุไวใ้นรายงาน มิไดท้  าการรงัวดัหรือวดัขนาดจากทรพัยสิ์นจรงิ แต่เป็นการค านวณ
รายละเอียดจากส าเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครองในท่ีดิน แผนผงั แบบพิมพเ์ขียว หรือการคาดประมาณจากการ
น าส ารวจโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ดงันั้นบริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบในกรณีที่มีความคลาดเคล่ือนในเชิงปริมาณและ/หรือปัญหา
อื่นๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้จ ากดัดงักล่าว 
 
การให้การเป็นพยานในศาล 
ผูป้ระเมินมลูค่าไม่รบัผิดชอบต่อการไต่ส่วนในการพิจารณาคดีของศาล ยกเวน้กรณีที่ไดม้ีการตกลงกนัไวก้่อน 
 
ขอบเขตความรับผิดชอบสูงสุด 
ขอบเขตความรบัผิดชอบสงูสดุไม่เกินจากค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้ ไม่วา่ดว้ยสถานการณใ์ด การประมาทเลินเล่อ หรือ
อย่างอื่น EDMUND TIE จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ตามมา การลงโทษหรือคา่ใชจ้่าย รวมถงึค่าสญูเสียโอกาส
และการสญูเสียผลก าไร แมว้่าผูว้า่จา้งฯ จะไดร้บัค าแนะน าวา่สามารถกระท าไดก้็ตาม 
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3. รายละเอียดทีต่ั้งทรัพยส์ิน 
 

3.1. ทีต่ั้งทรัพยส์ิน 

ทรพัยสิ์นที่ประเมินมูลค่า ประกอบดว้ย สิทธิการเช่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้ง (อาคาร ทรู ทาวเวอร ์1) ตัง้อยู่เลขที่ 18  
ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ห่างจากถนนพระราม 9 (บรเิวณแยกพระราม 9) ไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 750.00 เมตร ห่างจากรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนยว์ัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ไปทางทิศเหนือประมาณ 270.00 เมตร 
และห่างจากรถไฟฟ้า MRT สถานีพระราม 9 ไปทางทิศใต ้ประมาณ 585.00 เมตร 

สภาพแวดลอ้มโดยทั่วไปบริเวณใกลเ้คียงกับที่ตัง้ทรพัยสิ์นที่ประเมินมลูค่า ส่วนใหญ่จะเป็นการใชป้ระโยชนท์ี่ดินเพื่อ
อยู่อาศัย และพาณิชยกรรม บริเวณใกล้เคียงมีการพัฒนาที่ดินเป็นโรงแรม หมู่บ้านจัดสรร โครงการอาคารชุดพักอาศัย 
มหาวิทยาลยั โรงเรียน สถาบนัการเงิน หา้งสรรพสินคา้ และอื่นๆ โดยมีระยะห่างจากสถานท่ีส าคญัดงันี ้
หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลั พระราม 9 ประมาณ 0.45 กิโลเมตร 
เทสโก ้โลตสั รชัดาภิเษก ประมาณ 0.50 กิโลเมตร 
เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ ์รชัดาภิเษก ประมาณ 0.50 กิโลเมตร 

บิก๊ซี เอ็กตรา้ รชัดาภิเษก ประมาณ 0.90 กิโลเมตร 
เดอะสตรีท รชัดา ประมาณ 1.00 กิโลเมตร 

3.2. ค่าพกิัด GPS 

ทรพัยสิ์นท่ีประเมินมลูค่า - ตัง้อยู่พิกดั Lat 13.762428 Lon 100.567928 (WGS-1984) 

3.3. การเข้าถึงทรัพยส์ิน และทางเข้า-ออกตามกฎหมาย 

ทรพัยสิ์นที่ประเมินมูลค่าสามารถเขา้-ออกไดโ้ดยถนนรชัดาภิเษก  ซึ่งเป็นถนนสาธารณประโยชนผ่์านหนา้ทรพัยสิ์น 
สภาพปัจจบุนัเป็นถนนลาดยาง ขนาด 8 ช่องจราจร กวา้งประมาณ 28.00 เมตร เขตทางกวา้งประมาณ 40.00 เมตร พรอ้มท่อ
ระบายน า้ และไฟส่องถนน  

3.4. การเวนคืนและโครงการของรัฐบริเวณใกล้เคียง 

3.4.1. การเวนคืน 

ณ วนัที่ท  าการส ารวจทรพัยสิ์น และไดท้ าการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง ยงัไม่พบว่า มีการประกาศ
เวนคืนใดๆ ในบรเิวณทรพัยสิ์นท่ีประเมินมลูค่า 
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3.4.2. โครงการของรฐับรเิวณใกลเ้คยีง 
 

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีสม้  Metropolitan Rapid Transit Orange Line, MRT Orange Line เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดป้รากฎในแผนแม่บทพัฒนารถไฟฟ้า 7 สาย      
ปี 2547 โดยโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีสม้ เป็นระบบรถไฟฟ้าที่มีทัง้โครงสรา้งใตด้ินและยกระดบั มีแนวเสน้ทางที่รองรบั
การเดินทางภายในเขตเมืองตามแนวตะวนัออก-ตะวนัตก  

 
แนวโครงการเริ่มตน้จากสถานีรถไฟชุมทางตล่ิงชนั ชานเมืองดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ ฝ่ังธนบุรี เขา้สู่

ย่านบางกอกนอ้ย แลว้ลอดแม่น า้เจา้พระยา เขา้สู่ย่านเมืองเก่าในเขตพระนคร ป้อมปราบศตัรูพ่าย และเขตดสิุต ผ่านสถานที่
ส าคญั เช่น สนามหลวง ถนนราชด าเนิน ภเูขาทอง ตลาดมหานาค เขา้สู่ใจกลางเมืองย่านราชเทวี ประตนู า้ ดินแดง ไปยงัชมุชน
ประชาสงเคราะห ์ถนนวฒันธรรม ออกสู่ถนนรามค าแหง บางกะปิ สะพานสงู มาสิน้สดุเสน้ทางที่เขตมีนบุรี ชานเมืองดา้นทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร มีระยะทางรวมทัง้หมดประมาณ 35.40 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 

- ช่วงตลิ่งชนั - ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 
- ช่วงศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบรุี 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ช่วงศูนยว์ัฒนธรรมแห่งประเทศไทย- มีนบุรี (สุวินทวงศ)์ มีสถานีเริ่มตน้จากสถานีศูนย์
วฒันธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล รถไฟฟ้าใตด้ิน (MRT) ประกอบดว้ยสถานีใตด้ิน 
10 สถานี ได้แก่ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สถานี รฟม. สถานีวัดพระราม 9 สถานีรามค าแหง 12 สถานี
มหาวิทยาลัยรามค าแหง สถานีราชมังคลา สถานีหัวหมาก  สถานีล าสาลี สถานีศรีบูรพา และสถานีบ้านม้า และมีสถานี
ยกระดบัจ านวน 7 สถานี ไดแ้ก่ สถานีสมัมากร สถานีนอ้มเกลา้ สถานีราษฎรพ์ฒันา สถานีวดับางเพ็ง สถานีเคหะราม สถานี
มีนบรุี และสถานีสวุินทวงศ ์รวมระยะทางประมาณ 22.57 กิโลเมตร 
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ปัจจุบนัไดม้ีการลงนามสญัญาก่อสรา้งช่วงศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบรุี ระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (รฟม.) กบับริษัทผูร้บัเหมาจ านวน 6 สญัญา รวมมลูค่างานก่อสรา้งทัง้หมด เป็นเงิน 79,221,243,222 บาท ซึ่งต ่ากว่า
ราคากลาง จ านวน 505,193,060 บาท และอยู่ในกรอบวงเงินท่ีคณะรฐัมนตรีอนุมัติ จ านวน 82,907 ลา้นบาท โดยมีก าหนดเริ่ม
ก่อสรา้งงานโยธาประมาณเดือนมิถนุายน 2560 และคาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ประมาณเดือนมกราคม 2566  

 
ส าหรบัสถานีรถไฟฟ้าสายสีสม้ที่อยู่ใกลท้รพัยสิ์นท่ีประเมินมูลค่ามากที่สุด คือ สถานีศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย มี

ระยะห่างประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นสถานีที่เชื่อมกับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล (รถไฟฟ้าใตด้ิน - MRT) สถานี
ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทยที่เปิดใหบ้ริการอยู่ในปัจจบุนั 
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3.5. ข้อจ ากัดทางกฎหมาย 

3.5.1. ขอ้ก าหนดผงัเมือง 

ทรพัยส์ินที่ประเมินมลูค่าตัง้อยู่ “พืน้ที ่สีน ้าตาล (ย.9-5)” ซึ่งถูกก าหนดใหใ้ชป้ระโยชนท์ี่ดินประเภทที่อยู่อาศยั
หนาแน่นมาก ตามประกาศกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 130 ตอนที่ 41 ก วนัที่ 16 มิถุนายน 2556   

 
 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (ย. 9-5) ปัจจุบันมีขอ้ก าหนดหา้มใชป้ระโยชนท์ี่ดินที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยสิ์นที่

ประเมินมลูค่า ตามสภาพปัจจบุนัดงัต่อไปนี ้

 (10) ส านกังานท่ีมีพืน้ท่ีประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร เวน้แต่ที่ตัง้อยู่รมิถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่นอ้ย
กว่า 16 เมตร หรือตัง้อยู่ภายในระยะ 500 เมตร จากบรเิวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง (ย.9-5) มีขอ้ก าหนดอตัราส่วนพืน้ที่อาคารต่อพืน้ที่ดิน (FAR) ไม่เกิน 7 : 1 
และมีอตัราส่วนท่ีว่างต่อพืน้ท่ีอาคารรวม (OSR) ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 4.50  

ทรพัยสิ์นที่ประเมินมูลค่า มีการขออนุญาตก่อสรา้งประมาณปี 2536 ภายใตผ้ังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับแรก 
(กฎกระทรวงฉบบัที่ 116 พ.ศ. 2535)  บรษิัทฯ เชื่อว่า ทรพัยสิ์นมีการพฒันาอย่างถูกตอ้งตามขอ้จ ากดัทางกฎหมาย เนื่องจาก
ไดร้บัอนญุาตใหก้่อสรา้งแลว้เสรจ็จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และสามารถใชป้ระโยชนไ์ดต้่อเนื่องตามสภาพปัจจบุนั 

3.5.2. ขอ้ก าหนดกฎหมายอื่น 

ทรพัยสิ์นที่ประเมินมูลค่าตัง้อยู่ในเขตหว้ยขวาง การก่อสรา้งหรือดัดแปลงอาคารอยู่ภายใตพ้ระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  ขอ้บญัญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2544 และขอ้ก าหนดการก่อสรา้งที่เก่ียวขอ้ง  
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4. ข้อมูลทรัพยส์ิน 
 

4.1. รายละเอียดทีด่ิน 
 

4.1.1. รายละเอียดเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน 

ทางบริษัทฯ ไดร้บัส าเนาเอกสารสิทธ์ิจากทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัยบ์ัวหลวง ออฟฟิศ (B-
Work) และไดท้ าการตรวจสอบกบัเอกสารสิทธ์ิฉบบัส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาหว้ยขวาง มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้ 

ล าดับ 
โฉนด 

ทีด่ินเลขที่ 
ระวาง เลขทีด่ิน หน้าส ารวจ 

เนือ้ทีด่ินตามเอกสารสิทธิ์ เนือ้ทีด่ิน 

ไร ่ งาน ตารางวา (ตารางวา) 

1 8027 5136 III 6820-4 409 468 2 1 86.70 986.70 

2 42843 5136 III 6820-4 405 2968 1 1 92.00 592.00 

รวมเนือ้ทีด่ินทัง้หมดตามเอกสารสิทธิ์ 3 3 78.70 1,578.70 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : กรรมสิทธ์ิสมบรูณ ์(Freehold) 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดิน : บรษิัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากดั 
การตรวจสอบอายดั : ไม่มีค  าสั่งอายดัหา้มโอนใดๆ 
ภาระผกูพนั : ติดภาระผูกพันสัญญาเช่าระหว่างบริษัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากัด (ผูใ้ห้เช่า) กับบริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะทรสัตีกระท าในนามของทรสัต์
เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ (ผูเ้ช่า) ระยะเวลาสญัญา
เช่าทัง้หมด 30 ปี (สามสิบปี) ปัจจบุนัคงเหลือ 27 ปี 7 เดือน 

สิทธิการใชท้างเขา้-ออก : ถนนรชัดาภิเษก เป็นทางสาธารณประโยชน ์

ในการประเมินครัง้นี ้บริษัท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิและขอ้จ ากัดทาง
กฎหมายของทรพัยส์ินไดท้กุประการเวน้แต่ท่ีไดร้ะบไุวข้า้งตน้ บริษัทฯ ประเมินมลูค่าทรพัยส์ินโดยเชื่อว่า สิทธิและขอ้จ ากัดทางกฎหมาย
ของทรพัยส์ินมีความถูกตอ้ง ผูเ้ป็นเจา้ของทรพัยส์ินมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิตามกฎหมายโดยถูกตอ้งสามารถซือ้ขายเปลี่ยนมือได ้โดยไม่มี
ภาระผกูพนัทางกฎหมายอื่นใด ท่ีจะส่งผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยส์ิน นอกเหนือจากท่ีไดร้ะบไุวข้า้งตน้ 

4.1.2. การตรวจสอบความถกูตอ้งของที่ตัง้ทรพัยสิ์น 

จากการตรวจสอบที่ตัง้ทรพัยสิ์น ระวางที่ดิน และผังรูปที่ดินกับทางส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง 
พบว่า มีขนาด รูปรา่ง ระวางท่ีดิน ทิศทาง และลกัษณะขา้งเคียง ถกูตอ้งตรงตามเอกสารสิทธ์ิ 
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4.1.3. ลกัษณะเฉพาะของที่ดิน 

ประกอบดว้ยโฉนดที่ดินจ านวน 2 ฉบบั เนือ้ที่ดินรวมตามเอกสารสิทธ์ิ 3-3-78.70 ไร ่(1,578.70 ตารางวา) ลกัษณะรูป
แปลงที่ดินเป็นรูปหลายเหล่ียม มีความกวา้งที่ดินดา้นทิศตะวนัตกติดถนนรชัดาภิเษก ประมาณ 115.00 เมตร และมีความลึก
สดุของที่ดินจากหนา้ถนนยาวประมาณ 122.70 เมตร  สภาพท่ีดินปัจจุบนัเป็นอาคารส านกังานสงู 36 ชัน้ พรอ้มชัน้ใตด้ินและ
ชัน้ดาดฟ้า “อาคารทรู ทาวเวอร ์1” 

4.1.4. อาณาเขตตดิต่อของที่ดิน 

ทรพัยสิ์นท่ีประเมินมลูค่ามีอาณาเขตติดต่อขา้งเคียงดงันี ้
ทศิ : ระยะทางประมาณ มีอาณาเขตติดต่อกับ 

ทิศเหนือ : 77.50 เมตร ท่ีดินบุคคลอื่น 
ทิศใต ้ : 122.70 เมตร ท่ีดินบุคคลอื่น 
ทิศตะวนัออก : 113.70 และ 48.60 เมตร ล ารางยายซุ่นและท่ีดินบคุคลอื่น 
ทิศตะวนัตก : 115.00 และ 52.00 เมตร ถนนรชัดาภิเษกและล ารางยายซุ่น 

4.1.5. สภาพแวดลอ้มที่มีผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์น 

จากการส ารวจและตรวจสอบสภาพแวดลอ้มพืน้ที่บรเิวณใกลเ้คียงกบัที่ตัง้ทรพัยสิ์น และผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์น  
ณ วนัท่ีท าการส ารวจและประเมินมลูค่า สามารถสรุปโดยสงัเขปดงันี ้

1. ผลกระทบต่อการใชป้ระโยชน์
ของพืน้ท่ีบริเวณใกลเ้คียงและชมุชน 

: ไม่มีปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เช่น ไม่มีชุมชนสลัมหรือโรงงาน
อตุสาหกรรม ท่ีก่อใหเ้กิดมลภาวะ อนัท่ีจะส่งผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยส์ินใหด้อ้ยลง 

2. ปัญหาน า้ท่วมขงั : ไม่มีผลกระทบทางดา้นปัญหาน า้ท่วมขงั 

3. ปัญหามลพิษ : ไม่มีผลกระทบทางดา้นปัญหาท่ีตัง้ของโรงงานท่ีมีมลพิษต่อสิ่งแวดลอ้ม  
4. การตรวจสอบอื่นๆ 
 

: ไม่มีผลกระทบทางดา้นปัญหามลพิษทางอากาศ กลิ่น และเสียงอันเน่ืองมาจากการตั้ง
ใกลโ้รงงานท่ีก่อเกิดมลภาวะ กองขยะหรืออยู่ใกลส้นามบิน ฯลฯ 

4.1.6. ระบบสาธารณปูโภค 

สาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวก บริเวณใกลเ้คียง ประกอบดว้ย ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท ์
ระบบระบายน า้เสีย และไฟส่องทาง 
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4.2. รายละเอียดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
 

4.2.1. อตัราส่วนการใชป้ระโยชนบ์นที่ดนิ  

ล าดับ รายละเอียด การใช้ประโยชนท์ีด่ิน 
พืน้ทีร่วม อัตราส่วนพืน้ที่ 

(ตารางวา) (%) 

1  ที่ตัง้อาคารส านกังาน 36 ชัน้ (พืน้ที่คลมุดินชัน้ล่าง)  พืน้ที่ใชส้อยคลมุดิน 1,776.93 28.14% 

2  ถนนรอบอาคาร/ลานจอดรถ  พืน้ที่ว่าง (OSR) 3,562.00 56.41% 

3  สวนและพืน้ที่สีเขียว  พืน้ที่ว่าง (OSR) 958.30 15.18% 

รวมพืน้ทีทั่ง้หมด 6,314.80 100.00% 

 

4.2.2. รายละเอียดทั่วไปอาคารและส่ิงปลกูสรา้ง 
รายละเอียด : อาคารส านักงานทรู ทาวเวอร ์1 

ปลกูสรา้งบนโฉนดท่ีดินเลขท่ี : 8027 และ 42843 
ใบอนญุาตก่อสรา้ง (เดิม) : ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร (อ.1) เลขท่ี 1975/2536 อนุญาตใหบ้ริษัท ทุ่งคาฮาเบอร ์จ ากัด 

ปลกูสรา้งอาคารส านกังาน 36 ชัน้ พรอ้มชัน้ใตด้ิน 1 ชัน้ จ านวน 1 หลงั พืน้ท่ีอาคาร 63,615 
ตารางเมตร ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน 460 คนั พืน้ท่ี 1,585.00 ตารางเมตร 
ออกให ้ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2536 

ใบรบัรองการก่อสรา้ง (เดิม) : ใบรบัรองอาคารเลขท่ี 22/2537 รบัรองว่า บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร ์จ ากัด เป็นเจา้ของอาคาร/ผู้
ครอบครองอาคารส านักงาน 36 ชั้น พรอ้มชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จ านวน 1 หลัง พื ้นท่ี 63,615 
ตารางเมตร ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน 460 คนั พืน้ท่ี 1,585.00 ตารางเมตร 
ออกให ้ณ วนัท่ี 18 มกราคม 2537 

ใบรบัรองการก่อสรา้ง (ใหม่) : ใบรบัรองอาคารเลขที่ 54/2560 รบัรองว่า บริษัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากัด  โดยนาย
สมเกียรติ วิฎษณมงัคละ เป็นผูเ้จา้ของอาคาร/ผูค้รอบครองอาคารส านักงาน 36 ชั้น 
พรอ้มชั้นใตด้ิน 1 ชั้น จ านวน 1 หลัง เพื่อใชเ้ป็นอาคารส านักงาน-จอดรถยนต ์พืน้ที่ 
63,615 ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน 431 คนั 
ออกให ้ณ วนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 

ผูถื้อกรรมสิทธิ์อาคาร : บริษัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากดั (อา้งอิงตามใบอนญุาตดดัแปลงอาคารเลขท่ี 30/2560) 
ความสงูอาคาร : อาคารส านกังานสงู 36 ชัน้ พรอ้มชัน้ใตด้ินและชัน้ดาดฟ้า  
ขนาดอาคาร : ประมาณ 32.40 X 54.00 เมตร 
พืน้ท่ีก่อสรา้งอาคารรวม (GFA) :   ประมาณ 63,614.49 ตารางเมตร 
พืน้ท่ีเช่า (NFA) :   ประมาณ 37,315.14 ตารางเมตร (เป็นพืน้ท่ีสรุปจากสญัญาเช่า) 
พืน้ท่ีบริการ :   ประมาณ 37,315.14 ตารางเมตร (เป็นพืน้ท่ีส่วนเดียวกบัพืน้ท่ีเช่า) 
อตัราส่วนพืน้ท่ีเช่าต่อพืน้ท่ีอาคาร : ประมาณรอ้ยละ 58.54 
คณุภาพวสัดกุ่อสรา้ง : ปานกลาง 
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รายละเอียด : อาคารส านักงานทรู ทาวเวอร ์1 

อายอุาคาร : ประมาณ 26 ปี 
โครงสรา้งใตด้ิน : ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก บนเสาเข็มเจาะ 
โครงสรา้งหลกั : คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หลงัคา : คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผนงั : ก่ออิฐฉาบเรียบทาสี  แกรนิต ไมอ้ดั และวอลลเ์ปเปอร ์
พืน้ : คอนกรีตเสริมเหล็ก ปพูรม หินแกรนิต ไมเ้นือ้แข็ง กระเบือ้งแกรนิตโต ้กระเบือ้งเซรามิค และ 

คอนกรีตเสริมเหล็กขดัมนั / ขดัหยาบ 

ฝา้เพดาน : ยิบซั่มบอรด์ฉาบเรียบ ฝา้หลมุ และทอ้งพืน้เปิดโล่ง 
ประต-ูหนา้ต่าง : ประตบูานเปิด - บานเลื่อนกระจกกรอบอลมูิเนียม และบานเปิดไมเ้นือ้แข็ง 

หนา้ต่างบานเปิด - บานเลื่อนกระจกกรอบอลมูิเนียม และบานกระจกติดถาวร 

หอ้งน า้และสขุภณัฑ ์ : วสัดผุิวปูกระเบือ้ง อ่างลา้งหนา้ โถปัสสาวะ และโถสว้มแบบชักโครก 
ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
(Electrical and  
Communication System) 

: - ระบบไฟฟ้าแรงสงู (High Voltage System) 
- ระบบส ารองไฟฟ้า (Electrical Emergeny) 
- ระบบตูป้ระธาน (Main Distribution Board) ตูจ้่ายไฟฟ้า (Load Center) และตูส้ลบั

แหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินต่างๆ (Emergency Distribution Board) 
- ระบบโทรศพัท ์(Telephone System) 
- ระบบโทรทศันว์งจรเปิด (Television System) 
- ระบบโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) 
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์(Computer Network System)   

ระบบสขุาภิบาล ระบบป้องกนั
อคัคีภยั และระบบดบัเพลิง 
(Sanitary, Fire Extinguishing and 
Fire Protection Systems) 

: - ระบบน า้ดี (Cold Water System) 
- ระบบบ าบดัน า้เสีย (Waste Water Treatment System) 
- ระบบระบายน า้เสีย (Drainage System) 
- ระบบดบัเพลิง (Fire Extinguishing System) 

ประกอบดว้ยระบบส่งน า้ดบัเพลิง ไดแ้ก่ เครื่องสบูน า้ดบัเพลิง (Fire Pump) เครื่องสบูน า้
รกัษาความดนั (Jockey Pump) ท่อเมนส่งน า้ดบัเพลิง (Standpipe) สายส่งน า้ดับเพลิง 
(Fire Hose) และระบบหัวกระจายน ้าดับเพลิง (Automatic Auto Sprinkler) พร้อม
อปุกรณด์บัเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ติดตัง้อยู่ทกุชัน้ 

- ระบบป้องกนัอคัคีภยั (Fire Projetction System) 
ประกอบดว้ยระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้ไดแ้ก่ อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ (Heat 
and Smoke detector) อุปกรณแ์จง้เหตุเพลิงไหม ้(Manual Station) ชุดแผงควบคมุย่อย 
และแผงควบคุมส่วนกลาง พรอ้มระบบส่งสญัญาณแบบกระดิ่ง (Alarm Bell) และล าโพง
ฉกุเฉิน 

ระบบปรบัอากาศและ : เครื่องปรบัอากาศระบบชิลเลอร ์(Chiller System) และเครื่องปรบัอากาศระบบปรบัอากาศ
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รายละเอียด : อาคารส านักงานทรู ทาวเวอร ์1 

ระบายอากาศ  
(Air Conditioning and  
Ventilation System) 

แบบรวมศนูย ์(Variable Regrigerant Volume – VRV) ใชร้ะบบท าความเย็นแบบ 
Packaged Water Cooled Air Conditioner พรอ้มหอระบายความรอ้น (Cooling Tower) 
ติดตัง้ที่ชัน้ดาดฟ้า พรอ้มท่อน า้ระบายความรอ้น (Condenser Water System) เพื่อจ่ายเขา้
สู่ระบบไปยงั AHU ซึ่งติดตัง้อยู่บริเวณหอ้งเครื่องในแต่ละชัน้ พรอ้มระบบควบคมุ ท่อส่งลม 
และหวัจ่ายลมเย็นไปยงัพืน้ท่ีปรบัอากาศ 

ระบบลิฟทโ์ดยสาร  
(Elevator System) 

: ลิฟท์โดยสาร จ านวน 14 ชุด ลิฟท์พนักงานและขนของ จ านวน 1 ชุดประกอบด้วยลิฟท์
โดยสาร Low Zone (ชัน้ G ถึงชัน้ 21) จ านวน 6 ชุด ลิฟทโ์ดยสาร High Zone (ชัน้ 21 ถึงชัน้ 
33) จ านวน 6 ชุด ลิฟทโ์ดยสาร Car Park (ชั้น G ถึงชั้น 9) จ านวน 2 ชุด และลิฟท์ขนของ 
(ชัน้ G ถึงชัน้ 33) จ านวน 1 ชดุ 

ระบบควบคมุควนัไฟ  
(Smoke Control System) 

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

ระบบอื่นๆ  
(Other System) 

: ประกอบดว้ยระบบเสาอากาศทีวีรวม (MATV System) ระบบโทรศัพท์และระบบกระจาย
เสียงภายในอาคาร ระบบรกัษาความปลอดภัย โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชุดรกัษาความ
ปลอดภยัตลอด 24 ชั่วโมง 

ท่ีจอดรถ (ภายในอาคาร) : ประมาณ 431 ช่องจอด (ไม่รวมจอดซอ้นคนัและท่ีจอดรถกลางแจง้)  

สิ่งปลกูสรา้งอื่นๆ : ประกอบด้วยถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบโครงการ พืน้ท่ีรวมทั้งหมดประมาณ 
3,562.00 ตารางเมตร และรัว้รอบแปลงท่ีดิน 

 

4.2.3. รายละเอียดพืน้ท่ีอาคาร (Gross Floor Area - GFA) 

ชั้น 
พืน้ท่ีโล่งปราศจากสิ่งปกคลุม (OSR) พืน้ท่ีส่วนกลาง (Common Area) พืน้ท่ีเช่าสุทธิ (ตร.ม.) รวมพืน้ท่ีอาคาร (ตร.ม.) 

ถนนและลานจอดรถ สวนและพืน้ท่ีสี่เขียว พืน้ท่ีส่วนกลาง พืน้ท่ีจอดรถ (Net Lettable Area-NLA) (GFA) 

B - 0.00 1,059.70 0.00 699.00 1,758.70 
G 3,562.00 975.9 1,393.93 0.00 383.00 1,776.93 
1B - - 65.00 480.00 0.00 545.00 
2A - - 250.00 765.00 0.00 1,015.00 
2B - - 150.00 750.00 23.85 923.85 
3A - - 260.00 750.00 0.00 1,010.00 
3B - - 140.00 750.00 0.00 890.00 
4A - - 260.00 750.00 0.00 1,010.00 
4B - - 140.00 750.00 0.00 890.00 
5A - - 260.00 750.00 0.00 1,010.00 
5B - - 140.00 750.00 0.00 890.00 
6A - - 260.00 750.00 0.00 1,010.00 
6B - - 140.00 750.00 0.00 890.00 
7A - - 260.00 750.00 0.00 1,010.00 
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ชั้น 
พืน้ท่ีโล่งปราศจากสิ่งปกคลุม (OSR) พืน้ท่ีส่วนกลาง (Common Area) พืน้ท่ีเช่าสุทธิ (ตร.ม.) รวมพืน้ท่ีอาคาร (ตร.ม.) 

ถนนและลานจอดรถ สวนและพืน้ท่ีสี่เขียว พืน้ท่ีส่วนกลาง พืน้ท่ีจอดรถ (Net Lettable Area-NLA) (GFA) 

7B - - 140.00 750.00 0.00 890.00 
8A - - 260.00 750.00 0.00 1,010.00 
8B - - 140.00 750.00 0.00 890.00 
9A - - 260.00 750.00 0.00 1,010.00 
9B - - 140.00 750.00 0.00 890.00 
10A - - 260.00 750.00 0.00 1,010.00 
10B - - 140.00 750.00 0.00 890.00 
11 - - 386.24 0.00 500.76 887.00 
12 - - 220.00 0.00 1,548.00 1,768.00 
13 - - 220.00 0.00 1,548.00 1,768.00 
14 - - 374.00 0.00 1,394.00 1,768.00 
15 - - 220.00 0.00 1,548.00 1,768.00 
16 - - 220.00 0.00 1,548.00 1,768.00 
17 - - 220.00 0.00 1,548.00 1,768.00 
18 - - 220.00 0.00 1,548.00 1,768.00 
19 - - 220.00 0.00 1,548.00 1,768.00 
20 - - 220.00 0.00 1,548.00 1,768.00 
21 - - 220.00 0.00 1,548.00 1,768.00 
22 - - 220.00 0.00 1,557.00 1,777.00 
23 - - 252.00 0.00 1,516.00 1,768.00 
24 - - 165.00 0.00 1,607.00 1,772.00 
25 - - 165.00 0.00 1,607.00 1,772.00 
26 - - 165.00 0.00 1,607.00 1,772.00 
27 - - 165.00 0.00 1,607.00 1,772.00 
28 - - 165.00 0.00 1,607.00 1,772.00 
29 - - 165.00 0.00 1,607.00 1,772.00 
30 - - 165.00 0.00 1,607.00 1,772.00 
31 - - 165.00 0.00 1,607.00 1,772.00 
32 - - 165.00 0.00 1,607.00 1,772.00 
33 - - 165.00 0.00 1,607.00 1,772.00 
34 - - 760.00 0.00 1,008.00 1,768.00 
35 - - 230.00 0.00 109.53 339.53 
36 - - 230.00 0.00 122.00 352.00 
37 - - 103.48 0.00 0.00 103.48 
รวม 3,562.00 975.87 12,304.35 13,995.00 37,315.14 63,614.49 
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4.3. ราคาประเมินทุนทรัพย ์

4.3.1. ราคาประเมินทนุทรพัยท์ี่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง 

เนื่องจากราคาประเมินทนุทรพัย ์มีแผนประกาศใชว้นัท่ี 1 มกราคม 2563 ตอ้งเล่ือนออกไป 1 ปี จากเดิมประกาศราคา
ประเมินทุนทรพัยท์กุ 4 ปี เนื่องจากตอ้งน าราคาประเมินปรบัปรุงใหม่เสนอคณะกรรมการประเมินราคาทรพัยสิ์นเพื่อประโยชน์
แห่งรฐั ตามพระราชบญัญัติการประเมินราคาทรพัยสิ์นเพื่อประโยชนแ์ห่งรฐั พ.ศ. 2562 ซึ่งกฎหมายจะมีผลบงัคบัใชใ้นเดือน
พฤศจิกายน 2562 ซึ่งไม่สามารถน าราคาประเมินฉบบัใหม่เสนอเขา้สู่กระบวนการตามกฎหมายประเมินราคาทรพัยสิ์น ซึ่งตาม
บทเฉพาะกาลตามกฎหมาย สามารถใชร้าคาประเมินเดิมหลงักฎหมายมีผลไม่เกิน 2 ปี 

จากการตรวจสอบบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรพัยท์ี่ดินและส่ิงปลูกสรา้ง ในการจดทะเบียนสิทธ์ิและนิติกรรม
เก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัย ์จากเว็บไซดก์รมธนารกัษ์ รอบบญัชี พ.ศ. 2559-2562  มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับ 
โฉนด 

ทีด่ินเลขที ่
ระวาง 

เลข 
ทีด่ิน 

หน้า
ส ารวจ 

เนือ้ทีด่ิน 
(ตร.ว.) 

ราคาประเมินราชการ  
(บาทต่อ ตร.ว.) 

ราคาประเมินราชการทีด่ิน 
(บาท) 

1 8027 5136 III 6820-4 409 468 986.70 335,000 330,544,500 

2 42843 5136 III 6820-4 405 2968 592.00 335,000 198,320,000 

รวมราคาประเมินราชการส่วนทีด่ิน 1,578.70 335,000 528,864,500 
 

รหัส รายการ 
อายุอาคาร 

(ปี) 
หักค่า

เส่ือม (%) 
พืน้ทีใ่ช้สอย 
(ตร.ม.) 

ราคาประเมินราชการ 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

(บาทต่อ ตร.ม.) (บาท) 

509/2 ส านกังาน ความสงูเกินกว่า 5 ชัน้ขึน้ไป 26 42% 63,615.00 8,600 317,311,620 

526 ลานคอนกรีต 26 42% 3,562.00 500 1,032,980 

รวมราคาประเมินราชการอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 318,344,600 

รวมมูลค่าราคาประเมินราชการทั้งหมด 847,209,100 
หมายเหต ุ– ราคาประเมินราชการดงักล่าว เป็นการค านวณอย่างครา่วๆ ตามหลกัการปฎิบตัิของกรมที่ดิน ซึ่งควรท าการตรวจสอบอีกครัง้หากมีการท าธุรกรรมใดๆ 
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4.4. รายละเอียดสัญญาเช่าพืน้ทีร่ายย่อย 
4.4.1. รายละเอียดสญัญาเชา่พืน้ท่ี 

รายละเอียด : สัญญาเช่าพืน้ทีร่ะยะสั้น 

วตัถปุระสงคก์ารเช่า : เพ่ือเป็นส านกังานในการด าเนินธุรกิจ 

ผูใ้หเ้ช่า : 
บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด  (มหาชน) ในฐานะทรสัตีกระท าในนาม
ของทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ 

ผูเ้ช่า : 
บริษัทในเครือบริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) บริษัทในเครือ บริษัทเครือเจริญโภค
ภณัฑ ์จ ากดั และผูเ้ช่ารายย่อยอ่ืนๆ 

ระยะเวลาสญัญาเช่า : ประมาณ  1.00-3.00 ปี 

วนัเริ่มตน้สญัญา : ตามระยะเวลาเช่าของแต่ละสญัญา 

วนัสิน้สดุสญัญา : ตามระยะเวลาเช่าของแต่ละสญัญา 
 

4.4.2. ค่าเช่าพืน้ท่ีและคา่บรกิารของสญัญารายย่อยปัจจบุนั  

อาคาร การใช้ประโยชน ์
พืน้ท่ีเช่า พืน้ท่ีบริการ หน่วย : บาท /  เดือน 

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) 
อัตราค่าเช่า
ปัจจุบัน 

อัตราค่าบริการ
ปัจจุบัน 

รวมค่าเช่าค่าบริการ 
ปัจจุบัน 

TT1 บริการพิเศษ 561.00 561.00 149,004 170,588 319,592 
TT1 อ่ืนๆ เช่น เครื่องGen/Storage 483.14 483.14 128,623 - 128,623 
TT1 พืน้ที่คา้ปลีก เช่น ธนาคาร 

7/11 

356.00 356.00 156,284 95,408 251,692 
TT1 ส านกังาน 34,367.00 34,367.00 9,382,039 12,931,928 22,313,967 
TT1 ส านกังาน / หอ้งประชมุ 1,548.00 1,548.00 422,604 690,408 1,113,012 

รวม 37,315.14 37,315.14 10,238,553 13,888,332 24,126,885 
 

อาคาร การใช้ประโยชน ์
พืน้ท่ีเช่า พืน้ท่ีบริการ หน่วย : บาท / ตารางเมตร / เดือน 

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) 
อัตราค่าเช่า
ปัจจุบัน 

อัตราค่าบริการ
ปัจจุบัน 

อัตราต่อหน่วยของ
แต่ละส่วนรวมกัน 

TT1 บริการพิเศษ 561.00 561.00 265.60 304.08 569.68 
TT1 อ่ืนๆ เช่น เครื่องGen/Storage 483.14 483.14 266.22 - 266.22 
TT1 พืน้ที่คา้ปลีก เช่น ธนาคาร 

7/11 

356.00 356.00 439.00 268.00 707.00 
TT1 ส านกังาน 34,367.00 34,367.00 273.00 376.29 649.28 
TT1 ส านกังาน / หอ้งประชมุ 1,548.00 1,548.00 273.00 446.00 719.00 

รวม / เฉล่ีย 37,315.14 37,315.14 274.38 372.19 646.57 
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5. ภาพรวมตลาดอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร 
 

5.1. ท าเลทีต่ั้งของอาคารส านักงาน 
 

บริษัทเอ็ดมนั ไต แอนด ์คอมพานี )ประเทศไทย(  จ ากัด ไดแ้บ่งท าเลที่ตัง้ของอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร โดยแยกเป็น 2 พืน้ที่หลัก คือ 
พื้นที่ใจกลางธุรกิจ (Central Business District : CBD) และพื้นที่นอกใจกลางธุรกิจหรือพื้นที่อ่ืนๆ (Non-Central Business 
District : Non-CBD) ดงันี ้
• พืน้ท่ีใจกลางธุรกจิ (CBD) เป็นพืน้ท่ีบรเิวณใจกลางเมือง นบัรวมพืน้ท่ีศนูยก์ลางธุรกิจแหง่ใหม่ (New CBD) บรเิวณ

พระรามเกา้-รชัดาภิเษก ซึ่งเป็นพืน้ท่ีดา้นเหนือของพืน้ท่ีศนูยใ์จกลางธุรกจิเดิม  

• พืน้ท่ีนอกใจกลางธุรกิจ / พืน้ท่ีอื่นๆ (Non-CBD) เป็นพืน้ท่ีบรเิวณนอกใจกลางเมือง ที่สามารถเชื่อมเขา้สู่พืน้ท่ีใจกลางธุรกจิ
ดว้ยระบบคมนาคมที่สะดวกสบาย 

 
แผนทีแ่สดงพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร : พืน้ทีใ่จกลางธุรกิจ (CBD), พืน้ทีใ่จกลางธุรกิจแห่งใหม่ (New CBD) พืน้ทีน่อกใจกลางธุรกิจ / 
พืน้ทีอ่ื่นๆ (Non-CBD) 

 
ที่มา : แผนกวิจยัและที่ปรกึษา บริษัท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี )ประเทศไทย (จ ากดั  
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ค าจ ากัดความ 
พืน้ทีใ่จกลางธุรกิจ 
(CBD) 

• พืน้ที่ใจกลางธุรกิจโซนเหนือ (CBD – North) ไดแ้ก่ บริเวณย่านเพลินจิต ราชด าริ แยกราชประสงค ์ถนนวิทย ุ
หลงัสวน ตน้สน และชิดลม   

• พืน้ที่ใจกลางธุรกิจโซนตะวนัออก (CBD – East) ไดแ้ก่ บริเวณย่านสขุมุวิท ซอย 1-63 บริเวณย่านสขุมุวิท ซอย 2-42 
• พืน้ที่ใจกลางธุรกิจโซนใต ้(CBD - South) ไดแ้ก่ บริเวณย่านสาทร สีลม  
• พืน้ที่ใจกลางธุรกิจแห่งใหม่ (New CBD) ไดแ้ก่ บริเวณพระรามเกา้ -รชัดาภิเษก  
• พืน้ที่ใจกลางธุรกิจแถบริมแม่น า้เจา้พระยา ไดแ้ก่ บริเวณถนนพระรามที่ 3 

พื้ น ที่ น อ ก ใจ ก ล า ง
ธุรกิจหรือพื้นที่ อ่ืนๆ 
(NON-CBD) 

• พืน้ที่อ่ืนๆ ที่ไม่ไดร้วมอยู่ในพืน้ที่ใจกลางธุรกิจ เช่น พหลโยธิน วิภาวดี รชัโยธิน ลาดพรา้ว สุขุมวิทตอนปลาย 

เป็นตน้   

 
แผนทีแ่สดงพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร พืน้ทีใ่จกลางธุรกิจแห่งใหม่  

 

รายชื่ออาคารส านกังานที่ตัง้อยู่บริเวณรชัดาภิเษก - พระรามเกา้ ไดแ้ก่ 

• อาคารซีพี ทาวเวอร ์2 (CP Tower 2) 
• อาคารจี ทาวเวอร ์(G Tower) 
• อาคารช านาญเพ็ญชาติ (ChamnanPhenjati Business Center)  
• อาคารเดอะนาย ทาวเวอร ์(The 9th Tower)  
• อาคารทรู ทาวเวอร ์(True Tower) 
• อาคารภคินท ์(Pasin Tower) 
• อาคารตลาดหลกัทรพัย ์(The Stcok Exchange of Thailand) 
• อาคารเอ ไอ เอ แคปปิตอล เซ็นเตอร ์(AIA Capital Center) 
• อาคารซีดบัเบิลย ู(CWTower) 
• อาคารฟอรั่ม (Forum Tower) 
• อาคารอาร ์เอส ทาวเวอร ์(RS Tower) 
• อาคารทศพล (Tossapon Building) 
• อาคารซี เอส ทาวเวอร ์(CS Tower) 
• อาคารเมืองไทย ประกนัชีวิต (Muang Thai Life Assurance) 
• อาคารเมืองไทย ภทัร คอมเพล็กซ ์(Muang Pattara Complex) 

ที่มา : แผนกวิจยัและที่ปรกึษา บริษัท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี )ประเทศไทย (จ ากดั  
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5.2. การจัดเกรดของอาคารส านักงาน 
 
ในการจดัเกรดอาคารส านกังาน จะพิจารณาปัจจยัหลกั ดงันี ้ 
1. ท าเลที่ตัง้ : อาคารส านกังานเกรด A ส่วนใหญ่อยู่ในย่านใจกลางธุรกิจ (CBD) และย่านใจกลางธุรกิจแห่งใหม่ (New CBD) 

ส่วนอาคารส านกังานเกรด B สามารถอยู่ในย่านใจกลางธุรกิจและท าเลอื่นๆ 
2. อตัราค่าเช่า : อาคารส านกังานเกรด A จะมีอตัราค่าเช่าตัง้แต่ 900 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในขณะท่ีอาคารเกรด B จะ

มีอตัราค่าเช่าต ่ากว่า 900 บาท/ตารางเมตร/เดือน 
3. การพิจารณาจากองคป์ระกอบภายในและภายนอกอาคารส านกังาน เช่น อาคารสีเขียว อายุอาคาร ขนาดพืน้ท่ีต่อชัน้ เสา

ภายในอาคาร ลกัษณะทางกายภาพภายในอาคาร ระบบสาธารณปูโภคภายในอาคาร พืน้ท่ีจอดรถ และอื่นๆ 
องคป์ระกอบของอาคาร เกรด A เกรด B 

ท าเลที่ตัง้ (CBD / Non-CBD) อยู่ในย่านใจกลางธุรกิจ อาจอยู่ในย่านใจกลางธุรกิจหรือย่านอ่ืนๆ  
อตัราค่าเช่า (<900/>900) ตัง้แต่ 900 บาทขึน้ไป/ตารางเมตร/เดือน ต ่ากว่า 900 บาท/ตารางเมตร/เดือน 
อาคารสีเขียว (Green building) เป็นอาคารที่ไดร้บัใบรบัรองดา้นการประหยดัพลงังาน

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
ไม่ใช่อาคารที่ออกแบบเพื่อประหยดัพลงังาน 

อายอุาคาร (Building Age) ไม่ถึง 10 ปี อาจมีอายขุองอาคารไม่ถึง 10 ปีหรือมากกว่า 10 ปี 
ขนาดพืน้ที่ต่อชัน้ (Floor Plan) 
 

ตัง้แต่ 1,200 ตารางเมตร ขึน้ไป  รูปทรงของพืน้ที่แต่ละ
ชัน้ตอ้งเป็นทรงปกติที่จดัวางง่าย 

นอ้ยกว่า 1,200 ตารางเมตร รูปทรงของพืน้ที่แต่ละชัน้
ตอ้งเป็นทรงปกติที่จดัวางง่าย 

เสาภายในตวัอาคาร  (Column) ไม่มีเสา หรือมีแต่นอ้ยมาก  อาจมีเสา หรือไม่มีเสา 
ความสงูจากพืน้จรดเพดาน (Floor to 
Ceiling) 

ไม่ต ่ากว่า 2.8 เมตร ต ่ากว่า 2.8 เมตร 

พืน้ที่บริเวณโถงตอ้นรบั (Lobby) บริเวณโถงตอ้นรบั (Lobby) กวา้งมีพืน้ที่กวา้ง เพดาน
สงูโปรง่ และตกแต่งทนัสมยั หรือหรูหรา 

บริเวณโถงตอ้นรบั (Lobby) ไม่กวา้งมากเพดานที่ไม่สูง
โปรง่ หรือเพดานที่ค่อนขา้งต ่า การตกแต่งทั่วไป  

พืน้ที่ส่วนกลาง  
(Common Area) 

พืน้ที่ส่วนกลางมีการใชว้สัดคุณุภาพสงูในการตกแต่ง 
ภายนอกเป็นโครงเหล็ก หรือ Curtain Wall แบบ
ป้องกนัความรอ้น เป็นตน้ 

ทางเดินและชัน้รบัรอง ตอ้งตกแต่งดว้ยวสัดปุานกลาง
และการออกแบบที่เป็นที่ยอมรบั 

ระบบปรบัอากาศ 
(Air-Conditioning System) 

มีระบบท าความเย็นจากส่วนกลาง ดว้ยระบบปรบั
อณุหภมิูไดต้ามตอ้งการ 

มีระบบท าความเย็นจากส่วนกลาง ดว้ยระบบใหค้วาม
เย็นแบบคงที่ จากระบบการท าความเย็นดว้ยน า้ 
(Water Cooled System) 

 แยกระบบปรบัอากาศ 24 ชม  .ส าหรบัผูเ้ช่าหอ้ง
คอมพิวเตอรห์รือหอ้งเซิฟเวอร ์

แยกระบบปรบัอากาศ 24 ชม  .ส าหรบัผูเ้ช่าหอ้ง
หรือหอ้งเซิฟเวอร์คอมพิวเตอร์  

ระบบลิฟทโ์ดยสาร  
(Lift System) 

ใชเ้วลาในการรอลิฟทโ์ดยสารไม่เกิน 30 วินาที ส าหรบั
อาคารสงู 

ใชเ้วลาในการรอลิฟทโ์ดยสารชา้กว่าอาคารส านกังาน
เกรด A เพียงเล็กนอ้ย 

แยกลิฟทบ์ริการออกจากกนั แยกลิฟทบ์ริการออกจากกนั 
ระบบรกัษาความปลอดภยั (Security 
System) 

การเขา้สู่ลิฟตโ์ดยสารในอาคารดว้ยระบบควบคมุ
ประตกูัน้คนแบบอตัโนมตัิ (Turnstile Access Control 
System) 

การเขา้สู่ลิฟตโ์ดยสารในอาคารดว้ยระบบควบคมุ
ประตกูัน้คนแบบอตัโนมตัิ หรือไม่มีระบบประตกูัน้ใน
การเขา้สู่ลิฟตโ์ดยสารของตวัอาคาร 
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องคป์ระกอบของอาคาร เกรด A เกรด B 
สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร เช่นรา้นคา้

ปลีก รา้นสะดวกซือ้ ธนาคาร  
ศนูยอ์าหาร และอ่ืนๆ 

ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร หรืออาจมี
เพียงเล็กนอ้ย 

จ านวนที่จอดรถ  
(Car Parking Space) 

มากกว่า 500 คนั ไม่ถึง 500 คนั 

การบริหารจดัการอาคาร (Building 
Management) 

บริหารอาคารดว้ยความเป็นมืออาชีพ ระบบสากล บริหารอาคารดว้ยความเป็นมืออาชีพ ระบบสากล หรือ
บริหารโดยฝ่ายบริหารอาคารของเจา้ของงานโครงการ 

ระยะทางจากรถไฟฟ้า /  
รถไฟใตด้ิน (BTS / MRT) 

ตวัอาคารเชื่อมต่อกบัสถานีรถไฟฟ้าหรือรถไฟใตด้ิน 
หรือระยะทางระหว่างตวัอาคารและรถไฟฟ้าหรือรถไฟ
ใตด้ินมีระยะทางนอ้ยกว่า 500 เมตร  

ตวัอาคารไม่มีการเชื่อมต่อกบัสถานีรถไฟฟ้าหรือรถไฟ
ใตด้ิน หรือระยะทางระหว่างตวัอาคารและรถไฟฟ้า
หรือรถไฟใตด้ินมีระยะทางมากกว่า 500 เมตร 

ที่มา : แผนกวิจยัและที่ปรกึษา บริษัท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี )ศไทยประเท (จ ากดั  

 

5.3. อุปทานพืน้ทีอ่าคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร 
 
จากขอ้มลูตลาดอาคารส านกังานของบริษัทเอ็ดมนั ไต แอนด ์คอมพานี )ประเทศไทย (จ านวนพืน้ที่อาคารส านกังานจ ากัด พบว่า 
ในกรุงเทพมหานครในปี พ  .ศ . 2562 มีทัง้สิน้ 8,654,960 ตารางเมตร โดยอาคารส านกังานที่สรา้งเสร็จในย่านใจกลางธุรกิจ (CBD) มี
เพียงอาคาร Mitrtown Office Tower ซึ่งเป็นอาคารส านักงานเกรด A มีพืน้ที่ใหเ้ช่า 48,000 ตารางเมตร ส่วนอาคารส านักงานที่
สรา้งเสร็จในพืน้ที่อื่นๆ ของกรุงเทพมหานคร (Non-CBD) ในปี พ  .ศ . 2562 เป็นอาคารเกรด B ทั้งหมด ได้แก่ อาคาร MS Siam 
Tower มีพืน้ท่ีให้เช่า 39,965 ตารางเมตร อาคาร True Digital Park พืน้ที่ให้เช่า 30,000 ตารางเมตร อาคาร Thai Zhong Tower 
พืน้ที่ใหเ้ช่า 18,600 ตารางเมตร อาคาร Summer Lasalle พืน้ที่ใหเ้ช่า 1,500 ตารางเมตร และอาคาร CP Tower North พืน้ที่ใหเ้ช่า 
25,500 ตารางเมตร  ท าใหพ้ืน้ที่อาคารส านกังานใหเ้ช่าที่เพิ่มขึน้ในปี พ.ศ. 2562 มีทัง้สิน้ 163,565 ตารางเมตร      
 
การเปิดตัวของอาคารส านักงานใหม่ในพืน้ท่ีใจกลางธุรกิจ ท าใหอุ้ปทานของพืน้ท่ีอาคารส านักงานในย่านใจกลางธุรกิจมีทัง้สิน้ 
4,601,625 ตารางเมตร คิดเป็นรอ้ยละ 53 ของพืน้ท่ีอาคารส านักงานทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร ส่วนนอกพืน้ท่ีใจกลางธุรกิจ มี
จ านวนอุปทานของพืน้ที่อาคารส านกังานทัง้สิน้ 4,053,335 ตารางเมตร คิดเป็นอตัราส่วนรอ้ยละ 47 ในปี พ  .ศ . 2562 อุปทานใหม่
ของพืน้ท่ีอาคารส านักงานในย่านใจกลางธุรกิจ มีทัง้สิน้ 48,000 ตารางเมตร ส่วนอุปทานใหม่ของพืน้ท่ีอาคารส านักงานในพืน้ท่ี
อื่นๆ ของกรุงเทพมหานครมีทัง้สิน้ 115,565 ตารางเมตร  
 
ในครึ่งปีแรกของปี พ  .ศ . 2563 อาคารส านกังานเกรด A ที่สรา้งเสร็จในพืน้ที่ใจกลางธุรกิจไดแ้ก่ อาคาร Spring Tower พืน้ที่ใหเ้ช่า 
26,000 ตารางเมตร  และอาคาร  The Parq (Phase I) พืน้ท่ีใหเ้ช่า 63,000 ตารางเมตร ส่วนอาคารส านักงานเกรด B ที่สรา้งเสร็จมี
เพียงอาคาร TRR Building พืน้ที่ให้เช่า 20,000 ตารางเมตร ท าให้อุปทานใหม่ของพืน้ที่อาคารส านักงานในพืน้ท่ีใจกลางธุรกิจ
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ  .ศ . 2563 อยู่ที่ 109,000 ตารางเมตร ส่วนอุปทานของพืน้ที่อาคารส านกังานที่สรา้งเสร็จในพืน้ที่อื่นๆ ของ
กรุงเทพมหานครมีเพียงอาคาร Tipco Tower 2 ซึ่งเป็นอาคารส านักงานเกรด B พืน้ท่ีใหเ้ช่า 15,000 ตารางเมตร การก่อสรา้งแลว้
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เสร็จของอาคารส านักงานใหม่เหล่านี ้ท าใหอุ้ปทานของพืน้ที่อาคารส านกังานในกรุงเทพมหานครในครึ่งปีแรกของปี พ  .ศ . 2563 มี
ทั้งสิน้ 8,778,960 ตารางเมตร โดยพื ้นที่อาคารส านักงานในย่านใจกลางธุรกิจคิดเป็นอัตราส่วนรอ้ยละ 54 ส่วนพื ้นที่อาคาร
ส านกังานในพืน้ที่อื่นๆ คิดเป็นรอ้ยละ 46   
 
อุปทานใหม่ของพืน้ทีอ่าคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 - คร่ึงปีแรกของปี พ.ศ. 2563 

พ .ศ.  อาคารส านักงาน ทีต่ั้ง เกรด ท าเล พืน้ทีใ่ห้เช่า (ตร.ม) 
2562 MS Siam Tower แยกหวัมมุถนนพระราม 3 – วง

แหวนอตุสาหกรรม 
B พืน้ที่อื่น ๆ 39,965 

True Digital Park สขุมุวิท 101/1 B พืน้ที่อื่น ๆ 30,000 
Thai Zhong Tower บางนา-ตราด กม.2 B พืน้ที่อื่น ๆ 18,600 
Mitrtown Office Tower หวัมมุสามย่าน A ใจกลางธุรกิจ 48,000 
Summer Lasalle แบริ่ง–ลาซาล B พืน้ที่อื่น ๆ 1,500 
CP Tower North Park แจง้วฒันะ B พืน้ที่อื่น ๆ 25,500 

รวม 163,565 
ครึง่ปีแรก
ของ 
ปี พ .ศ. 2563 

Spring Tower สี่แยกราชเทว ี A ใจกลางธุรกิจ 26,000 
The Parq (Phase I) พระรามสี่  A ใจกลางธุรกิจ 63,000 
TRR Building  นราธิวาสราชนครินทร ์28 B ใจกลางธุรกิจ 20,000 
Tipco Tower 2 พระรามหก B พืน้ที่อื่น ๆ 15,000 

รวม 124,000 
ที่มา : แผนกวิจยัและที่ปรกึษา บริษัท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี )ประเทศไทย (จ ากดั  

 
อุปทานพืน้ทีอ่าคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 - คร่ึงปีแรกของปี พ.ศ. 2563 

 
 

ที่มา : แผนกวิจยัและที่ปรกึษา บริษัท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี )ประเทศไทย (จ ากดั  
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(ตารางเมตร)
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สัดส่วนของพืน้ทีอ่าคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร คร่ึงปีแรก ปี พ  .ศ . 2563 แยกพืน้ทีต่าม CBD และ Non-CBD 

 
 

ที่มา : แผนกวิจยัและที่ปรกึษา บริษัท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี )ประเทศไทย (จ ากดั  
 

5.4.  อุปสงคพ์ืน้ทีอ่าคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร 
 
จากผลการส ารวจตลาดอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานคร พบว่า ตลาดมีความตอ้งการท่ีค่อนขา้งสงู โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
อาคารส านกังานในพืน้ท่ีใจกลางธุรกิจ เนื่องจากผูเ้ชา่ส่วนใหญ่ตอ้งการท าเลที่ตัง้ที่อยูใ่นใจกลางเมืองเพื่อความสะดวกในการ
เดินทางและการติดตอ่ทางธุรกิจ รวมถึงความสะดวกในการเขา้ถงึบรกิารรถไฟฟ้าและรถไฟใตด้ิน นอกเหนือจากท าเลที่ตัง้แลว้ 
บรกิารรา้นคา้ที่อยูใ่นอาคารส านกังานท่ีเป็นโครงการรูปแบบผสม (Mixed-use Development) เชน่ รา้นสะดวกซือ้ รา้นอาหาร
และเครื่องดื่ม บรกิารธนาคารสาขาย่อย และศนูยอ์าหาร ยงัเป็นท่ีตอ้งการท่ีเพิ่มมากขึน้ส าหรบัผูเ้ช่าอีกดว้ย อย่างไรก็ตาม 
ระยะเวลาในการก่อสรา้งอาคารส านกังานใหม่โดยเฉพาะโครงการรูปแบบผสมที่ใชเ้วลาค่อนขา้งนาน ท าใหอ้ปุทานใหม่ของ
อาคารส านกังานในพืน้ท่ีใจกลางธุรกิจ และพืน้ท่ีอื่นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่ก่อสรา้งเสรจ็ในแต่ละปีมีจ านวนค่อนขา้งนอ้ย 
ในขณะท่ีความตอ้งการเชา่พืน้ท่ีอาคารส านกังานมีสงู จึงท าใหอ้ตัราการใชพ้ืน้ท่ีอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานคร มีการ
เติบโตอยา่งต่อเนื่องตัง้แต่ปี พ .ศ. 2556 ซึ่งอยู่ที่รอ้ยละ 90.3 เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 93.2 ในปี พ .ศ. 2562 และรอ้ยละ 93.35 ในครึง่
ปีแรกของปี พ .ศ. 2563  
 
 
 

พืน้ท่ีอาคารส านกังาน
ในยา่นใจกลางธรุกิจ

(CBD), 54%

พืน้ท่ีอาคารส านกังาน
ในยา่นอื่นๆ (Non 

CBD), 46%
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อัตราการใช้พืน้ทีโ่ดยเฉลี่ยของอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2551 - คร่ึงปีแรกของปี พ.ศ. 2563 

 
 

ที่มา : แผนกวิจยัและที่ปรกึษา บริษัท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี )ประเทศไทย (จ ากดั  

 
ความตอ้งการเช่าพืน้ที่อาคารส านักงานในพืน้ที่ใจกลางธุรกิจมีการเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี  พ  .ศ . 2556 ซึ่งมีอตัราการใช้
พืน้ที่อยู่ที่รอ้ยละ 90.8 และเพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 93.48 ในปี พ .ศ . 2562 ส่วนครึ่งปีแรกของปี พ .ศ. 2563 อตัราการใชพ้ืน้ที่อาคาร
ส านกังานในพืน้ท่ีใจกลางธุรกิจอยู่ที่รอ้ยละ 93.53    
 
อัตราการใช้พืน้ทีโ่ดยเฉลี่ยของอาคารส านักงานในใจกลางธุรกิจหรือ CBD พ.ศ. 2551 - คร่ึงปีแรกของปี พ.ศ. 2563 

 
 

ที่มา : แผนกวิจยัและที่ปรกึษา บริษัท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี )ประเทศไทย (จ ากดั  
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อัตราการใช้พืน้ทีโ่ดยเฉลี่ยของอาคารส านักงานในพืน้ทีอ่ืน่ๆ พ.ศ. 2551 - คร่ึงปีแรกของปี พ.ศ. 2563 

 
 

ที่มา : แผนกวิจยัและที่ปรกึษา บริษัท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี )ไทยประเทศ (จ ากดั  

 
ส าหรบัพืน้ที่ในย่านอื่นๆ ของกรุงเทพมหานคร อตัราการใชพ้ืน้ที่อาคารส านกังานไดเ้พิ่มอย่างต่อเนื่องจากรอ้ยละ  89.74 ในปี 
พ  .ศ . 2556 มาอยู่ที่รอ้ยละ 92.45 ในปี พ .ศ . 2561 ก่อนจะลดลงเล็กนอ้ยมาอยู่ที่รอ้ยละ 92.23 ในปี พ  .ศ . 2562 ทั้งนีเ้นื่องจาก
ท าเลที่ตัง้ของอาคารส านกังานบางอาคารที่สรา้งเสร็จใหม่ในปี พ .ศ. 2562 นัน้ค่อนขา้งไกลจากตวัเมือง และไม่สามารถเขา้ถึง
บริการรถไฟฟ้าและรถไฟใตด้ินได ้นอกจากปัจจยัของท าเลที่ตัง้แลว้ ช่วงเวลาที่อาคารส านกังานสรา้งเสรจ็และการเปิดตวัของ
อาคารนั้น เป็นช่วงใกลสิ้น้ปี พ  .ศ . 2562 จึงท าให้มีจ านวนผู้เช่ารายใหม่ยังไม่มากนัก ส่งผลให้อัตราการใช้พืน้ที่ในอาคาร
ส านกังานในพืน้ท่ีอื่นๆ ของกรุงเทพมหานคร ลดลงเล็กนอ้ยในปี พ .ศ. 2562 ส่วนในครึง่ปีแรกของปี พ .ศ. 2563 อตัราการใชพ้ืน้ท่ี
ของอาคารส านกังานในพืน้ท่ีอื่นๆ ไดม้ีการปรบัตัวสงูขึน้มาอยู่ที่รอ้ยละ 93.12 ทัง้นีเ้นื่องจากจ านวนผูเ้ช่าใหม่เริ่มทยอยยา้ยเขา้
มายงัอาคารส านกังานท่ีสรา้งเสรจ็ในช่วงปลายปี พ .ศ. 2562 เพิ่มขึน้ จึงท าใหอ้ตัราการใชพ้ืน้ท่ีสงูขึน้ตาม   
 

5.5. อัตราค่าเช่าอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร  
 
อตัราค่าเช่าของอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานคร มีการเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเกิดจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ราคาที่ดินและค่า
วัสดุก่อสรา้งที่เพิ่มสูงขึน้ในแต่ละปี โครงสรา้งอาคารและตัวอาคารท่ีไดถู้กออกแบบเพื่อเป็นมิตรต่อส่ิ งแวดลอ้มและประหยัด
พลังงาน และการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชก้ับตัวอาคารเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยต่อผูเ้ช่า ไม่ว่าจะเป็น
ระบบบริหารจัดการลานจอดรถอัตโนมัติ (Automated Car Park) ระบบควบคุมประตูกั้นคนแบบอัตโนมัติ (Turnstiles Access 
Control System) หรือ ระบบคียก์ารด์ในลิฟทโ์ดยสารเพื่อพาผู้โดยสารไปชั้นที่ก าหนดไว้ (Intelligent Elevator Access Control) 
นอกจากนัน้แลว้ ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคาร เช่น รา้นคา้ คาเฟ่ ธนาคาร รา้นสะดวกซือ้ ศนูยอ์าหาร ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ยงั
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เป็นส่ิงที่ผูเ้ช่าตอ้งการสงูขึน้เนื่องจากช่วยตอบโจทยก์ารใชช้ีวิตประจ าวนัที่เรง่รีบของผูเ้ช่าไดด้ี จึงท าใหอ้าคารที่มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เหล่านี ้มีอตัราค่าเช่าที่สงูกว่าอาคารส านกังานที่ไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ รองรบั    
 
อตัราค่าเช่าเฉล่ียของอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานคร ในปี พ  .ศ. 2562 อยู่ที่ 845 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยเพิ่ม
สงูขึน้อย่างต่อเนื่องจากปี พ  .ศ. 2556 ซึ่งอยู่ที่ 690 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน ส่วนอัตราค่าเช่าในไตรมาสแรกของปี พ  .ศ.
2563 เฉล่ียอยู่ที่ 822 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน และจากการวิเคราะหอ์ตัราค่าเช่าของอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานคร
แบ่งตามพืน้ท่ี ในปี พ .ศ. 2562 พบว่าอตัราค่าเช่าเฉล่ียของอาคารส านกังานในย่านใจกลางธุรกิจอยู่ที่ 925 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน ส่วนอตัราค่าเช่าเฉล่ียของอาคารส านกังานในพืน้ท่ีอื่นๆ ของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 765 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน มี
การลดลงเล็กนอ้ย เมื่อเทียบกบัปี พ .ศ. 2561 ซึ่งมีอตัราค่าเชา่เฉล่ียอยู่ที่ 775 บาทต่อตารางเมตรตอ่เดือน ทัง้นี ้เนื่องจากอาคาร
ที่สรา้งเสรจ็ใหม่ในช่วงปลายปี พ .ศ. 2562 ส่วนใหญ่เป็นอาคารส านกังานเกรด B ที่ตัง้อยู่นอกใจกลางเมือง ท าใหม้ีอตัราค่าเช่า
ที่ค่อนขา้งถกู อยู่ในช่วงอตัราเชา่ตัง้แต ่550 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ถึง 600 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส่งผลใหอ้ตัราค่า
เช่าเฉล่ียของอาคารส านักงานในพืน้ที่อื่นๆ ของกรุงเทพมหานครลดลงเมื่อเทียบกับปี พ  .ศ . 2561 ในไตรมาสแรกของปี พ  .ศ.
2563 อตัราค่าเช่าเฉล่ียของอาคารส านกังานในพืน้ท่ีใจกลางธุรกิจอยู่ที่ 930 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส่วนอาคารส านกังาน
ที่อยู่ในพืน้ที่อื่นๆ มีอตัราค่าเช่าเฉล่ียอยู่ที่ 725 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งการปรบัลดลงของค่าเช่าที่เกิดขึน้ในครึ่งปีแรก
ของปี  พ .ศ . 2563 นั้นเนื่องมาจากสถานการณโ์ควิดที่เกิดนึน้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี พ .ศ . 2563 ซึ่งมีการปรบัลดค่าเช่าจาก
การท่ีบรษิัทฯไดร้บัผลกระทบจากสถาณการณด์งักล่าว  
 
อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร แยกตามพืน้ที ่พ.ศ. 2551 - คร่ึงปีแรกของปี พ.ศ. 2563 

   

 
 

  ที่มา : แผนกวิจยัและทีป่รกึษา บรษิัท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี )ประเทศไทย(  จ ากดั 
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อตัราค่าเช่าเฉล่ียของอาคารส านกังานเกรด A ในพืน้ที่ใจกลางธุรกิจ มีการเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มจาก 815 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือนในปี พ  .ศ . 2556 เป็น 1,090 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี พ  .ศ . 2562 แต่ลดลงเล็กนอ้ยเป็น 1,080 บาท ต่อตารางเมตรต่อ
เดือนในไตรมาสแรกของปี พ  .ศ . 2563  ส่วนอัตราค่าเช่าของอาคารส านักงานเกรด B มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับอาคาร
ส านกังานเกรด A โดยในปี พ  .ศ . 2556 อตัราค่าเช่าเฉล่ียอยู่ที่ 665 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และเพิ่มสงูขึน้เป็น 770 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือนในปี พ  .ศ . 2562 และ 780 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในครี่งปีแรกของปี พ  .ศ . 2563 ซึ่งจะเห็นไดว้่าอตัราค่าเช่าเฉล่ียของ
อาคารส านกังานในย่านใจกลางธรุกิจนัน้ลดลงในส่วนของอาคารส านกังานเกรด อย่างไรก็ตาม การลดลงของค่าเช่าเฉล่ียของอาคาร
ส านักงานโดยรวมในครึ่งแรกของปี พ  .ศ . 2563 นั้นเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึน้ชั่วคราวเนื่องมาจากหลายบริษัทไดร้บัผลกระทบจาก
สถานการณโ์ควิด ซึ่งเมื่อเหตกุารณไ์ดค้ล่ีคลายลงคาดว่าอตัราค่าเช่าพืน้ที่เฉล่ียจะสามารถเติบโตกลบัมาไดอ้ีกครัง้ 
 

อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารส านักงานเกรด A และเกรด B ในย่านใจกลางธุรกจิของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 - 
คร่ึงปีแรกของปี พ.ศ. 2563 

 
 

ที่มา : แผนกวิจยัและที่ปรกึษา บริษัท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี )ประเทศไทย (จ ากดั  
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5.6. แนวโน้มตลาดอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร 
 
จากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงไตรมาสแรกของปี พ  .ศ . 2563 นั้น ท าให้
รฐับาลต้องออกมาตรการควบคุมต่างๆ เพื่อลดจ านวนผู้ติดเชือ้และควบคุมไม่ให้จ านวนผู้ติดเ ชือ้เพิ่มสูงขึน้ โดยหนึ่งใน
มาตรการการคุมเขม้ในการรบัมือกับการระบาดของเชือ้คือ การออกพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉิน 
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ไปจนถึงเดือนสิงหาคมของปี พ  .ศ . 2563  ซึ่ งส่งผลกระทบต่อ
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งอาคารต่างๆ รวมถงึอาคารส านกังาน เนื่องจากการบงัคบัใช้ของ พ.ร.ก ฉกุเฉิน อนัมีขอ้หา้มมิใหบ้คุคลใดออก
นอกเคหะสถานภายในระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งอาคาร จ าเป็นตอ้งปรบัแผนการก่อสรา้งอาคารเพื่อให้
สามารถก่อสรา้งแลว้เสร็จตามก าหนดที่ระบุในสญัญาการว่าจ้าง ในขณะเดียวกัน ยังมีความจ าเป็นตอ้งป้องกันและควบคุม
การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัซึ่งอาจเกดิขึน้ภายในกลุ่มคนงานก่อสรา้ง จึงตอ้งมีการลดจ านวนคนงานเพื่อลดความเส่ียงของการ
ติดเชือ้ และใหค้นงานก่อสรา้งกลบัยงัที่พกัอาศยัเรว็ขึน้เพื่อใหถ้ึงที่พกัอาศยัก่อนเวลาที่ระบใุน พ.ร.ก ฉกุเฉิน ทัง้นีท้  าใหเ้กิดการ
คาดการณว์่า อาคารส านกังานใหม่ ที่มีก าหนดสรา้งเสรจ็ในปี พ.ศ.2563 อาจมีการล่าชา้ออกไปไดจ้ากที่ก าหนด  
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6. การวิเคราะหป์ระเมินมูลค่า 
 

6.1. การใช้ประโยชนส์ูงสุดและดีทีสุ่ด 
 
การใชป้ระโยชนส์ูงสุดและดีที่สุด หมายถึง การใชป้ระโยชนใ์นที่ดินว่างเปล่าหรือทรพัยสิ์นที่มีการพัฒนาแลว้อย่าง

เหมาะสมและถูกตอ้งตามกฎหมาย  ซึ่งการใชป้ระโยชนจ์ะตอ้งมีความเป็นไปไดท้างดา้นกายภาพ  มีความคุม้ค่าที่จะลงทุน  
และใหผ้ลตอบแทนที่ดีที่สดุแก่ผูล้งทนุ 

จากการวิเคราะหต์ามสภาพการใชป้ระโยชนใ์นปัจจุบนั ศักยภาพในการพัฒนาของทรพัยสิ์น และการควบคุมการใช้
ประโยชนท์ี่ดินตามผงัเมือง โดยไม่ไดค้  านึงถึงโครงสรา้งทางวิศวกรรม  คุณลกัษณะของชั้นดินและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
โดยรวมแลว้ บริษัทฯ มีความเห็นว่า “การใช้ประโยชน์เพื่อพาณิชยกรรม” จะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุและดีที่สดุส าหรบั
ทรพัยสิ์นท่ีประเมินมลูค่านี ้

6.2. วิธีการประเมินมูลค่า 

การประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นโดยใช้หลักเกณฑ์มูลค่าตลาด เป็นการด าเนินตามขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อ
ประมาณการมูลค่าตลาดของทรพัยสิ์น ที่ควรจะสามารถซือ้ขายไดใ้นตลาดโดยเปิดเผยและซึ่งไดพ้ิจารณาถึงลักษณะของ
ทรพัยสิ์นและสภาวะตลาดแลว้ วิธีการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นตามเกณฑน์ีไ้ดแ้ก่ 

6.2.1. วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach)  

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เป็นการประเมินมลูค่าตลาดยุติธรรมโดยการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบราคาที่มีการตกลงซือ้
ขายกนัในช่วงที่ผ่านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปัจจบุนัของทรพัยสิ์นท่ีมีลกัษณะ และคณุประโยชนค์ลา้ยคลงึกบัทรพัยสิ์น
ที่จะประเมินมูลค่าโดยอาจใช้ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระยะเวลา เงื่อนไขการขาย ท าเลที่ตั้ง การออกแบบและรูปแบบอาคาร 
ประโยชนใ์ชส้อย ลกัษณะของทรพัยสิ์นนัน้ เป็นตวัปรบัราคาในการเปรียบเทียบกบัทรพัยสิ์นท่ีคลา้ยคลงึกนัดว้ย 

6.2.2. วิธีคิดจากตน้ทนุ (Cost Approach)  

วิธีคิดจากตน้ทนุ คือ การค านวณมลูค่าตน้ทุนทดแทนสทุธิ (Depreciated Replacement Cost) ซึ่งพิจารณาถึง มลูค่า
ตลาดที่ดิน รวมกับตน้ทุนก่อสรา้งทดแทนใหม่ของอาคารและส่ิงปลกูสรา้งที่คลา้ยคลึงกัน พรอ้มกับการพิจารณาหกัค่าเส่ือม
ราคาของอาคารและส่ิงปลกูสรา้ง ตามปัจจยัที่มีผลต่อการเส่ือมค่าของทรพัยสิ์น วิธีการประเมินโดยวิธีคิดจากตน้ทุน สามารถ
ใชไ้ดก้ับการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินที่มิใช่การก าหนดมูลค่าตลาด และจะถือเป็นการประเมินตามหลักเกณฑ์
มูลค่าตลาดไดก้็ต่อเมื่อทุกส่วนของขอ้มูลที่ใชใ้นการประเมินมูลค่าจะตอ้งเป็นมูลค่าตลาด หรือทรพัยสิ์นที่มีลักษณะพิเศษ
เฉพาะตวั (Specialized Property) ซึ่งโดยปกติมีการซือ้ขายนอ้ยหรือไม่มีการซือ้ขายทรพัยสิ์นประเภทนีใ้นตลาด นอกจากใน
กรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของการซือ้ขายกิจการ 
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6.2.3. วิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach)  

วิธีพิจารณาจากรายได ้แบ่งออกเป็นการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นโดยวิธีคิดผลตอบแทนทางตรง (Direct Capitalization 
Method) และวิธีค านวณมลูค่าปัจจบุนัของรายไดท้ี่เป็นกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method)  

วิธีคิดผลตอบแทนทางตรง (Direct Capitalization Method) เป็นวิธีการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นเชิงเปรียบเทียบวิธีหน่ึง 
ซึ่งพิจารณารายได ้อัตราว่าง และค่าใชจ้่ายของทรพัยสิ์นที่ประเมิน และท าการประเมินมูลค่าโดยหารรายไดสุ้ทธิดว้ยอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทนุ (Capitalization Rate) เป็นรอ้ยละที่คาดว่าจะไดร้บัจากทรพัยสิ์น วิธีนีจ้ะพิจารณาถึงความสมัพนัธ์
โดยตรงระหว่างอตัราผลตอบแทนรวม กับรายไดส้ทุธิปีหนึ่งเพียงปีเดียว สามารถใชไ้ดก้ับทรพัยสิ์นที่ก่ อใหเ้กิดรายไดจ้ากตัว
ทรพัยสิ์นโดยไม่มีรายไดจ้ากส่วนอื่นๆ มาเก่ียวขอ้ง เช่น รายไดจ้ากงานบริการ หรือรายไดท้ี่ไดม้าจากการขายสินคา้อื่นๆ 
นอกจากนี ้สภาวะของตลาดจะตอ้งมีความมั่นคง ไม่มีการเปล่ียนแปลงทางดา้นอตัราการเติบโตของอปุสงค ์อปุทาน และอตัรา
ค่าเช่าอย่างมีนยัส าคญั  

วิธีค านวณมลูค่าปัจจบุนัของรายไดท้ี่เป็นกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) เป็นการประมาณการกระแส
เงินสดรบั กระแสเงินสดจ่าย อัตราว่าง อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  (Capitalization Rate) อัตราคิดลด (Discount Rate)  
และรายการอื่นที่เก่ียวข้อง อัตราคิดลดที่ใช้ในกรณีของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) ควรจะเป็นอัตรา
ผลตอบแทนที่นกัลงทุนโดยทั่วไปพึงคาดหวงัจากการลงทุนในทรพัยสิ์นประเภทนั้นๆ โดยไม่ค านึงถึงสถานภาพทางการเงินของ
นกัลงทุนใดนกัลงทุนหนึ่ง ซึ่งควรเป็นรายไดก้่อนดอกเบีย้และภาษีเงินได ้ทั้งนีย้งัตอ้งแสดงการค านวณมลูค่าสดุทา้ย (Terminal 
Value) อย่างชดัเจน 

6.2.4. วิธีค านวณมลูค่าคงเหลือสทุธิ (Residual Approach) 

วิธีค านวณมลูค่าคงเหลือสทุธิ เป็นการประเมินมลูค่าของทรพัยสิ์นเก่ียวกบัการประมาณการราคาขายและค่าเช่า โดย
อา้งอิงจากขอ้มูลตลาด การประมาณการตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส าหรบัโครงการที่คลา้ยคลึงกันหรือสามารถ
เปรียบเทียบกนัได ้รวมทัง้การเลือกใชอ้ตัราคิดลด (Discount Rate) อตัราผลตอบแทนของผูพ้ฒันาหรือผูป้ระกอบการตลอดจน
ระยะเวลาที่ใชใ้นการพฒันาและระยะเวลาที่ใชใ้นการขายหรือใหเ้ช่า ซึ่งตอ้งพิจารณาโดยรอบคอบส าหรบัสภาวะตลาดในพืน้ท่ี
นัน้ๆ รวมถึงสภาวะการแข่งขนัที่อาจเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาการพฒันา การประเมินโดยวิธีนีค้วรใชก้ับทรพัยสิ์นที่อยู่ระหว่าง
การพฒันาหรือทรพัยสิ์นที่มีศกัยภาพพอที่จะพฒันาเพื่อใหเ้ป็นทรพัยสิ์นที่สามารถสรา้งรายไดใ้นอนาคต เช่น ท่ีดินว่างเปล่า 
โครงการจดัสรรประเภทต่างๆ และอาคารส านกังาน เป็นตน้  

6.2.5. วิธีที่ใชใ้นการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นในครัง้นี ้

บริษัทฯ เลือกใชว้ิธีพิจารณาจากรายได  ้(Income Approach) โดยการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของรายไดท้ี่เป็นกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow Method) เป็นเกณฑ์ในการก าหนดมูลค่า สิทธิการเช่า และวิธีคิดจากต้นทุน  (Cost 
Approach) เพื่อเป็นเกณฑใ์นการสอบทานมลูค่าทรพัยสิ์น 
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6.3. การประเมินมูลค่า 
 

6.3.1. การประเมินมลูค่าโดยวิธีค านวณมลูค่าปัจจบุนัของรายไดท้ี่เป็นกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method)  
 
การประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นโดยวิธีค านวณมลูค่าปัจจุบันของรายไดท้ี่เป็นกระแสเงินสด พิจารณาจากความสามารถ

ของทรพัยสิ์นในการสรา้งรายได ้หกัค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานและค่าใชจ้่ายอื่นๆ เพื่อใหท้ราบรายรบัสทุธิของทรพัยสิ์นตลอด
ระยะเวลาเช่าคงเหลือและน ามาคิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัของทรพัยสิ์น 

 
สมมติฐานในการประเมินมูลค่าทรัพยส์นิ 

❑ ระยะเวลาในการประมาณการ 

ส าหรบัการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้ง อาคารส านักงานสูง 36 ชั้น พรอ้มชั้นใตด้ินและชั้น
ดาดฟ้าทางบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ ระยะเวลาเช่าคงเหลือ 27.60 ปี (27 ปี 7 เดือน) โดยเริ่ม
นบัตัง้แต่วนัท่ีประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 

❑ สมมติฐานประมาณการทางการเงนิ 

สมมติฐานและประมาณการทางการเงินในครัง้นี ้ทางบริษัทฯ ไดร้บัขอ้มลูผลการด าเนินในอดีตที่ผ่านมาของบริษัท ทรู 
พรอพเพอรต์ีส ์จ ากดั ขอ้มลูจากตลาดของอาคารส านกังานบรเิวณใกลเ้คียง รวมถึงขอ้มลูประกอบอ่ืนๆ เพื่อน ามาประกอบการ
วิเคราะหใ์นการประมาณการทางการเงิน  

❑ ประมาณการรายได้จากค่าเช่าและบริการ 

ส าหรบัอตัราค่าเช่าเป็นอตัราที่รวมภาษีโรงเรือนแลว้ และอตัราค่าบรกิารเป็นอตัราที่ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มรอ้ยละ 7 โดย
มีรายละเอียดสรุปดงันี ้

อาคาร การใช้ประโยชน ์
พืน้ท่ีเช่า 
(ตรม.) 

พืน้ท่ีบริการ 
(ตรม.) 

หน่วย : บาท / ตารางเมตร / เดือน 

อัตราค่าเช่า
ปัจจุบัน 

อัตราค่าบริการ
ปัจจุบัน 

อัตราต่อหน่วยของ
ส่วนพืน้ท่ีเช่าท้ังหมด 

TT1 บริการพิเศษ 561.00 561.00 265.60 304.08 569.68 
TT1 อ่ืนๆ เช่น เครื่องGen/Storage 483.14 483.14 266.22 - 266.22 
TT1 พืน้ที่คา้ปลีก เช่น ธนาคาร 7/11 356.00 356.00 439.00 268.00 707.00 
TT1 ส านกังาน 34,367.00 34,367.00 273.00 376.29 649.28 
TT1 ส านกังาน / หอ้งประชมุ 1,548.00 1,548.00 273.00 446.00 719.00 

รวม / เฉล่ีย 37,315.14 37,315.14 274.38 372.19 646.57 

จากขอ้มูลอตัราค่าเช่าและค่าบริการของโครงการทรู ทาวเวอร ์1 จะเห็นว่า อัตราค่าเช่าและบริการเฉล่ียปัจจุบันของ
ทรพัยสิ์นเฉล่ียต่อพืน้ที่เช่าทั้งอาคาร (รวมทุกประเภทพืน้ที่เช่า) มีอัตราค่าเช่าและบริการที่ประมาณ 646.57 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน การแบ่งการใชป้ระโยชนพ์ืน้ท่ีสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 5 ประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่  
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1. พืน้ที่บรกิารพิเศษ ซึ่งมีอตัราค่าเช่าและบรกิารเฉล่ียที่ 569.68 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
2. พืน้ที่อื่นๆ เช่น พืน้ที่ส  าหรบัติดตั้งหรือวางสินคา้ (Gen/Storage) ซึ่งมีอัตราค่าเช่าและบริการเฉล่ียที่ 266.22 บาทต่อ

ตารางเมตรต่อเดือน 
3. พืน้ที่คา้ปลีก เช่น ธนาคาร รา้นคา้ 7/11 ซึ่งมีอตัราค่าเช่าและบรกิารเฉล่ียที่ 707.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
4. พืน้ที่ส  านกังาน ซึ่งมีอตัราค่าเช่าและบรกิารเฉล่ียที่ 649.28 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
5. พืน้ที่ส  านกังาน/หอ้งประชมุ  ซึ่งมีอตัราค่าเช่าและบรกิารเฉล่ียที่ 719.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

จากการส ารวจและเก็บขอ้มลูอตัราค่าเช่าและบริการ อาคารส านกังานในบรเิวณใกลเ้คียงที่มีรูปแบบอาคาร และสภาพ
อาคารคล้ายคลึงกัน และเมื่อท าการวิเคราะห์อัตราค่าเช่าและบริการส านักงาน โดยวิธีเปรียบเทียบตลาด (Market 
Comparison Approach) บริษัทฯ มีความคิดเห็นว่า อัตราค่าเช่าและค่าบริการพืน้ที่ส  านักงาน ควรมีอัตราที่ประมาณ 650 

บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ถือไดว้่า ค่าเช่าและค่าบรกิารปัจจุบนัเป็นค่าเช่าที่เหมาะสมกับทรพัยสิ์น (โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในเอกสารประกอบ ก) 

ส าหรบัอตัราค่าเช่าและบริการ ในส่วนที่มิใช่พืน้ที่ส  านักงาน เช่น พืน้ท่ีบริการพิเศษ พืน้ท่ีอื่นๆ เช่น พืน้ที่ส  าหรบัติดตัง้
หรือวางสินคา้ (Gen/Storage) พืน้ที่ค้าปลีก เช่น ธนาคาร รา้นคา้ 7/11 และพืน้ที่เก็บข้อมูล (ห้อง Server) มีความแตกต่าง
ตามแต่ละประเภทพืน้ที่และอาคาร ซึ่งอาคารส านักงานอาจจะมีหรือไม่มีพืน้ที่เช่าบริการประเภทดังกล่าว ซึ่งยากต่อการ
พิจารณา ทางบริษัทฯ เห็นควรว่า ใชอ้ตัราค่าเช่าและบริการ (ตวัเลขปัดเศษ) อา้งอิงตามสญัญาเช่าและบริการปัจจุบนัในการ
ประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น  

❑ ประมาณอัตราการเติบโตและอัตราว่างของรายได้จากค่าเช่าและบริการ 
อตัราการเติบโตของค่าเช่าและบริการ ประมาณในอตัรารอ้ยละ 3.25% ต่อปี 
ประมาณการอตัราว่างของพืน้ที่เช่า  ประมาณในอตัรารอ้ยละ 0.00% ต่อปี ส าหรบัปีที่ 1  
ประมาณการอตัราว่างของพืน้ที่เช่า  ประมาณในอตัรารอ้ยละ 2.00% ต่อปี ส าหรบัปีที่ 2 เป็นตน้ไป 

 

❑ ประมาณการรายได้ส่วนอื่นๆ 
รายไดค้่าจอดรถ พิจารณาที่ 2,820,000 บาทต่อปี 
(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้บัจากทรสัตเ์พ่ือการลงทนุฯ-REIT) ปรบัขึน้รอ้ยละ 1.50% ทกุปี 
รายไดส้าธารณปูโภค – คา่ไฟฟ้า พิจารณาที่ 52,560,000 บาทต่อปี 
(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้บัจากทรสัตเ์พ่ือการลงทนุฯ-REIT) ปรบัขึน้รอ้ยละ 1.50% ทกุปี 
รายไดส้าธารณปูโภค – คา่น า้ประปา พิจารณาที่ 162,000 บาทต่อปี 
(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้บัจากทรสัตเ์พ่ือการลงทนุฯ-REIT) ปรบัขึน้รอ้ยละ 1.50% ทกุปี 
รายไดอ่ื้นๆ พิจารณาที่ 2,170,000 บาทต่อปี 
(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้บัจากทรสัตเ์พ่ือการลงทนุฯ-REIT) ปรบัขึน้รอ้ยละ 1.50% ทกุปี 
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❑ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ค่าสาธารณปูโภค - คา่ไฟฟ้า พิจารณาที่ 50,400,000 บาทต่อปี (เหมารวม) 
(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้บัจากทรสัตเ์พ่ือการลงทนุฯ-REIT) ปรบัขึน้รอ้ยละ 1.50% ทกุปี 
ค่าสาธารณปูโภค - คา่น า้ประปา พิจารณาที่ 1,440,000 บาทต่อปี (เหมารวม) 
(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้บัจากทรสัตเ์พ่ือการลงทนุฯ-REIT) ปรบัขึน้รอ้ยละ 1.50% ทกุปี 
ค่าใชจ้่ายอาคารส านกังาน (ตามสญัญาจา้ง/จดัจา้งภายนอก) พิจารณาที่ 23,760,000 บาทต่อปี (เหมารวม) 
(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้บัจากทรสัตเ์พ่ือการลงทนุฯ-REIT) ปรบัขึน้รอ้ยละ 1.50% ทกุปี 
ค่าใชจ้่ายอาคารส านกังาน (นอกสญัญาจา้ง/จดัจา้งทั่วไป) พิจารณาที่ 10,070,000 บาทต่อปี (เหมารวม) 
(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้บัจากทรสัตเ์พ่ือการลงทนุฯ-REIT) ปรบัขึน้รอ้ยละ 1.50% ทกุปี 

 

❑ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ค่าเบีย้ประกนัภยั  (All Risk Insurance) พิจารณาที่ 405,727 บาทต่อปี  

(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้บัจากทรสัตเ์พ่ือการลงทนุฯ-REIT) ปรบัขึน้รอ้ยละ 3.00% ทกุ 3 ปี 
ค่าเบีย้ประกนัภยั (Public Liabiltiy Insurance) พิจารณาที่ 61,460 บาทต่อปี  
(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้บัจากทรสัตเ์พ่ือการลงทนุฯ-REIT) ปรบัขึน้รอ้ยละ 3.00% ทกุ 3 ปี 
ค่าเบีย้ประกนัภยั (Business Interuption Insurance) พิจารณาที่ 77,866 บาทต่อปี  

(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้บัจากทรสัตเ์พ่ือการลงทนุฯ-REIT) ปรบัขึน้รอ้ยละ 3.00% ทกุ 3 ปี 

ภาษีโรงเรือน (ตามรูปแบบการประเมินโดยหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง) คิดเป็นรอ้ยละ 0.30% 
ของราคาประเมินราชการที่ดินพรอ้มสิ่ง
ปลกูสรา้ง 

ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมปรบัปรุงอาคาร    
บริษัท ทรู พรอพเพอรต์ีส ์จ ากดั-TP รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในปีที่ 1-5    
ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุฯ-REIT รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในปีที่ 6-30 คิดในอตัรารอ้ยละ 3.00% ของรายไดจ้ากพืน้ที่เช่าและ

บริการ (อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้บัจากทรสัตเ์พ่ือการลงทนุฯ-REIT)   
 

❑ ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ 
ค่าธรรมเนียมพืน้ฐาน ปรบัขึน้ทกุวนัที่ 1 มกราคมของทกุปี พิจารณาที่ 3,946,548 บาทต่อปี (เหมารวม) 
(คิดที่ 310,000 บาทต่อเดือน จนถึง 31 ธันวาคม 2561 หลงัจากนัน้ปรบัเพ่ิมรอ้ยละ 3 จากค่าธรรมเนียมพืน้ฐาน 
(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้บัจากทรสัตเ์พ่ือการลงทนุฯ-REIT) ปรบัขึน้รอ้ยละ 3.00% ทกุปี 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ คิดเป็นรอ้ยละ 6.50% ของรายไดจ้ากการด าเนินงาน (GOP) หกั

ค่าใชจ้่ายต่างๆ ไม่นบัรวมค่าธรรมเนียม
ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้บัจากทรสัตเ์พ่ือการลงทนุฯ-REIT)   

ค่าธรรมเนียมนายหนา้ในการหาผูเ้ช่า (Commission) คิดเป็นรอ้ยละ 0.93% ของรายไดจ้ากค่าเช่าทัง้ผูเ้ช่ารายเดิมที่ต่อ
สญัญาและผูเ้ช่ารายใหม่ (อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้บัจากทรสัตเ์พ่ือการลงทนุฯ-REIT) 1 เดือนใน 3 ปี 2.78% 

 
 
 
 
 



  
 

รายงานประเ มินมูล ค่าท รัพย์สิ น  | - หน้า 35 - 

❑ อัตราคิดลด (Discount Rate) 
อตัราคิดลด สามารถใชเ้กณฑก์ารพิจารณาจากวิธีการ ดงันี ้

1. อตัราผลตอบแทนการลงทนุพนัธบตัรรฐับาล (Risk Free) + ส่วนชดเชยความเส่ียง (Risk Premium) 

 
ที่มา: http://www.thaibma.or.th 

อัตราผลตอบแทนการลงทุนจากพันธบัตรรฐับาล ซึ่งถือว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง จากการ
เทียบเคียงอตัราผลตอบแทนการลงทนุจากพนัธบตัรรฐับาล ที่มีก าหนดระยะเวลา 27 ปี  ณ วนัประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น มีอตัรา
ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 2.04 บวกกับความเส่ียงจากการลงทุนในทรพัยสิ์น ประเภทอาคารส านกังานและพืน้ที่เช่า
รา้นคา้ ซึ่งมีอตัราอยู่ประมาณรอ้ยละ 6.0 ถึงรอ้ยละ 8.0 โดยทฤษฎีดงักล่าว อตัราคิดลดจะมีอตัราช่วงระหว่างรอ้ยละ 8.04 ถึง
รอ้ยละ 10.04 

2. อตัราผลตอบแทนในการลงทนุอสงัหารมิทรพัย ์(Capitalization Rate) + อตัราการเติบโต (Growth Rate) 

จากขอ้มลูอา้งอิง อตัราผลตอบแทนในการลงทนุอสงัหารมิทรพัย ์ประเภทอาคารส านกังาน มีรายละเอียดดงันี ้

1. มลูนิธิประเมินค่าทรพัยสิ์นแห่งประเทศไทย จัดท าอัตราผลตอบแทนในการลงทุนท่ีใชใ้นปี 2563 ที่สามารถเป็นส่วน
หนึ่งในการสนับสนุนว่า อตัราผลตอบแทนในการลงทุน ส าหรบัทรพัยสิ์นประเภทอาคารส านกังาน อยู่ที่รอ้ยละ 6.00-
8.00 ส าหรบัพืน้ที่ใจกลางเมือง และรอ้ยละ 6.00-7.00 ส าหรบัพืน้ที่นอกเขตใจกลางเมือง 

2. หากพิจารณาในแง่นักลงทุนทั่วไปที่มิได้ถือครองทรพัย์สินโดยตรง แต่เป็นการลงทุนผ่านกองทุนอสังหาริมทรัพย ์
ประเภทอาคารส านักงาน เมื่อท าการศึกษาถึงขอ้มูลอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบเงินปันผลยอ้นหลัง 
ตัง้แต่ปี 2559 ถึงปี 2563 พบว่า มีอตัราผลตอบแทนเงินปันผลดงันี ้
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ช่ือกองทุน ตัวย่อ 
ประเภท
กองทุน 

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (ร้อยละ) 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยบ์างกอก BKKCP FH 6.15 5.82 5.64 6.11 6.78 
กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยเ์คพีเอ็น KPNPF FH 5.56 4.44 5.06 5.03 6.26 
กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยมิ์ลเลียนแนร ์ MIPF FH 5.53 5.35 5.00 6.10 5.35 
กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์สนสิริ ไพรม์ออฟฟิศ SIRIP FH 5.47 5.32 5.14 5.54 7.14 
กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยศ์าลาแอทสาทร  SSPF FH 4.30 4.66 4.83 4.72 5.08 
กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์CPN คอมเมอร์
เชียล โกรท 

CPNCG LH 5.84 6.48 6.39 7.67 9.48 
กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์พรม์ออฟ
ฟิศ  

POPF LH 6.69 7.34 7.67 7.71 9.32 
กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยค์วอลิตี ้
เฮา้ส ์ 

QHPF LH 6.53 7.03 6.51 6.76 8.88 
 
จากตารางอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารส านักงานพบว่า กองทุน

อสงัหาริมทรพัยป์ระเภทสิทธิการเช่า (LH) มีอตัราผลตอบแทนสงูกว่ากองทุนอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทกรรมสิทธ์ิสมบรูณ ์(FH) 
มีค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 5 ปีที่อตัรารอ้ยละ 7.35 ซึ่งสอดคลอ้งกบัแหล่งอา้งอิงของมลูนิธิประเมินค่าทรพัยสิ์นแห่งประเทศไทยเช่นกนั 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 เฉล่ีย 5 ปี 

กองทุนอสังหาริมทรัพย ์
ประเภทสิทธิการเช่า (LH) 

อตัราผลตอบแทนต ่าสดุ 5.84 6.48 6.39 6.76 8.88 
7.35 อตัราผลตอบแทนสงูสดุ 6.69 7.34 7.67 7.71 9.48 

อตัราผลตอบแทนเงินปันผล
เฉล่ีย 

6.35 6.95 6.86 7.38 9.23 
กองทุนอสังหาริมทรัพย ์
ประเภทกรรมสิทธิ์
สมบูรณ ์(FH) 
  

อตัราผลตอบแทนต ่าสดุ 4.30 4.44 4.83 4.72 5.08 
5.46 อตัราผลตอบแทนสงูสดุ 6.15 5.82 5.64 6.11 7.14 

อตัราผลตอบแทนเงินปันผล
เฉล่ีย 

5.40 5.12 5.13 5.50 6.12 

รวมท้ังสองประเภท 
(FH+LH) 

อตัราผลตอบแทนต ่าสดุ 4.30 4.44 4.83 4.72 5.08 
6.17 อตัราผลตอบแทนสงูสดุ 6.69 7.34 7.67 7.71 9.48 

อตัราผลตอบแทนเงินปันผล
เฉล่ีย 

5.76 5.81 5.78 6.21 7.29 

ขอ้มลูอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุดงักล่าว บวกกบัอตัราการเติบโตก าไรเฉล่ียที่ประมาณรอ้ยละ 3.20 ต่อปี โดยทฤษฎี 
- อตัราคิดลดจะมีอตัราช่วงระหว่างรอ้ยละ 10.20 (7.00%+3.20%) ส าหรบัอาคารส านกังานนอกใจกลางเมือง 
- อตัราคิดลดจะมีอตัราช่วงระหว่างรอ้ยละ 9.37 (6.17%+3.20%) ส าหรบักองทนุอสงัหารมิทรพัย ์อาคารส านกังาน 

โดยทั้งสองทฤษฎี อัตราคิดลดจะมีอัตราอยู่ในช่วงระหว่าง 8.04 ถึงรอ้ยละ 10.55 อัตราคิดลดในการประเมินมูลค่า
ทรพัยสิ์นครัง้นี ้บรษิัทฯ พิจารณาอตัราคิดที่รอ้ยละ 9.50 

สรุปมูลค่าทรัพยส์ิน โดยวิธีค านวณมูลค่าปัจจุบันของรายได้ทีเ่ป็นกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Method) 
การประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ มูลค่าทรัพยส์ิน (บาท) 

สิทธิการเช่าท่ีดิน เนือ้ท่ี 3-3-78.70 ไร ่(3.94675 ไร ่หรือ 1,578.70 ตารางวา) 
พรอ้มอาคารและสิ่งปลกูสรา้ง “โครงการทรู ทาวเวอร ์1” พืน้ท่ีอาคารรวม 63,615 ตารางเมตร  
และพืน้ท่ีเช่าสทุธิรวม 37,315 ตารางเมตร ระยะเวลาคงเหลือ 27.60 ปี 

2,839,113,192 

หรือประมาณ (ปัดเศษ) 2,839,100,000 
หมายเหต ุ– ดูรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิ โดยวิธีค านวณมูลค่าปัจจุบนัของรายไดที้เ่ป็นกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Method) ตามเอกสารประกอบ ก. 
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6.3.2. การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น โดยวิธีค านวณมลูค่าตน้ทนุทดแทนสทุธิ (Depreciated Replacement Cost Method) 

การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น แบบวิธีค านวณมลูค่าตน้ทนุทดแทนสทุธิ (Depreciated Replacement Cost Method) เป็น
การประมาณการมูลค่าตลาดของที่ดินตามสภาพการใชป้ระโยชนท์ี่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน  รวมกับการประมาณการมลูค่าทดแทน
ส าหรบัอาคารส่ิงปลูกสรา้งที่สามารถใชป้ระโยชนไ์ดค้ลา้ยคลึงกัน (Replacement) หรือที่เหมือนกัน (Reproduction) หักดว้ย
ประมาณการค่าเส่ือมราคา ซึ่งสะทอ้นถึงการเส่ือมสภาพทางกายภาพ ความลา้สมยัอนัเป็นผลจากลกัษณะการใชป้ระโยชน ์และ
ปัจจยัแวดลอ้ม เช่นการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย เป็นตน้ 

ทั้งนี ้การประเมินมูลค่าโดยใช้หลักเกณฑ์การก าหนดมูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost 
Method) ไม่ใช่หลกัเกณฑใ์นการก าหนดมลูค่าตลาด เนื่องจากทรพัยสิ์นมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั ซึ่งไม่มีการซือ้ขายกนัในตลาด
หรือมีนอ้ยราย อย่างไรก็ตาม การประเมินดว้ยหลักเกณฑด์ังกล่าวอาจใชก้ าหนดมูลค่าตลาดได ้หากขอ้มูลทุกส่วนท่ีใชใ้นการ
ประเมินเป็นขอ้มูลตลาด ซึ่งบริษัทฯ ไดเ้ลือกใชข้อ้มูลต่างๆ ท่ีเป็นขอ้มูลตลาด น ามาวิเคราะหห์ามูลค่าทรพัยสิ์นในครัง้นีก้าร
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน แบบวิธีค านวณมูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost Method) เป็นการ
ประมาณการมลูค่าตลาดของที่ดินตามสภาพการใชป้ระโยชนท์ี่เป็นอยู่ในปัจจบุนั  รวมกบัการประมาณการมลูค่าทดแทนส าหรบั
อาคารส่ิงปลกูสรา้งที่สามารถใชป้ระโยชนไ์ดค้ลา้ยคลึงกัน (Replacement) หรือที่เหมือนกัน (Reproduction) หกัดว้ยประมาณ
การค่าเส่ือมราคา ซึ่งสะทอ้นถึงการเสื่อมสภาพทางกายภาพ ความลา้สมยัอนัเป็นผลจากลักษณะการใชป้ระโยชน ์และปัจจัย
แวดลอ้ม เช่นการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย เป็นตน้ 

❑ การประเมินมูลค่าที่ดิน โดยวิธีคิดผลก าไรจากค่าเช่า (Profit and Rent Method) 

การประเมินมูลค่าที่ดิน โดยวิธีคิดผลก าไรจากค่าเช่า บริษัทฯ พิจารณาจากสัดส่วนการเช่าที่ดินระยะยาวโดยทั่วไป 
ประกอบไปดว้ยค่าหนา้ดิน (Lease Premium) และค่าเช่ารายปี คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละจากมลูค่าตลาดที่ดิน (Freehold) หกัดว้ย
ค่าเช่าตามสญัญารายปี มลูค่าที่ไดจ้ะเป็นมลูค่าสิทธิการเช่าท่ีดิน ส าหรบัระยะเวลาคงเหลือ 27.60 ปี มีรายละเอียดดงันี ้

สรุปมูลค่าทีด่ิน โดยวิธีคิดผลก าไรจากค่าเช่า (Profit and Rent Method) 

รายละเอียด 
มูลค่าทีดิ่น 

กรรมสิทธ์ิสมบรุณ ์(บาท) 
มูลค่าทีดิ่น 

สิทธิการเช่าระยะเวลา 27.60 ปี 
ต่อ ตร.ว. ทัง้หมด ต่อ ตร.ว. ทัง้หมด 

สิทธิการเช่า ท่ีดินเนือ้ท่ี 3-3-78.70 ไร ่ 
(3.94675 ไร ่หรือ 1,578.70 ตารางวา)  

950,000 1,499,765,000 445,000 702,800,000 

คิดเป็นอัตราส่วนระหว่างสิทธิการเช่าต่อมูลค่าที่ดินถือกรรมสิทธ์ิ (LH/FH) 46.86% 
หมายเหต ุ– ดูรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิ โดยวิธีค านวณมูลค่าตน้ทนุทดแทนสทุธิ (Depreciated Replacement Cost Method) ตามเอกสารประกอบ ก. 
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❑ การประเมินมูลค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างโดยวิธีค านวณมูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ (RCN) 

มลูค่าอาคารและส่ิงปลกูสรา้ง เป็นการประเมินมูลค่าโดยคิดตน้ทุนการก่อสรา้งขึน้ใหม่ โดยอา้งอิงราคาค่าก่อสรา้งต่อ
ตารางเมตร จากสมาคมผูป้ระเมินค่าทรพัยสิ์นแห่งประเทศไทยปี 2563 ปรบัตามดัชนีวสัดุก่อสรา้ง และอา้งอิงจากราคาก่อสรา้ง
ของผูร้บัเหมาทั่วไป หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาทางดา้นกายภาพ และการใชง้าน ตามแต่ละประเภทอาคาร โดยพิจารณาหกัค่าเส่ือม
ราคาตามระยะเวลาสัญญาเช่าคงเหลือ 27 ปี 7 เดือน มลูค่าอาคารและส่ิงปลกูสรา้ง มีรายละเอียดดงันี ้
 
สรุปมูลค่าทรัพยส์ิน โดยวิธีค านวณมูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost) 

การประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน โดยวิธีคิดจากต้นทุน มูลค่าทรัพยส์ิน (บาท) 
สิทธิการเช่า ท่ีดินเนือ้ท่ี 3-3-78.70 ไร ่(3.94675 ไร ่หรือ 1,578.70 ตารางวา)  

ระยะเวลาสญัญาเช่าคงเหลือ 27.60 ปี (27 ปี 7 เดือน) 
702,800,000 

สิทธิการเชา่ อาคารและส่ิงปลกูสรา้ง “โครงการทรู ทาวเวอร ์1”  
พืน้ท่ีอาคารรวม 63,615 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าสทุธิรวม 37,315 ตารางเมตร  

ระยะเวลาสญัญาเช่าคงเหลือ 27.60 ปี (27 ปี 7 เดือน) 
1,189,524,709 

รวมทัง้หมด 1,892,324,709 

หรือประมาณ (ปัดเศษ) 1,892,300,000 
หมายเหต ุ– ดูรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิ โดยวิธีค านวณมูลค่าตน้ทนุทดแทนใหม่ (Replacement Cost New – RCN) ตามเอกสารประกอบ ก. 

6.4. มูลค่าทรัพยส์ิน 

ทรพัยสิ์นท่ีประเมินมลูค่าทัง้ 2 วิธี แสดงดงัตารางต่อไปนี ้

วิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach)  
โดยวิธีค านวณมลูค่าปัจจบุนัของรายไดท่ี้เป็นกระแสเงินสด 
(DCF) ส าหรบัก าหนดมลูค่าทรพัยส์ิน 

: 
2,839,100,000 บาท  
(สองพนัแปดรอ้ยสามสิบเกา้ลา้นหน่ึงแสนบาทถว้น) 

วิธีคิดจากตน้ทนุ (Cost Approach)  
โดยวิธีค านวณมลูค่าตน้ทนุทดแทนสทุธิ (DRC)  
ส าหรบัตรวจสอบผล 

: 
1,892,300,000 บาท 
(หน่ึงพนัแปดรอ้ยเกา้สิบสองลา้นสามแสนบาทถว้น) 

บริษัท เอ็ดมันด ์ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด มีความเห็นว่า มูลค่าทรัพย์สิน ภายใต้สมมติฐานและ
ขอ้จ ากดัในการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น (หวัขอ้ 2.7) ควรมีมลูค่าทรพัยสิ์นโดยวิธีพิจารณาจากรายได ้แบบค านวณมลูค่าปัจจบุนั
ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow - DCF) มีรายละเอียดดงันี ้
มูลค่าสิทธิการเช่า  
ตามระยะเวลาสัญญาเช่าคงเหลือ 27 ปี 7 เดือน 
ณ วันที ่1 กรกฎาคม 2563 

: 
2,839,100,000 บาท  
(สองพันแปดร้อยสามสิบเกา้ล้านหน่ึงแสนบาทถ้วน) 
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เอกสารประกอบ ก  
รายละเอียดวิธีการประเมินมลูคา่ทรพัยสิ์น 
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การประเมินมูลค่าสทิธกิารเชา่ทีด่นิพร้อมสิง่ปลูกสร้าง 
โดยวิธพีิจารณาจากรายได้ (Income Approach) - ส าหรับก าหนดมูลค่าทรัพยส์นิ 

- การประเมินมลูค่าสิทธิการเช่าโดยวิธีค านวณมลูค่าปัจจุบนัของรายไดท่ี้เป็นกระแสเงินสด (DCF) 
- การวิเคราะหอ์ตัราค่าเช่าโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Adjustment Grid) 
- ขอ้มลูเปรียบเทียบ (อาคารส านกังาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียด   : การประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
รายละเอียดทรัพย์สิน   : สิทธิการเช่าที่ดินเนือ้ที่ 3-3-78.70 ไร่ พร้อมอาคารสํานักงาน ทรู ทาวเวอร์ 1

ที่ตัง้ทรัพย์สิน   : เลขที่ 18 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ลูกค้าราย   : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน   : 

การประเมินมูลค่าโดยวิธีพิจารณาจากรายได้ แบบคาํนวณมูลค่าปัจจุบันของรายได้ที่เป็นกระแสเงนิสด (DCF)
สิทธิการเช่าที่ดินเนือ้ที่ 3-3-78.70 ไร่ พร้อมอาคารสาํนักงาน 36 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดินและชัน้ดาดฟ้า (TT1) ระยะเวลาคงเหลือ 27 ปี 7 เดือน 
ปีที่ 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 27.60
จํานวนเดือน 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 7.37
เริ่มต้น 1 ก.ค. 63 1 ก.ค. 64 1 ก.ค. 65 1 ก.ค. 66 1 ก.ค. 67 1 ก.ค. 68 1 ก.ค. 69 1 ก.ค. 70 1 ก.ค. 71 1 ก.ค. 72 1 ก.ค. 73 1 ก.ค. 74 1 ก.ค. 75 1 ก.ค. 76 1 ก.ค. 77 1 ก.ค. 78 1 ก.ค. 79 1 ก.ค. 80 1 ก.ค. 81 1 ก.ค. 82 1 ก.ค. 83 1 ก.ค. 84 1 ก.ค. 85 1 ก.ค. 86 1 ก.ค. 87 1 ก.ค. 88 1 ก.ค. 89 1 ก.ค. 90
สิน้สุด 30 มิ.ย. 64 30 มิ.ย. 65 30 มิ.ย. 66 30 มิ.ย. 67 30 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 69 30 มิ.ย. 70 30 มิ.ย. 71 30 มิ.ย. 72 30 มิ.ย. 73 30 มิ.ย. 74 30 มิ.ย. 75 30 มิ.ย. 76 30 มิ.ย. 77 30 มิ.ย. 78 30 มิ.ย. 79 30 มิ.ย. 80 30 มิ.ย. 81 30 มิ.ย. 82 30 มิ.ย. 83 30 มิ.ย. 84 30 มิ.ย. 85 30 มิ.ย. 86 30 มิ.ย. 87 30 ม.ิย. 88 30 มิ.ย. 89 30 มิ.ย. 90 7 ก.พ. 91

พืน้ที่เช่า พืน้ที่บริการ
อัตราค่าเช่า
ปัจจุบัน

อัตราค่าบริการ
ปัจจุบัน

รวมค่าเช่าและ
บริการ

รวมค่าเช่าและ
บริการ**

อัตราค่าเช่า
ปัจจุบัน

อัตราค่าบริการ
ปัจจุบัน

อัตราค่าเช่าและ
บริการ*

เช่า ว่าง รวมทัง้หมด รวมทัง้หมด เช่า ว่าง เช่า ว่าง รวมทัง้หมด เช่า ว่าง

(ตรม.) (ตรม.)  (บาท/เดือน)  (บาท/เดือน)  (บาท/เดือน)  (บาท/เดือน)  (บาท/ตร.ม./เดือน)  (บาท/ตร.ม./เดือน)  (บาท/ตร.ม./เดือน) หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย ร้อยละ ร้อยละ ตารางเมตร ตารางเมตร ตารางเมตร ร้อยละ ร้อยละ

TT1 561.00                       561.00          149,004        170,588        319,592        569.68          265.60          304.08          569.68          2.00              -                2.00              2.00              100.00% 0.00% 561.00          -                561.00          100.00% 0.00%
TT1 483.14                       483.14          128,623        -                128,623        266.22          266.22          -                266.22          8.00              -                8.00              8.00              100.00% 0.00% 483.14          -                483.14          100.00% 0.00%
TT1 356.00                       356.00          156,284        95,408          251,692        707.00          439.00          268.00          707.00          2.00              -                2.00              2.00              100.00% 0.00% 356.00          -                356.00          100.00% 0.00%
TT1 34,367.00                  34,367.00     9,382,039     12,931,928   22,313,967   649.28          273.00          376.29          649.28          106.00          -                106.00          106.00          100.00% 0.00% 34,367.00     -                34,367.00     100.00% 0.00%
TT1 1,548.00                    1,548.00       422,604        690,408        1,113,012     719.00          273.00          446.00          719.00          4.00              -                4.00              4.00              100.00% 0.00% 1,548.00       -                1,548.00       100.00% 0.00%

37,315.14              37,315.14    10,238,553  13,888,332  24,126,885  646.57        274.38        372.19        646.57        122.00        -             122.00        122.00        100.00% 0.00% 37,315.14    -             37,315.14    100.00% 0.00%
42.44% 57.56% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%

**อตัราตอ่หน่วยของส่วนพืน้ที่เช่าทัง้หมด ซึ่งใช้ในการพิจารณามลูคา่ทรัพย์สิน *อตัราตอ่หน่วยของแตล่ะส่วนพืน้ที่เช่าและบริการรวมกนั
1.00 ประมาณการรายได้

1.01 อัตราการเติบโตของค่าเช่าและค่าบริการ 2.10% 3.25% 0.00% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25%

1.02 รายได้ค่าเช่าและบริการจากพืน้ที่เช่าอาคารสํานักงาน อาคาร TT1

ขนาดพืน้ที่เช่า ข้อมูลจริง ประมาณการ
บริการพิเศษ 561.00                561.00                 ตารางเมตร 561.00          561.00          561.00          561.00          561.00          561.00          561.00          561.00          561.00          561.00          561.00          561.00          561.00          561.00          561.00          561.00          561.00          561.00          561.00          561.00          561.00          561.00          561.00          561.00          561.00          561.00          561.00          561.00             
อื่นๆ เช่น เครื่องGen/Storage 483.14                483.14                 ตารางเมตร 483.14          483.14          483.14          483.14          483.14          483.14          483.14          483.14          483.14          483.14          483.14          483.14          483.14          483.14          483.14          483.14          483.14          483.14          483.14          483.14          483.14          483.14          483.14          483.14          483.14          483.14          483.14          483.14             
พืน้ที่ค้าปลีก เช่น ธนาคาร 7/11 356.00                356.00                 ตารางเมตร 356.00          356.00          356.00          356.00          356.00          356.00          356.00          356.00          356.00          356.00          356.00          356.00          356.00          356.00          356.00          356.00          356.00          356.00          356.00          356.00          356.00          356.00          356.00          356.00          356.00          356.00          356.00          356.00             
สํานกังาน 34,367.00           34,367.00            ตารางเมตร 34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00     34,367.00       
สํานกังาน / ห้องประชมุ 1,548.00             1,548.00              ตารางเมตร 1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00       1,548.00         
รวมพืน้ที่เช่า อาคารสํานักงาน 37,315.14        อาคาร TT1 37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14    37,315.14      

ประมาณการรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการในแต่ละประเภทพืน้ที่เช่าเต็มพืน้ที่
บริการพิเศษ 569.68                570.00                 บาท/ตรม./เดือน 3,837,240     3,961,950     4,090,714     4,223,662     4,360,931     4,502,661     4,648,998     4,800,090     4,956,093     5,117,166     5,283,474     5,455,187     5,632,480     5,815,536     6,004,541     6,199,688     6,401,178     6,609,217     6,824,016     7,045,797     7,274,785     7,511,216     7,755,330     8,007,378     8,267,618     8,536,316     8,813,746     9,100,193       
อื่นๆ เช่น เครื่องGen/Storage 266.22                270.00                 บาท/ตรม./เดือน 1,565,374     1,616,248     1,668,776     1,723,012     1,779,009     1,836,827     1,896,524     1,958,161     2,021,801     2,087,510     2,155,354     2,225,403     2,297,729     2,372,405     2,449,508     2,529,117     2,611,313     2,696,181     2,783,807     2,874,281     2,967,695     3,064,145     3,163,729     3,266,551     3,372,714     3,482,327     3,595,502     3,712,356       
พืน้ที่ค้าปลีก เช่น ธนาคาร 7/11 707.00                710.00                 บาท/ตรม./เดือน 3,033,120     3,131,696     3,233,477     3,338,565     3,447,068     3,559,098     3,674,768     3,794,198     3,917,510     4,044,829     4,176,286     4,312,015     4,452,155     4,596,850     4,746,248     4,900,501     5,059,767     5,224,210     5,393,997     5,569,302     5,750,304     5,937,189     6,130,147     6,329,377     6,535,082     6,747,472     6,966,765     7,193,185       
สํานกังาน 649.28                650.00                 บาท/ตรม./เดือน 268,062,600 276,774,635 285,769,810 295,057,329 304,646,692 314,547,710 324,770,510 335,325,552 346,223,632 357,475,900 369,093,867 381,089,418 393,474,824 406,262,756 419,466,295 433,098,950 447,174,666 461,707,842 476,713,347 492,206,531 508,203,243 524,719,848 541,773,244 559,380,874 577,560,752 596,331,477 615,712,250 635,722,898   
สํานกังาน / ห้องประชมุ 719.00                720.00                 บาท/ตรม./เดือน 13,374,720   13,809,398   14,258,204   14,721,595   15,200,047   15,694,049   16,204,105   16,730,739   17,274,488   17,835,909   18,415,576   19,014,082   19,632,040   20,270,081   20,928,859   21,609,046   22,311,340   23,036,459   23,785,144   24,558,161   25,356,301   26,180,381   27,031,244   27,909,759   28,816,826   29,753,373   30,720,358   31,718,769     
รวมประมาณการค่าเช่าและบริการจากพืน้ที่เช่าและบริการ อาคาร TT1 289,873,054 299,293,928 309,020,980 319,064,162 329,433,748 340,140,344 351,194,906 362,608,740 374,393,524 386,561,314 399,124,556 412,096,104 425,489,228 439,317,628 453,595,451 468,337,303 483,558,265 499,273,909 515,500,311 532,254,071 549,552,328 567,412,779 585,853,694 604,893,939 624,552,992 644,850,964 665,808,621 687,447,401   

ประมาณการอัตราการเช่าและบริการในแต่ละประเภทพืน้ที่เช่า
บริการพิเศษ 100.00% 100.00% ร้อยละ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
อื่นๆ เช่น เครื่องGen/Storage 100.00% 100.00% ร้อยละ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
พืน้ที่ค้าปลีก เช่น ธนาคาร 7/11 100.00% 100.00% ร้อยละ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
สํานกังาน 100.00% 100.00% ร้อยละ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
สํานกังาน / ห้องประชมุ 100.00% 100.00% ร้อยละ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

ประมาณรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการในแต่ละประเภทพืน้ที่เช่าสุทธิ
บริการพิเศษ 569.68                570.00                 บาท/ตรม./เดือน 3,837,240     3,961,950     4,090,714     4,223,662     4,360,931     4,502,661     4,648,998     4,800,090     4,956,093     5,117,166     5,283,474     5,455,187     5,632,480     5,815,536     6,004,541     6,199,688     6,401,178     6,609,217     6,824,016     7,045,797     7,274,785     7,511,216     7,755,330     8,007,378     8,267,618     8,536,316     8,813,746     9,100,193       
อื่นๆ เช่น เครื่องGen/Storage 266.22                270.00                 บาท/ตรม./เดือน 1,565,374     1,616,248     1,668,776     1,723,012     1,779,009     1,836,827     1,896,524     1,958,161     2,021,801     2,087,510     2,155,354     2,225,403     2,297,729     2,372,405     2,449,508     2,529,117     2,611,313     2,696,181     2,783,807     2,874,281     2,967,695     3,064,145     3,163,729     3,266,551     3,372,714     3,482,327     3,595,502     3,712,356       
พืน้ที่ค้าปลีก เช่น ธนาคาร 7/11 707.00                710.00                 บาท/ตรม./เดือน 3,033,120     3,131,696     3,233,477     3,338,565     3,447,068     3,559,098     3,674,768     3,794,198     3,917,510     4,044,829     4,176,286     4,312,015     4,452,155     4,596,850     4,746,248     4,900,501     5,059,767     5,224,210     5,393,997     5,569,302     5,750,304     5,937,189     6,130,147     6,329,377     6,535,082     6,747,472     6,966,765     7,193,185       
สํานกังาน 649.28                650.00                 บาท/ตรม./เดือน 268,062,600 276,774,635 285,769,810 295,057,329 304,646,692 314,547,710 324,770,510 335,325,552 346,223,632 357,475,900 369,093,867 381,089,418 393,474,824 406,262,756 419,466,295 433,098,950 447,174,666 461,707,842 476,713,347 492,206,531 508,203,243 524,719,848 541,773,244 559,380,874 577,560,752 596,331,477 615,712,250 635,722,898   
สํานกังาน / ห้องประชมุ 719.00                720.00                 บาท/ตรม./เดือน 13,374,720   13,809,398   14,258,204   14,721,595   15,200,047   15,694,049   16,204,105   16,730,739   17,274,488   17,835,909   18,415,576   19,014,082   19,632,040   20,270,081   20,928,859   21,609,046   22,311,340   23,036,459   23,785,144   24,558,161   25,356,301   26,180,381   27,031,244   27,909,759   28,816,826   29,753,373   30,720,358   31,718,769     
รวมประมาณการค่าเช่าและบริการจากพืน้ที่เช่าและบริการ ตามรอบปี อาคาร TT1 289,873,054 299,293,928 309,020,980 319,064,162 329,433,748 340,140,344 351,194,906 362,608,740 374,393,524 386,561,314 399,124,556 412,096,104 425,489,228 439,317,628 453,595,451 468,337,303 483,558,265 499,273,909 515,500,311 532,254,071 549,552,328 567,412,779 585,853,694 604,893,939 624,552,992 644,850,964 665,808,621 687,447,401   
รวมประมาณการค่าเช่าและบริการจากพืน้ที่เช่าและบริการ ตามรอบประเมนิมูลค่ อาคาร TT1 289,873,054 299,293,928 309,020,980 319,064,162 329,433,748 340,140,344 351,194,906 362,608,740 374,393,524 386,561,314 399,124,556 412,096,104 425,489,228 439,317,628 453,595,451 468,337,303 483,558,265 499,273,909 515,500,311 532,254,071 549,552,328 567,412,779 585,853,694 604,893,939 624,552,992 644,850,964 665,808,621 422,016,321   

ประมาณการอัตราว่าง 0.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
ประมาณการอตัราว่างของพืน้ที่เช่า (ร้อยละ) 0.00% 2.00% เฉลี่ยต่อปี -                (5,985,879)    (6,180,420)    (6,381,283)    (6,588,675)    (6,802,807)    (7,023,898)    (7,252,175)    (7,487,870)    (7,731,226)    (7,982,491)    (8,241,922)    (8,509,785)    (8,786,353)    (9,071,909)    (9,366,746)    (9,671,165)    (9,985,478)    (10,310,006)  (10,645,081)  (10,991,047)  (11,348,256)  (11,717,074)  (12,097,879)  (12,491,060)  (12,897,019)  (13,316,172)  (8,440,326)      
รวมค่าเช่าและบริการสุทธจิากพืน้ที่เช่าและบริการ ตามรอบประเมนิมูลค่า 12,407,769,162      289,873,054 293,308,049 302,840,561 312,682,879 322,845,073 333,337,538 344,171,008 355,356,565 366,905,654 378,830,087 391,142,065 403,854,182 416,979,443 430,531,275 444,523,542 458,970,557 473,887,100 489,288,431 505,190,305 521,608,989 538,561,282 556,064,523 574,136,620 592,796,060 612,061,932 631,953,945 652,492,448 413,575,995   

1.03 รายได้อื่นๆ 
รายได้ค่าจอดรถ พิจารณาที่ 2,820,000            บาท/ปี 2,820,000     2,862,300     2,905,235     2,948,813     2,993,045     3,037,941     3,083,510     3,129,763     3,176,709     3,224,360     3,272,725     3,321,816     3,371,643     3,422,218     3,473,551     3,525,654     3,578,539     3,632,217     3,686,701     3,742,001     3,798,131     3,855,103     3,912,930     3,971,624     4,031,198     4,091,666     4,153,041     2,587,748       
(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้ับจากทรัสต์เพื่อการลงทนุฯ-REIT) ปรับขึน้ร้อยละ 1.50% ทกุปี 
รายได้สาธารณูปโภค - ค่าไฟฟา้ พิจารณาที่ 52,560,000          บาท/ปี 52,560,000   53,348,400   54,148,626   54,960,855   55,785,268   56,622,047   57,471,378   58,333,449   59,208,450   60,096,577   60,998,026   61,912,996   62,841,691   63,784,316   64,741,081   65,712,197   66,697,880   67,698,349   68,713,824   69,744,531   70,790,699   71,852,560   72,930,348   74,024,303   75,134,668   76,261,688   77,405,613   48,231,223     
(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้ับจากทรัสต์เพื่อการลงทนุฯ-REIT) ปรับขึน้ร้อยละ 1.50% ทกุปี 
รายได้สาธารณูปโภค - ค่านํา้ประปา พิจารณาที่ 162,000               บาท/ปี 162,000        164,430        166,896        169,400        171,941        174,520        177,138        179,795        182,492        185,229        188,008        190,828        193,690        196,595        199,544        202,538        205,576        208,659        211,789        214,966        218,191        221,463        224,785        228,157        231,579        235,053        238,579        148,658          
(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้ับจากทรัสต์เพื่อการลงทนุฯ-REIT) ปรับขึน้ร้อยละ 1.50% ทกุปี 
รายได้อื่นๆ พิจารณาที่ 2,170,000            บาท/ปี 2,170,000     2,202,550     2,235,588     2,269,122     2,303,159     2,337,706     2,372,772     2,408,363     2,444,489     2,481,156     2,518,374     2,556,149     2,594,491     2,633,409     2,672,910     2,713,004     2,753,699     2,795,004     2,836,929     2,879,483     2,922,675     2,966,515     3,011,013     3,056,178     3,102,021     3,148,551     3,195,780     1,991,281       
(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้ับจากทรัสต์เพื่อการลงทนุฯ-REIT) ปรับขึน้ร้อยละ 1.50% ทกุปี 
รวมรายได้อื่นๆ (บาท) 1,956,686,099        57,712,000 58,577,680   59,456,345   60,348,190   61,253,413   62,172,214   63,104,798   64,051,370   65,012,140   65,987,322   66,977,132   67,981,789   69,001,516   70,036,539   71,087,087   72,153,393   73,235,694   74,334,229   75,449,243   76,580,981   77,729,696   78,895,642   80,079,076   81,280,262   82,499,466   83,736,958   84,993,013   52,958,910     

รวมรายได้จากการดําเนินงานทัง้หมด (บาท) 100.00% 14,364,455,261      347,585,054 351,885,729 362,296,906 373,031,069 384,098,486 395,509,752 407,275,805 419,407,935 431,917,794 444,817,410 458,119,197 471,835,971 485,980,959 500,567,814 515,610,628 531,123,950 547,122,794 563,622,660 580,639,547 598,189,971 616,290,978 634,960,165 654,215,696 674,076,323 694,561,399 715,690,903 737,485,461 466,534,905   

2.00 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ

2.01 ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟา้ พิจารณาที่ 50,400,000          บาท/ปี (เหมารวม) -50,400,000 -51,156,000 -51,923,340 -52,702,190 -53,492,723 -54,295,114 -55,109,541 -55,936,184 -56,775,226 -57,626,855 -58,491,258 -59,368,626 -60,259,156 -61,163,043 -62,080,489 -63,011,696 -63,956,872 -64,916,225 -65,889,968 -66,878,318 -67,881,492 -68,899,715 -69,933,210 -70,982,209 -72,046,942 -73,127,646 -74,224,561 -46,249,117
(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้ับจากทรัสต์เพื่อการลงทนุฯ-REIT) ปรับขึน้ร้อยละ 1.50% ทกุปี 

2.02 ค่าสาธารณูปโภค - ค่านํา้ประปา พิจารณาที่ 1,440,000            บาท/ปี (เหมารวม) -1,440,000 -1,461,600 -1,483,524 -1,505,777 -1,528,364 -1,551,289 -1,574,558 -1,598,177 -1,622,149 -1,646,482 -1,671,179 -1,696,246 -1,721,690 -1,747,516 -1,773,728 -1,800,334 -1,827,339 -1,854,749 -1,882,571 -1,910,809 -1,939,471 -1,968,563 -1,998,092 -2,028,063 -2,058,484 -2,089,361 -2,120,702 -1,321,403
(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้ับจากทรัสต์เพื่อการลงทนุฯ-REIT) ปรับขึน้ร้อยละ 1.50% ทกุปี 

2.03 คา่ใช้จ่ายอาคารสํานกังาน (ตามสญัญาจ้าง/จดัจ้างภายนอก) พิจารณาที่ 23,760,000          บาท/ปี (เหมารวม) -23,760,000 -24,116,400 -24,478,146 -24,845,318 -25,217,998 -25,596,268 -25,980,212 -26,369,915 -26,765,464 -27,166,946 -27,574,450 -27,988,067 -28,407,888 -28,834,006 -29,266,516 -29,705,514 -30,151,097 -30,603,363 -31,062,414 -31,528,350 -32,001,275 -32,481,294 -32,968,513 -33,463,041 -33,964,987 -34,474,462 -34,991,579 -21,803,155
(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้ับจากทรัสต์เพื่อการลงทนุฯ-REIT) ปรับขึน้ร้อยละ 1.50% ทกุปี 

2.04 คา่ใช้จ่ายอาคารสํานกังาน (นอกสญัญาจ้าง/จดัจ้างทัว่ไป) พิจารณาที่ 10,070,000          บาท/ปี (เหมารวม) -10,070,000 -10,221,050 -10,374,366 -10,529,981 -10,687,931 -10,848,250 -11,010,974 -11,176,138 -11,343,780 -11,513,937 -11,686,646 -11,861,946 -12,039,875 -12,220,473 -12,403,780 -12,589,837 -12,778,684 -12,970,365 -13,164,920 -13,362,394 -13,562,830 -13,766,272 -13,972,766 -14,182,358 -14,395,093 -14,611,020 -14,830,185 -9,240,647
(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้ับจากทรัสต์เพื่อการลงทนุฯ-REIT) ปรับขึน้ร้อยละ 1.50% ทกุปี 
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (บาท) -20.22% -2,904,583,070 -85,670,000 -86,955,050 -88,259,376 -89,583,266 -90,927,015 -92,290,921 -93,675,284 -95,080,414 -96,506,620 -97,954,219 -99,423,532 -100,914,885 -102,428,609 -103,965,038 -105,524,513 -107,107,381 -108,713,992 -110,344,702 -111,999,872 -113,679,870 -115,385,068 -117,115,844 -118,872,582 -120,655,671 -122,465,506 -124,302,488 -126,167,026 -78,614,323

1 กรกฎาคม 2563

อาคาร การใช้ประโยชน์

บริการพิเศษ
อื่นๆ เช่น เครื่องGen/Storage
พืน้ที่ค้าปลีก เช่น ธนาคาร 7/11
สํานกังาน
สํานกังาน / ห้องประชมุ

รวม
รวมทัง้หมด



รายละเอียด   : การประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
รายละเอียดทรัพย์สิน   : สิทธิการเช่าที่ดินเนือ้ที่ 3-3-78.70 ไร่ พร้อมอาคารสํานักงาน ทรู ทาวเวอร์ 1

ที่ตัง้ทรัพย์สิน   : เลขที่ 18 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ลูกค้าราย   : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน   : 

การประเมินมูลค่าโดยวิธีพิจารณาจากรายได้ แบบคาํนวณมูลค่าปัจจุบันของรายได้ที่เป็นกระแสเงนิสด (DCF)
สิทธิการเช่าที่ดินเนือ้ที่ 3-3-78.70 ไร่ พร้อมอาคารสาํนักงาน 36 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดินและชัน้ดาดฟ้า (TT1) ระยะเวลาคงเหลือ 27 ปี 7 เดือน 
ปีที่ 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 27.60
จํานวนเดือน 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 7.37
เริ่มต้น 1 ก.ค. 63 1 ก.ค. 64 1 ก.ค. 65 1 ก.ค. 66 1 ก.ค. 67 1 ก.ค. 68 1 ก.ค. 69 1 ก.ค. 70 1 ก.ค. 71 1 ก.ค. 72 1 ก.ค. 73 1 ก.ค. 74 1 ก.ค. 75 1 ก.ค. 76 1 ก.ค. 77 1 ก.ค. 78 1 ก.ค. 79 1 ก.ค. 80 1 ก.ค. 81 1 ก.ค. 82 1 ก.ค. 83 1 ก.ค. 84 1 ก.ค. 85 1 ก.ค. 86 1 ก.ค. 87 1 ก.ค. 88 1 ก.ค. 89 1 ก.ค. 90
สิน้สุด 30 มิ.ย. 64 30 มิ.ย. 65 30 มิ.ย. 66 30 มิ.ย. 67 30 มิ.ย. 68 30 มิ.ย. 69 30 มิ.ย. 70 30 มิ.ย. 71 30 มิ.ย. 72 30 มิ.ย. 73 30 มิ.ย. 74 30 มิ.ย. 75 30 มิ.ย. 76 30 มิ.ย. 77 30 มิ.ย. 78 30 มิ.ย. 79 30 มิ.ย. 80 30 มิ.ย. 81 30 มิ.ย. 82 30 มิ.ย. 83 30 มิ.ย. 84 30 มิ.ย. 85 30 มิ.ย. 86 30 มิ.ย. 87 30 ม.ิย. 88 30 มิ.ย. 89 30 มิ.ย. 90 7 ก.พ. 91

พืน้ที่เช่า พืน้ที่บริการ
อัตราค่าเช่า
ปัจจุบัน

อัตราค่าบริการ
ปัจจุบัน

รวมค่าเช่าและ
บริการ

รวมค่าเช่าและ
บริการ**

อัตราค่าเช่า
ปัจจุบัน

อัตราค่าบริการ
ปัจจุบัน

อัตราค่าเช่าและ
บริการ*

เช่า ว่าง รวมทัง้หมด รวมทัง้หมด เช่า ว่าง เช่า ว่าง รวมทัง้หมด เช่า ว่าง

(ตรม.) (ตรม.)  (บาท/เดือน)  (บาท/เดือน)  (บาท/เดือน)  (บาท/เดือน)  (บาท/ตร.ม./เดือน)  (บาท/ตร.ม./เดือน)  (บาท/ตร.ม./เดือน) หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย ร้อยละ ร้อยละ ตารางเมตร ตารางเมตร ตารางเมตร ร้อยละ ร้อยละ

TT1 561.00                       561.00          149,004        170,588        319,592        569.68          265.60          304.08          569.68          2.00              -                2.00              2.00              100.00% 0.00% 561.00          -                561.00          100.00% 0.00%
TT1 483.14                       483.14          128,623        -                128,623        266.22          266.22          -                266.22          8.00              -                8.00              8.00              100.00% 0.00% 483.14          -                483.14          100.00% 0.00%
TT1 356.00                       356.00          156,284        95,408          251,692        707.00          439.00          268.00          707.00          2.00              -                2.00              2.00              100.00% 0.00% 356.00          -                356.00          100.00% 0.00%
TT1 34,367.00                  34,367.00     9,382,039     12,931,928   22,313,967   649.28          273.00          376.29          649.28          106.00          -                106.00          106.00          100.00% 0.00% 34,367.00     -                34,367.00     100.00% 0.00%
TT1 1,548.00                    1,548.00       422,604        690,408        1,113,012     719.00          273.00          446.00          719.00          4.00              -                4.00              4.00              100.00% 0.00% 1,548.00       -                1,548.00       100.00% 0.00%

37,315.14              37,315.14    10,238,553  13,888,332  24,126,885  646.57        274.38        372.19        646.57        122.00        -             122.00        122.00        100.00% 0.00% 37,315.14    -             37,315.14    100.00% 0.00%
42.44% 57.56% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%

1 กรกฎาคม 2563

อาคาร การใช้ประโยชน์

บริการพิเศษ
อื่นๆ เช่น เครื่องGen/Storage
พืน้ที่ค้าปลีก เช่น ธนาคาร 7/11
สํานกังาน
สํานกังาน / ห้องประชมุ

รวม
รวมทัง้หมด

รวมกําไรจากการดําเนินการ (บาท) 79.78% 11,459,872,191      261,915,054 264,930,679 274,037,530 283,447,803 293,171,471 303,218,831 313,600,521 324,327,521 335,411,174 346,863,190 358,695,665 370,921,086 383,552,350 396,602,776 410,086,115 424,016,569 438,408,802 453,277,958 468,639,675 484,510,101 500,905,909 517,844,320 535,343,114 553,420,652 572,095,893 591,388,415 611,318,435 387,920,582   

3.00 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

3.01 ค่าเบีย้ประกันภยั (All Risk Insurance) พิจารณาที่ 405,727 บาท/ปี -405,727 -405,727 -405,727 -417,899 -417,899 -417,899 -430,436 -430,436 -430,436 -443,349 -443,349 -443,349 -456,649 -456,649 -456,649 -470,349 -470,349 -470,349 -484,459 -484,459 -484,459 -498,993 -498,993 -498,993 -513,963 -513,963 -513,963 -324,982
(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้ับจากทรัสต์เพื่อการลงทนุฯ-REIT) ปรับขึน้ร้อยละ 3.00% ทกุ 3 ปี
ค่าเบีย้ประกันภยั (Public Liability Insurance) พิจารณาที่ 61,460 บาท/ปี -61,460 -61,460 -61,460 -63,304 -63,304 -63,304 -65,203 -65,203 -65,203 -67,159 -67,159 -67,159 -69,174 -69,174 -69,174 -71,249 -71,249 -71,249 -73,386 -73,386 -73,386 -75,588 -75,588 -75,588 -77,856 -77,856 -77,856 -49,229
(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้ับจากทรัสต์เพื่อการลงทนุฯ-REIT) ปรับขึน้ร้อยละ 3.00% ทกุ 3 ปี
ค่าเบีย้ประกันภยั (Business Interuption Insurance) พิจารณาที่ 77,866 บาท/ปี -77,866 -77,866 -77,866 -80,202 -80,202 -80,202 -82,608 -82,608 -82,608 -85,086 -85,086 -85,086 -87,639 -87,639 -87,639 -90,268 -90,268 -90,268 -92,976 -92,976 -92,976 -95,765 -95,765 -95,765 -98,638 -98,638 -98,638 -62,370
(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้ับจากทรัสต์เพื่อการลงทนุฯ-REIT) ปรับขึน้ร้อยละ 3.00% ทกุ 3 ปี

3.02 ภาษีที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง คิดเป็นร้อยละ 0.30%
(ตามสญัญาเช่า 30 ปี บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จํากดั-TP จะเป็นผูร้ับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว) 

3.03 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร (ตามแผนงานประมาณ)TP รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในปีที่ 1-5 -214,945,622
REIT รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในปีที่ 6-30 ปัจจุบนัผ่านมา 2 ปี 5 เดือน คิดเป็นร้อยละ 3.00% (4,542,608)    (9,380,486)    (9,685,352)    (10,000,126)  (10,325,130)  (10,660,697)  (11,007,170)  (11,364,903)  (11,734,262)  (12,115,625)  (12,509,383)  (12,915,938)  (13,335,706)  (13,769,117)  (14,216,613)  (14,678,653)  (15,155,709)  (15,648,270)  (16,156,838)  (16,681,936)  (17,224,099)  (17,783,882)  (18,361,858)  (18,958,618)  (19,574,773)  (12,407,280)    

รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท) -2.56% -367,243,367 -545,053 -545,053 -5,087,661 -9,941,891 -10,246,757 -10,561,531 -10,903,377 -11,238,944 -11,585,416 -11,960,497 -12,329,856 -12,711,220 -13,122,845 -13,529,400 -13,949,168 -14,400,983 -14,848,479 -15,310,519 -15,806,531 -16,299,091 -16,807,660 -17,352,282 -17,894,445 -18,454,228 -19,052,315 -19,649,075 -20,265,230 -12,843,860

4.00 ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ

4.01 ค่าธรรมเนียมพืน้ฐาน ปรับขึน้ทกุ 1 ม.ค. ของทกุปี พิจารณาที่ 3,946,548            บาท/ปี (เหมารวม) -4,005,746 -4,125,919 -4,249,696 -4,377,187 -4,508,503 -4,643,758 -4,783,070 -4,926,563 -5,074,359 -5,226,590 -5,383,388 -5,544,890 -5,711,236 -5,882,573 -6,059,051 -6,240,822 -6,428,047 -6,620,888 -6,819,515 -7,024,100 -7,234,823 -7,451,868 -7,675,424 -7,905,687 -8,142,857 -8,387,143 -8,638,757 -5,381,610
(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้ับจากทรัสต์เพื่อการลงทนุฯ-REIT) ปรับขึน้ร้อยละ 3.00% ทกุปี

4.02 ค่าธรรมเนียมพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 6.50% -16,989,050 -17,185,066 -17,481,741 -17,777,884 -18,390,106 -19,022,725 -19,675,314 -20,350,758 -21,048,674 -21,768,675 -22,513,778 -23,283,641 -24,077,918 -24,899,769 -25,748,902 -26,625,013 -27,531,421 -28,467,884 -29,434,154 -30,433,716 -31,466,386 -32,531,982 -33,634,164 -34,772,818 -35,947,833 -37,163,057 -38,418,458 -24,379,987

(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้ับจากทรัสต์เพื่อการลงทนุฯ-REIT)

4.03 ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการหาผู้ เช่า (Commission) คิดเป็นร้อยละ 0.93% (8,203,904)    (8,415,106)    (8,688,597)    (8,970,977)    (9,262,533)    (9,563,566)    (9,874,382)    (10,195,299)  (10,526,646)  (10,868,762)  (11,221,997)  (11,586,712)  (11,963,280)  (12,352,087)  (12,753,530)  (13,168,019)  (13,595,980)  (14,037,849)  (14,494,079)  (14,965,137)  (15,451,504)  (15,953,678)  (16,472,172)  (17,007,518)  (17,560,262)  (15,722,430)  (9,871,004)    (3,829,407)      
(อา้งอิงตามรายละเอียดที่ไดร้ับจากทรัสต์เพื่อการลงทนุฯ-REIT) 1 เดือนในทกุ 3 ปี 2.78%
รวมค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ (บาท) -9.72% -1,396,498,234 -29,198,701 -33,912,983 -34,732,535 -35,567,923 -36,736,273 -37,942,433 -39,186,523 -40,471,988 -41,799,030 -43,167,858 -44,582,108 -46,042,077 -47,548,073 -49,103,938 -50,710,075 -52,366,905 -54,078,490 -55,845,355 -57,668,044 -59,550,857 -61,494,455 -63,499,522 -65,570,614 -67,708,542 -69,914,147 -69,783,721 -65,694,643 -42,620,421

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด (บาท) -32.50% -4,668,324,671 -115,413,754 -121,413,086 -128,079,572 -135,093,080 -137,910,045 -140,794,884 -143,765,184 -146,791,346 -149,891,066 -153,082,574 -156,335,497 -159,668,182 -163,099,527 -166,598,376 -170,183,757 -173,875,269 -177,640,961 -181,500,575 -185,474,448 -189,529,819 -193,687,184 -197,967,649 -202,337,641 -206,818,441 -211,431,968 -213,735,284 -212,126,900 -134,078,604

5.00 กําไรจากการดําเนินงานสุทธิ (บาท) 9,696,130,590        232,171,300 230,472,643 234,217,334 237,937,990 246,188,440 254,714,868 263,510,621 272,616,589 282,026,728 291,734,835 301,783,701 312,167,790 322,881,432 333,969,438 345,426,872 357,248,681 369,481,833 382,122,085 395,165,100 408,660,152 422,603,794 436,992,516 451,878,056 467,257,882 483,129,431 501,955,619 525,358,562 332,456,301   

กําไรจากการดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 67.10% 66.80% 65.50% 64.65% 63.79% 64.10% 64.40% 64.70% 65.00% 65.30% 65.59% 65.87% 66.16% 66.44% 66.72% 66.99% 67.26% 67.53% 67.80% 68.06% 68.32% 68.57% 68.82% 69.07% 69.32% 69.56% 70.14% 71.24% 71.26%

อตัราการเติบโตเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 3.20% -0.73% 1.62% 1.59% 3.47% 3.46% 3.45% 3.46% 3.45% 3.44% 3.44% 3.44% 3.43% 3.43% 3.43% 3.42% 3.42% 3.42% 3.41% 3.42% 3.41% 3.40% 3.41% 3.40% 3.40% 3.90% 4.66%

6.00 มูลค่าทรัพย์สินปัจจุบันสุทธิ อัตราคดิลดร้อยละ 9.50% 2,839,113,192        212,028,585 192,216,712 178,392,535 165,503,549 156,385,708 147,764,320 139,604,459 131,898,339 124,612,955 117,719,145 111,209,137 105,055,467 99,233,777  93,736,570  88,540,982  83,626,655  78,986,535  74,601,574  70,454,756  66,539,557  62,840,103  59,342,164  56,039,791  52,919,749  49,970,134  47,413,086  45,318,403  27,158,444    

หมายเหตุประกอบการประเมนิมูลค่าทรัพย์สิน  - การแบ่งการใช้ประโยชน์พืน้ที่อ้างองิตามข้อมลูที่ได้รับจากบริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จํากดั และเชื่อว่า พืน้ที่เช่าและพืน้ที่บริการแตล่ะส่วนมีความถูกต้องตามสญัญาเช่าและบริการ

 - ขนาดของพืน้ที่เช่าและพืน้ที่บริการอาจมีจํานวนไมเ่ท่ากนั โดยอตัราคา่เช่าและบริการที่ใช้ในการประเมนิมลูคา่ทรัพย์สินเป็นการรวมอตัราคา่เช่าและคา่บริการแตล่ะประเภทการใช้ประโยชน์พืน้ที่หารด้วยพืน้ที่เช่าทัง้หมด 

มลูค่าทรัพย์สนิที่อตัราคิดลด 9.00% 2,984,162,935 2,984,200,000     - ทางบริษัทฯ ได้รับข้อมลูอ้างองิอตัราคา่เช่าและคา่บริการจากไฟล์สรุปสญัญาเช่าพืน้ที่ พืน้ที่บริการ และพืน้ที่เช่าส่วนอื่นๆ จากบริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จํากดั  และทรัสต์เพื่อการลงทุนฯ ประกอบการพิจารณาการประเมนิมลูคา่ทรัพย์สินในครัง้นี ้

มลูค่าทรัพย์สนิที่อตัราคิดลด 9.25% 2,910,216,213 2,910,200,000     - รายได้อื่นๆ และคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน ใช้ข้อมลูที่อ้างองิจากผลการดําเนินงานในอดีตที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาการประเมนิมลูคา่ทรัพย์สินในครัง้นี ้

มลูค่าทรัพย์สนิที่อตัราคิดลด 9.50% 2,839,113,192 2,839,100,000     - ภาษีโรงเรือน ได้กําหนดภายใต้สมมตฐิานให้ผู้ ให้เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักล่าว 

มลูค่าทรัพย์สนิที่อตัราคิดลด 9.75% 2,770,720,385 2,770,700,000     - คา่ใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุง อ้างองิตามแผนงบประมาณซ่อมแซมระยะเวลา 30 ปี โดยทางบริษัทฯ ได้รับแจ้งว่า คา่ใช้จ่ายดงักล่าว บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จํากดั จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในปีที่ 1-5  ส่วนทรัสต์เพื่อการลงทุนฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบปีที่ 6-30

มลูค่าทรัพย์สนิที่อตัราคิดลด 10.00% 2,704,911,375 2,704,900,000     - คา่ธรรมเนียมพืน้ฐานคา่ธรรมเนียมพิเศษ และคา่ธรรมเนียมนายหน้าในการหาผู้ เช่าเป็นอตัราที่อ้างองิตามรายละเอียดที่ได้รับจากทรัสต์เพื่อการลงทุนฯ

ของราคาประเมินราชการ

ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง

ของรายได้จากการดําเนินงาน (GOP) 

หักค่าใช้จ่ายต่างๆไมน่ับรวม

ค่าธรรมเนียมฯ

ของรายได้จากค่าเช่าทัง้ผู้เช่ารายเดิมที่

ต่อสญัญาและผู้เช่ารายใหม่

ของรายได้จากพืนทีเช่า

และบริการ

การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) อัตราคิดลดร้อยละ
มูลค่าทรัพย์สิน 

(บาท)
ปัดเศษ (ปัดเศษ)



รายละเอียด   : การประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดนิพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

รายละเอียดทรัพย์สิน   : สิทธิการเช่าที่ดนิเนือ้ที่ 3-3-78.70 ไร่ พร้อมอาคารสํานักงาน ทรู ทาวเวอร์ 1

ที่ตัง้ทรัพย์สิน   : เลขที่ 18 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ลูกค้าราย   : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน   : 1 กรกฎาคม 2563

การวเิคราะห์อัตราค่าเช่าพืน้ที่สาํนักงานโดยวธีิเปรียบเทยีบราคาตลาด (Adjustment Grid Sale Analysis)

รายละเอียด ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า ข้อมูลเปรียบเทยีบ 1 ข้อมูลเปรียบเทยีบ 2 ข้อมูลเปรียบเทยีบ 3

รูปถ่ายภายนอก

ประเภททรัพย์สนิ อาคารสาํนกังาน อาคารสาํนกังาน อาคารสาํนกังาน อาคารสาํนกังาน

ชื่ออาคาร NA. G Tower CP Tower 2 (Fortune Town) Pakin Building
ท่ีตัง้โครงการ ติดถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก
สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง พาณิชยกรรม/ท่ีอยู่อาศยัหนาแน่น พาณิชยกรรม/ท่ีอยู่อาศยัหนาแน่น พาณิชยกรรม/ท่ีอยู่อาศยัหนาแน่น พาณิชยกรรม/ท่ีอยู่อาศยัหนาแน่น
ระยะทางจากถนนสายหลกั ติดถนนสายหลกั ติดถนนสายหลกั ติดถนนสายหลกั ติดถนนสายหลกั

ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า (BTS/MRT) ประมาณ 0.60 กิโลเมตร ติดสถานีรถไฟฟ้า ติดสถานีรถไฟฟ้า ประมาณ 0.77 กิโลเมตร

บริการขนสง่สาธารณะ รถไฟฟา้ขนส่งมวลชน (BTS/MRT/Airport Link) รถไฟฟา้ขนส่งมวลชน (BTS/MRT/Airport Link) รถไฟฟา้ขนส่งมวลชน (BTS/MRT/Airport Link) รถไฟฟา้ขนส่งมวลชน (BTS/MRT/Airport Link)

รูปแบบโครงการ อาคารสาํนกังานสงู 8 ชัน้ อาคารสาํนกังานสงู 26 และ 36 ชัน้ อาคารสาํนกังานสงู 30 ชัน้ อาคารสาํนกังานสงู 12 ชัน้
พิกดัท่ีตัง้อาคาร Lat   13.762712, Lon 100.567833 Lat  13.756877,  Lon  100.565507 Lat  13.758398,  Lon  100.564781 Lat  13.761317,  Lon  100.565945
รูปแบบอาคาร / คณุภาพวสัดุ รูปแบบปานกลาง/ วสัดคุณุภาพปานกลาง รูปแบบทนัสมยั/ วสัดคุณุภาพสงู รูปแบบปานกลาง/ วสัดคุณุภาพปานกลาง รูปแบบปานกลาง/ วสัดคุณุภาพปานกลาง
ปีท่ีก่อสร้างเสร็จ NA. ประมาณปี 2559 ประมาณปี 2535 ประมาณปี 2552
อายอุาคาร NA. ประมาณ 4 ปี ประมาณ 28 ปี ประมาณ 11 ปี
สภาพอาคารและการดแูลรักษา สภาพใหม่ / ดแูลรักษาดี สภาพใหม่ / ดแูลรักษาดี สภาพปานกลาง / ดแูลรักษาดี สภาพปานกลาง / ดแูลรักษาดี
จํานวนพืน้ท่ีเช่าสทุธิ ประมาณ 37,315 ตรม. ประมาณ 66,000 ตรม. ประมาณ 30,000 ตรม. ประมาณ 34,000 ตรม. 
อตัราการเช่าพืน้ท่ี ประมาณ 80 % ประมาณ 90 % ประมาณ 70 % ประมาณ 70 %
ความสงูจากพืน้ถงึพืน้ (F2F) ประมาณ 3.0 เมตร ประมาณ 3.0 เมตร ประมาณ 2.6 เมตร ประมาณ 2.6 เมตร 
ระบบปรับอากาศ รวมศนูย์สว่นกลาง รวมศนูย์สว่นกลาง รวมศนูย์สว่นกลาง รวมศนูย์สว่นกลาง

   - ลฟิท์โดยสาร มี มี มี มี

   - ท่ีจอดรถ มี มี มี มี

   - ศนูย์การค้า (Retail) ไม่มี มี มี ไม่มี

ขนาดพืน้ที่เช่า - ประมาณ 200 ตรม. ประมาณ 300 ตรม. ประมาณ 300 ตรม. 

อัตราค่าเช่าพืน้ที่ - ประมาณ 1050 บาท/ตรม./เดือน ประมาณ 650 บาท/ตรม./เดือน ประมาณ 550 บาท/ตรม./เดือน

ค่าไอเย็น - (รวมอยู่ในค่าบริการ) (รวมอยู่ในค่าบริการ) (รวมอยู่ในค่าบริการ) 
ค่าลว่งเวลาระบบปรับอากาศ (OT Air) - ประมาณ 2 บาท/ตรม./ชัว่โมง NA. NA.
ค่าสาธารณูปโภค (ค่านํา้) - ประมาณ 20 บาทต่อหน่วย ประมาณ 21 บาทต่อหน่วย ประมาณ 20 บาทต่อหน่วย
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) - ประมาณ 6 บาทต่อหน่วย ประมาณ 5 บาทต่อหน่วย ประมาณ 5 บาทต่อหน่วย

อัตราค่าเช่าพืน้ที่ (ค่าเช่า/ค่าบริการ) - ประมาณ 1,050 บาทต่อตรม. ประมาณ 650 บาทต่อตรม. ประมาณ 600 บาทต่อตรม.

ปัจจยัในการพิจารณา
ที่ตัง้โครงการ -10% -5% 0%
สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง 0% 0% 0%
ระยะทางจากถนนสายหลกั 0% 0% 0%
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า (BTS/MRT) -4% -4% 1%
รูปแบบอาคาร / คณุภาพวสัดุ -10% 5% 5%
สภาพอาคารและการดแูลรักษา -10% 0% 5%
ขนาดพืน้ที่เช่า 0% 0% 0%
ปัจจยัอ่ืนๆ (ราคาที่คาดว่าปล่อยเช่าได้) 0% 0% 0%
การปรับแก้ทัง้หมด -34% -4% 11%
ราคาปรับแก้ 661 693 624 666

การปรับแก้ทัง้หมด 59.00 34.00 14.00 11.00

% การปรับแก้ทัง้หมด 1.00 0.58 0.24 0.19

แปลงค่า 11.31 1.74 4.21 5.36
เปรียบเทียบ 1.00 0.15 0.37 0.47
ราคาปรับแก้ครัง้สุดท้าย (บาท/ตรม.) 654 106.3 232.4 315.8

สรุปการประมาณการอัตราค่าเช่าโดยวิธีเปรียบเทยีบราคาตลาด คดิเป็นมูลค่า 650                             บาท/ตรม./เดือน



รายละเอียด   : การประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
รายละเอียดทรัพย์สิน   : สิทธิการเช่าที่ดินเนือ้ที่ 3-3-78.70 ไร่ พร้อมอาคารสํานักงาน ทรู ทาวเวอร์ 1

ที่ตัง้ทรัพย์สิน   : เลขที่ 18 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ลูกค้าราย   : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน   : 1 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลเปรียบเทียบ (อาคารสํานักงาน)
รายละเอียด ข้อมูลเปรียบเทยีบ 1 ข้อมูลเปรียบเทยีบ 2 ข้อมูลเปรียบเทยีบ 3 ข้อมูลเปรียบเทยีบ 4 ข้อมูลเปรียบเทยีบ 5 ข้อมูลเปรียบเทยีบ 6

รูปถ่ายภายนอก

ประเภททรัพย์สนิ อาคารสํานกังาน อาคารสํานกังาน อาคารสํานกังาน อาคารสํานกังาน อาคารสํานกังาน อาคารสํานกังาน
ชื่ออาคาร G Tower CP Tower 2 (Fortune Town) Pakin Building AIA Capital Center RS Tower Cyber World Tower
ที่ตัง้โครงการ ถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก
สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง พาณิชยกรรม/ที่อยูอ่าศยัหนาแน่น พาณิชยกรรม/ที่อยูอ่าศยัหนาแน่น พาณิชยกรรม/ที่อยูอ่าศยัหนาแน่น พาณิชยกรรม/ที่อยูอ่าศยัหนาแน่น พาณิชยกรรม/ที่อยูอ่าศยัหนาแน่น พาณิชยกรรม/ที่อยูอ่าศยัหนาแน่น
ระยะทางจากถนนสายหลัก ติดถนนสายหลกั ติดถนนสายหลกั ติดถนนสายหลกั ติดถนนสายหลกั ติดถนนสายหลกั ติดถนนสายหลกั
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า (BTS/MRT) ติดสถานีรถไฟฟา้ ติดสถานีรถไฟฟา้ ประมาณ 0.77 กิโลเมตร ประมาณ 0.10 กิโลเมตร ติดสถานีรถไฟฟา้ ประมาณ 0.30 กิโลเมตร
บริการขนส่งสาธารณะ รถไฟฟา้ขนส่งมวลชน (BTS/MRT/Airport Link) รถไฟฟา้ขนส่งมวลชน (BTS/MRT/Airport Link) รถไฟฟา้ขนส่งมวลชน (BTS/MRT/Airport Link) รถไฟฟา้ขนส่งมวลชน (BTS/MRT/Airport Link) รถไฟฟา้ขนส่งมวลชน (BTS/MRT/Airport Link) รถไฟฟา้ขนส่งมวลชน (BTS/MRT/Airport Link)
รูปแบบโครงการ อาคารสํานกังานสงู 26 และ 36 ชัน้ อาคารสํานกังานสงู 30 ชัน้ อาคารสํานกังานสงู 12 ชัน้ อาคารสํานกังานสงู 34 ชัน้ อาคารสํานกังานสงู 41 ชัน้ อาคารสํานกังานสงู 52 และ 41 ชัน้
พกิัดที่ตัง้อาคาร Lat  13.756877,  Lon  100.565507 Lat  13.758398,  Lon  100.564781 Lat  13.761317,  Lon  100.565945 Lat  13.764391,  Lon  100.567892 Lat  13.767333,  Lon  100.570522 Lat  13.769897,  Lon  100.573436
รูปแบบอาคาร / คุณภาพวัสดุ รูปแบบทนัสมยั/ วสัดคุณุภาพสงู รูปแบบปานกลาง/ วสัดคุณุภาพปานกลาง รูปแบบปานกลาง/ วสัดคุณุภาพปานกลาง รูปแบบทนัสมยั/ วสัดคุณุภาพสงู รูปแบบปานกลาง/ วสัดคุณุภาพปานกลาง รูปแบบทนัสมยั/ วสัดคุณุภาพปานกลาง
ปีที่ก่อสร้างเสร็จ ประมาณปี 2559 ประมาณปี 2535 ประมาณปี 2552 ประมาณปี 2557 ประมาณปี 2536 ประมาณปี 2551
อายุอาคาร ประมาณ 4 ปี ประมาณ 28 ปี ประมาณ 11 ปี ประมาณ 6 ปี ประมาณ 27 ปี ประมาณ 12 ปี
สภาพอาคารและการดูแลรักษา สภาพใหม่ / ดแูลรักษาดี สภาพปานกลาง / ดแูลรักษาดี สภาพปานกลาง / ดแูลรักษาดี สภาพใหม่ / ดแูลรักษาดี สภาพปานกลาง / ดแูลรักษาดี สภาพปานกลาง / ดแูลรักษาดี
จาํนวนพืน้ที่เช่าสุทธิ ประมาณ 66,000 ตรม. ประมาณ 30,000 ตรม. ประมาณ 34,000 ตรม. ประมาณ 54,000 ตรม. ประมาณ 53,000 ตรม. ประมาณ 60,000 ตรม. 
อัตราการเช่าพืน้ที่ ประมาณ 90 % ประมาณ 70 % ประมาณ 70 % ประมาณ 95 % ประมาณ 70 % ประมาณ 70 %
ความสูงจากพืน้ถงึพืน้ (F2F) ประมาณ 3.0 เมตร ประมาณ 2.6 เมตร ประมาณ 2.6 เมตร ประมาณ 3.0 เมตร ประมาณ 2.6 เมตร ประมาณ 2.6 เมตร 
ระบบปรับอากาศ รวมศนูย์ส่วนกลาง รวมศนูย์ส่วนกลาง รวมศนูย์ส่วนกลาง รวมศนูย์ส่วนกลาง รวมศนูย์ส่วนกลาง รวมศนูย์ส่วนกลาง
   - ลฟิท์โดยสาร มี มี มี มี มี มี
   - ที่จอดรถ มี มี มี มี มี มี
   - ศูนย์การค้า (Retail) มี มี ไม่มี มี มี มี
ขนาดพืน้ที่เช่า ประมาณ 200 ตารางเมตร ประมาณ 300 ตารางเมตร ประมาณ 300.00 ตารางเมตร ประมาณ 350.00 ตารางเมตร ประมาณ 500 ตารางเมตร ประมาณ 200.00 ตารางเมตร 
อัตราค่าเช่าพืน้ที่ ประมาณ 1,050 บาท/ตรม./เดือน ประมาณ 650 บาท/ตรม./เดือน ประมาณ 550 บาท/ตรม./เดือน ประมาณ 1000 บาท/ตรม./เดือน ประมาณ 480 บาท/ตรม./เดือน ประมาณ 680 บาท/ตรม./เดือน
ค่าไอเยน็ (รวมอยู่ในค่าบริการ) (รวมอยู่ในค่าบริการ) ประมาณ 50 บาท/ตรม./เดือน (รวมอยู่ในค่าบริการ) ประมาณ 6.5 บาท/ตรม./เดือน ประมาณ 40 บาท/ตรม./เดือน
ค่าล่วงเวลาระบบปรับอากาศ (OT Air) ประมาณ 2 บาท/ตรม./ชัว่โมง NA. NA. NA. ประมาณ 1 บาท/ตรม./ชัว่โมง NA.
ค่าสาธารณูปโภค (ค่านํา้) ประมาณ 20.00 บาทตอ่หน่วย ประมาณ 21.40 บาทตอ่หน่วย ประมาณ 20.00 บาทตอ่หน่วย (รวมอยูใ่นคา่บริการ) ประมาณ 19 บาทตอ่หน่วย ประมาณ 20 บาทตอ่หน่วย
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ประมาณ 5.50 บาทตอ่หน่วย ประมาณ 5.08 บาทตอ่หน่วย ประมาณ 5.15 บาทตอ่หน่วย ประมาณ 5.00 บาทตอ่หน่วย คิดตามใบเรียกเก็บจากการไฟฟา้ ประมาณ 5.00 บาทตอ่หน่วย
ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ (ที่จอดรถ) ประมาณ 2,500 บาท/คนั/เดือน ประมาณ 1,400 บาท/คนั/เดือน ประมาณ 2,500 บาท/คนั/เดือน ประมาณ 2,000 บาท/คนั/เดือน ประมาณ 2,500 บาท/คนั/เดือน ประมาณ 1,800 บาท/คนั/เดือน
สัญญาเช่าขัน้ตํ่า ประมาณ 3 ปี ประมาณ 3 ปี ประมาณ 3 ปี ประมาณ 3 ปี ประมาณ 3 ปี ประมาณ 3 ปี
เงนิมัดจาํ ประมาณ 3 เดือน ประมาณ 3 เดือน ประมาณ 3 เดือน ประมาณ 3 เดือน ประมาณ 3 เดือน ประมาณ 3 เดือน
เงนิค่าเช่าล่วงหน้า ประมาณ 1 เดือน ประมาณ 1 เดือน ประมาณ 1 เดือน ประมาณ 1 เดือน ประมาณ 1 เดือน ประมาณ 1 เดือน
แหล่งข้อมูล โทรศพัท์ 088-890-2221 (Agency) โทรศพัท์ 084-543-4833 (Agency) โทรศพัท์ 088-890-2221 (Agency) โทรศพัท์ 098-289-2297 คณุชนญัชิดา (Agency) โทรศพัท์ 084-543-4833 (Agency) โทรศพัท์ 098-289-2297 คณุชนญัชิดา (Agency)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 1 กรกฎาคม 2563 1 กรกฎาคม 2563 1 กรกฎาคม 2563 1 กรกฎาคม 2563 1 กรกฎาคม 2563
หมายเหตุ พืน้ที่เช่า 100 ตรม. จอดรถฟรี 1 คนั พืน้ที่เช่า 100 ตรม. จอดรถฟรี 1 คนั พืน้ที่เช่า 100 ตรม. จอดรถฟรี 1 คนั พืน้ที่เช่า 100 ตรม. จอดรถฟรี 1 คนั พืน้ที่เชา่ 100 ตรม. จอดรถฟรี 1 คนั พืน้ที่เช่า 100 ตรม. จอดรถฟรี 1 คนั



รายงานการประเ มินมูลค่าท รัพย์สิน| - เอกสารประกอบ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินมูลค่าสทิธกิารเชา่ทีด่นิพร้อมสิง่ปลูกสร้าง  
(ส าหรับตรวจสอบผล) 

- รายละเอียดคา่เชา่ตามสญัญา (Contract Rent) 
- โดยวิธีคดิจากผลก าไรคา่เช่า (Profit Rent Method) และวิธีคดิจากตน้ทนุ (DRC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายละเอียด   : การประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดนิพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
รายละเอียดทรัพย์สิน   : สิทธิการเช่าที่ดนิเนือ้ที่ 3-3-78.70 ไร่ พร้อมอาคารสํานักงาน ทรู ทาวเวอร์ 1

ที่ตัง้ทรัพย์สิน   : เลขที่ 18 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ลูกค้าราย   : ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน   : 1 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดค่าเช่าตามสัญญา
หนังสือสัญญาเช่าท่ีดนิและอาคารระยะเวลา 30 ปี (ระยะเวลาเช่าคงเหลือ 27.60 ปี หรือประมาณ 27 ปี 7 เดือน )

จาํนวน ปีที่ จาํนวน จาํนวน วันที่เร่ิมสัญญาเช่า วันที่หมดสัญญาเช่า ค่าเช่ารายปี ค่าเช่าคงเหลือ

(ปี) คงเหลือ ปีที่เช่า (เดอืน) (Commencement Date) (Expiry Date) ค่าตอบแทนการเช่า ค่าเช่ารายเดือน ตามสัญญา (บาท) ตามสัญญา (บาท)

1.00 0.00 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2561 7 กมุภาพนัธ์ 2562 2,721,859,000 - - -

2.00 0.00 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2562 7 กมุภาพนัธ์ 2563 - - - -

3.00 0.00 0.40 5.00 8 กมุภาพนัธ์ 2563 30 มิถนุายน 2563 - - - -

3.40 0.60 0.60 7.00 1 กรกฎาคม 2563 7 กมุภาพนัธ์ 2564 - - - -

4.00 1.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2564 7 กมุภาพนัธ์ 2565 - - - -

5.00 2.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2565 7 กมุภาพนัธ์ 2566 - - - -

6.00 3.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2566 7 กมุภาพนัธ์ 2567 - - - -

7.00 4.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2567 7 กมุภาพนัธ์ 2568 - - - -

8.00 5.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2568 7 กมุภาพนัธ์ 2569 - - - -

9.00 6.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2569 7 กมุภาพนัธ์ 2570 - - - -

10.00 7.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2570 7 กมุภาพนัธ์ 2571 - - - -

11.00 8.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2571 7 กมุภาพนัธ์ 2572 - - - -

12.00 9.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2572 7 กมุภาพนัธ์ 2573 - - - -

13.00 10.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2573 7 กมุภาพนัธ์ 2574 - - - -

14.00 11.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2574 7 กมุภาพนัธ์ 2575 - - - -

15.00 12.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2575 7 กมุภาพนัธ์ 2576 - - - -

16.00 13.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2576 7 กมุภาพนัธ์ 2577 - - - -

17.00 14.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2577 7 กมุภาพนัธ์ 2578 - - - -

18.00 15.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2578 7 กมุภาพนัธ์ 2579 - - - -

19.00 16.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2579 7 กมุภาพนัธ์ 2580 - - - -

20.00 17.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2580 7 กมุภาพนัธ์ 2581 - - - -

21.00 18.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2581 7 กมุภาพนัธ์ 2582 - - - -

22.00 19.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2582 7 กมุภาพนัธ์ 2583 - - - -

23.00 20.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2583 7 กมุภาพนัธ์ 2584 - - - -

24.00 21.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2584 7 กมุภาพนัธ์ 2585 - - - -

25.00 22.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2585 7 กมุภาพนัธ์ 2586 - - - -

26.00 23.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2586 7 กมุภาพนัธ์ 2587 - - - -

27.00 24.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2587 7 กมุภาพนัธ์ 2588 - - - -

28.00 25.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2588 7 กมุภาพนัธ์ 2589 - - - -

29.00 26.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2589 7 กมุภาพนัธ์ 2590 - - - -

30.00 27.60 1.00 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2590 7 กมุภาพนัธ์ 2591 - - - -

2,721,859,000 - - -

-

ค่าเช่าตามสัญญา

รวมค่าเช่าตามสัญญาทัง้หมด

รวมค่าเช่าคงเหลือตามระยะเวลาสัญญาเช่า 27.60 ปี (ประมาณ 27 ปี 7 เดือน )



รายละเอียด   : การประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
รายละเอียดทรัพย์สิน   : สิทธิการเช่าที่ดินเนือ้ที่ 3-3-78.70 ไร่ พร้อมอาคารสํานักงาน ทรู ทาวเวอร์ 1

ที่ตัง้ทรัพย์สิน   : เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ลูกค้าราย   : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ

วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน   : 

รายละเอียดการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดนิพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างโดยวิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach)
(สําหรับตรวจสอบผลการประเมินมูลค่าโดยวิธีคิดจากรายได ้แบบคํานวณมูลค่าปัจจบุนัของรายไดที้เ่ป็นกระแสเงินสด (DCF-LH))

1) มูลค่าตลาดที่ดนิถือกรรมสิทธิ์ (Freehold) - โดยวิธีเปรียบเทยีบราคาตลาด

(ดรูายละเอียดการประเมนิมลูค่าท่ีดินโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด - Adjustment Grid Sale Analysis ประกอบ)
ท่ีดินเนือ้ท่ี 3-3-78.70 ไร่ (3.9468 ไร่ หรือ 1,578.70 ตารางวา) มูลค่าตลาดที่ดนิ (บาท)

มลูค่าตลาดท่ีดิน (Freehold) บาทต่อตารางวา 1,499,765,000

2) มูลค่าสิทธิการเช่าที่ดนิ (Leasehold) ระยะเวลาเช่าคงเหลือประมาณ 27.60 ปี

(ดรูายละเอียดวิธีการประเมนิมลูค่าสิทธิการเช่าท่ีดิน (ฐานะผู้ เช่า) โดยวิธีคิดผลกําไรจากค่าเช่าประกอบ)
ท่ีดินเนือ้ท่ี 3-3-78.70 ไร่ (3.9468 ไร่ หรือ 1,578.70 ตารางวา) มูลค่าสิทธิการเช่าที่ดนิ (บาท)

มลูค่าสิทธิการเช่าท่ีดิน (LH) บาทต่อตารางวา 702,800,000

หรือคิดเป็นอัตราส่วนต่อมูลค่าที่ดนิถือกรรมสิทธิ์ 46.86%

3) มูลค่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง (งานโครงสร้าง / สถาปัตยกรรม)

3.33% ต่อปี ค่าเส่ือมราคา (บาท)

3.1.1 1,060.00 33,920,000 25,100,800 2.40 8.00% 2,008,064 23,092,736
3.1.2 699.00 20,970,000 15,517,800 2.40 8.00% 1,241,424 14,276,376
3.1.3 13,960.00 251,280,000 185,947,200 2.40 8.00% 14,875,776 171,071,424
3.1.4 11,402.00 342,060,000 253,124,400 2.40 8.00% 20,249,952 232,874,448
3.1.5 36,494.00 1,094,820,000 810,166,800 2.40 8.00% 64,813,344 745,353,456

63,615.00 1,743,050,000 1,289,857,000 - - 103,188,560 1,186,668,440

3.5.1 3,562.00 5,343,000 2,564,640 2.40 8.00% 205,171 2,359,469
3.5.2 250.00 1,125,000 540,000 2.40 8.00% 43,200 496,800

3,812.00 6,468,000 3,104,640 248,371 2,856,269

1,292,961,640 103,436,931 1,189,524,709

1,293,000,000 1,189,500,000

4) ประมาณการมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดนิพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (Leasehold Interest) ระยะเวลาเช่าคงเหลือ 27.60 ปี (702,800,000 + 1,189,524,709) 1,892,324,709

หรือประมาณ (ปัดเศษ) 1,892,300,000

5) ประมาณการมูลค่าที่ดนิพร้อมส่ิงปลูกสร้างถือกรรมสิทธิ์ (Freehold) ตามสภาพปัจจุบัน

- ประมาณการมลูคา่ตลาดท่ีดินถือกรรมสทิธ์ิ (Freehold) ณ วนัท่ีประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 1,499,765,000

- มลูคา่ท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างกรณี Freehold ณ วนัท่ีประเมินมลูคา่ (ดรูายละเอียดการประเมินมลูคา่โดยวิธีคิดจากต้นทนุประกอบ) 1,293,000,000

- มลูคา่ท่ีดินพร้อมอาคารสิง่ปลกูสร้างกรณีกรรมสทิธ์ิสมบูรณ์ (Freehold) - ปัดเศษ 2,792,765,000

- หรือคิดเป็นอัตราส่วนระหว่างสิทธิการเช่าและกรรมสิทธ์ิสมบูรณ์ (LH/FH) (1,892,300,000 / 2,792,765,000) 67.76%

รวมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

รวมมูลค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

หรือประมาณ (ปัดเศษ)

3.5 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

ถนนและลานคอนกรีตรอบอาคาร
รัว้รอบแปลงท่ีดิน (เมตร)

พืน้ท่ีภายในอาคาร (พืน้ท่ีสว่นกลางชัน้ใต้ดิน)
พืน้ท่ีภายในอาคาร (พืน้ท่ีเช่าชัน้ใต้ดิน)

พืน้ท่ีภายในอาคาร (พืน้ท่ีเช่าชัน้ G-35)
รวมพืน้ที่อาคารสาํนักงาน 37 ชัน้ 

มูลค่าอาคารตาม
สภาพปัจจุบัน 

(DRC-บาท)

พืน้ท่ีภายในอาคาร (พืน้ท่ีสว่นกลางชัน้ G-37)
พืน้ท่ีภายในอาคาร (พืน้ท่ีจอดรถ)

อายุอาคารตาม
สัญญาเช่า (ปี)

ค่าเส่ือมราคา-ระยะเวลาเช่า 30.00 ปี มูลค่าอาคารตามสภาพ
ปัจจุบัน (บาท)

3.1 อาคารสาํนักงาน 36 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดนิและชัน้ดาดฟ้า (TT1)

1 กรกฎาคม 2563

950,000

445,000

รายละเอียดอาคาร
พืน้ที่อาคาร 

(ตรม.)
ต้นทุนทดแทน
ใหม่ (บาท)



รายละเอียด   : การประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
รายละเอียดทรัพย์สิน   : สิทธิการเช่าที่ดินเนือ้ที่ 3-3-78.70 ไร่ พร้อมอาคารสํานักงาน ทรู ทาวเวอร์ 1

ที่ตัง้ทรัพย์สิน   : เลขที่ 18 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ลูกค้าราย   : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน   : 

การประเมนิมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดนิ (ฐานะผู้เช่า-Leasehold Interest) ประกอบการประเมนิมูลค่าโดยวธีิคดิจากต้นทุน (Cost Approach)

มูลค่าสิทธิการเช่าที่ดิน (Leasehold) ระยะเวลาเช่าคงเหลือประมาณ 27.60 ปี

1) รายละเอียดที่ดินที่ประเมินมูลค่า (ตามสัญญาเช่า)

1.1 เนือ้ท่ีดินเช่าประมาณ 3-3-78.70 ไร่ หรือประมาณ
1.2 ระยะเวลาเช่าทัง้หมด
1.3 วนัท่ีเร่ิมสญัญาเช่า
1.4 วนัท่ีหมดสญัญาเช่า
1.5 วนัท่ีประเมินมลูค่าทรัพย์สิน
1.6 ระยะเวลาเช่าไปแล้วทัง้หมด (นบัถงึวนัท่ีประเมินมลูค่าฯ) ประมาณ 2 ปี 5 เดือน 
1.7 ระยะเวลาตามสญัญาเช่าคงเหลือทัง้หมด (นบัจากวนัท่ีประเมินมลูค่าฯ) ประมาณ 27 ปี 7 เดือน 

2) สมมติฐานการประเมินมูลค่า

2.1 ประมาณการมลูค่าตลาดท่ีดินปัจจบุนั ณ วนัท่ีประเมินมลูค่า บาทต่อตารางวา หรือรวมทัง้หมด
2.2 ประมาณการค่าเช่าล่วงหน้า สําหรับระยะเวลาเช่า 27.60 ปี ของมลูค่าตลาดท่ีดิน หรือประมาณ
2.3 ประมาณการอตัราค่าเช่ารายปี (เร่ิมต้นปีแรก) ของมลูค่าตลาดท่ีดิน หรือประมาณ
2.4 ประมาณการอตัราค่าเช่าต่อเดือน
2.5 การปรับขึน้อตัราค่าเช่า (ทกุๆ 3 ปี)
2.6 อตัราคิดลด (ต่อปี)

3)  รายละเอียดการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าท่ีดิน (ฐานะผู้เช่า - Leasehold Interest)

4)  การตรวจสอบผลสิทธิการเช่าท่ีดินทัง้หมด (ฐานะผู้เช่า/ผู้ให้เช่า)

4.1 มูลค่ากรรมสิทธ์ิติดภาระการให้เช่า (มูลค่าส่วนของผู้ให้เช่า - Leased Fee Interest) 

4.2 มูลค่าสิทธิการเช่าที่ดินระยะเวลาคงเหลือ 27.60 ปี (มูลค่าส่วนของผู้เช่า - Leasehold Interest)

4.3 มูลค่าที่ดินกรณีกรรมสิทธ์ิสมบูรณ์ (มูลค่าตลาดที่ดินตามสภาพปัจจุบัน - ข้อ 2.1)

4.4 หรือคิดเป็นต่อตารางวา

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

-
-
-
-
-

- 
- 
- 
- 
- 

-
-
-
-
-
-39,853,036

43,838,340
43,838,340
43,838,340
48,222,174
48,222,174

32,936,394 -

0.2385 11,500,656
48,222,188 0.2250 10,849,676

36,230,033
36,230,033
36,230,033
39,853,036
39,853,036

0.2840 12,452,241
43,838,351 0.2680 11,747,397
43,838,352 0.2528 11,082,450

0.3383 13,482,561
39,853,044 0.3192 12,719,398
39,853,045 0.3011 11,999,432

0.4029 14,598,132
36,230,038 0.3801 13,771,823
36,230,039 0.3586 12,992,286

-
-
-
-
-

36,230,037

39,853,043

43,838,350

48,222,187

-
-
-
-
-
-

- 32,936,397 0.4271 14,067,290
32,936,394 - - 32,936,396 0.4527 14,911,327
32,936,394 - - 32,936,395 0.4799 15,806,006

27.00 24.60 12.00

23.00 20.60 12.00
24.00 21.60 12.00

21.00 18.60 12.00
22.00 19.60 12.00

19.00 16.60 12.00

28.00 25.60 12.00

25.00 22.60 12.00
26.00 23.60 12.00

20.00 17.60 12.00

17.00 14.60 12.00
18.00 15.60 12.00

13.60 12.00

8 กมุภาพนัธ์ 2587 7 กมุภาพนัธ์ 2588
8 กมุภาพนัธ์ 2588 7 กมุภาพนัธ์ 2589

8 กมุภาพนัธ์ 2584 7 กมุภาพนัธ์ 2585
8 กมุภาพนัธ์ 2585 7 กมุภาพนัธ์ 2586
8 กมุภาพนัธ์ 2586 7 กมุภาพนัธ์ 2587

8 กมุภาพนัธ์ 2581 7 กมุภาพนัธ์ 2582
8 กมุภาพนัธ์ 2582 7 กมุภาพนัธ์ 2583
8 กมุภาพนัธ์ 2583 7 กมุภาพนัธ์ 2584

8 กมุภาพนัธ์ 2578 7 กมุภาพนัธ์ 2579

100.0% 1,499,765,000
950,000

มูลค่าสิทธิการเช่าที่ดิน - คิดต่อเนือ้ทีดินเช่าทัง้หมด (บาทต่อตารางวา - ปัดเศษ) 445,000

53.14% 796,965,000
46.86% 702,800,000

ประมาณการอัตราส่วนสิทธิการเช่า (LH/FH) ต่อระยะเวลาเช่า (รวมระยะเวลาเช่าทัง้หมด 27.60 ปี) 1.70%

หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนตลอดอายุสัญญาเช่า (Yeild - ร้อยละต่อปี) 3.04%

10,621,790
รวมมูลค่าทัง้หมด 299,953,133 960,122,796 - - 1,260,075,929 - 702,823,243

- 53,044,391 - - 53,044,405 0.2002

29,942,176 0.5087 15,231,242

30.00 27.60 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2590 7 กมุภาพนัธ์ 2591

อัตราส่วนสิทธิการเช่า / กรรมสิทธ์ิสมบูรณ์ (LH/FH) 46.86%

8 กมุภาพนัธ์ 2579 7 กมุภาพนัธ์ 2580
8 กมุภาพนัธ์ 2580 7 กมุภาพนัธ์ 2581

8 กมุภาพนัธ์ 2575 7 กมุภาพนัธ์ 2576
8 กมุภาพนัธ์ 2576 7 กมุภาพนัธ์ 2577
8 กมุภาพนัธ์ 2577 7 กมุภาพนัธ์ 2578

15.00 12.60 12.00
16.00

14.00 11.60 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2574 7 กมุภาพนัธ์ 2575 - 29,942,176 - -

12.00 9.60 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2572 7 กมุภาพนัธ์ 2573 17,113,824
13.00 10.60 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2573 7 กมุภาพนัธ์ 2574 - 29,942,176 - -

- 29,942,176 - - 29,942,176 0.5716
29,942,176 0.5392 16,145,117

27,220,160 0.6422 17,480,993
11.00 8.60 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2571 7 กมุภาพนัธ์ 2572 - 27,220,160 - - 27,220,160 0.6059 16,491,503
10.00 7.60 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2570 7 กมุภาพนัธ์ 2571 - 27,220,160 - -

24,745,600 0.7216 17,856,040
9.00 6.60 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2569 7 กมุภาพนัธ์ 2570 18,529,853- 27,220,160 - - 27,220,160 0.6807
8.00 5.60 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2568 7 กมุภาพนัธ์ 2569 - 24,745,600 - -

6.00 3.60 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2566 7 กมุภาพนัธ์ 2567 20,063,046
7.00 4.60 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2567 7 กมุภาพนัธ์ 2568 - 24,745,600 - -

- 24,745,600 - - 24,745,600 0.8108
24,745,600 0.7649 18,927,402

0.9110 20,493,490
5.00 2.60 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2565 7 กมุภาพนัธ์ 2566 - 22,496,000 - - 22,496,000 0.8594 19,333,481

3.40 0.60 7.00 1 กรกฎาคม 2563 7 กมุภาพนัธ์ 2564 302,319,245
4.00 1.60 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2564 7 กมุภาพนัธ์ 2565 - 22,496,000 - -

299,953,000 13,122,667 - - 313,075,667 0.9656
22,496,000

1.50% 22,496,000

1,874,667
10.0%
6.0%

ปีที่ ปีที่ เดือน
วันที่เร่ิมสัญญาเช่า วันที่หมดสัญญาเช่า อัตราค่าเช่าตลาด อัตราค่าเช่าตามสัญญา ผลกาํไรจากค่าเช่า

PVF @6.00%
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ

(Commencement Date) (Expiry Date) ค่าเช่าล่วงหน้า ค่าเช่ารายปี ค่าเช่าล่วงหน้า ค่าเช่ารายปี (Profit Rent) (NPV)

2.40 ปี 
27.60 ปี 

950,000 1,499,765,000

20.00% 299,953,000

1 กรกฎาคม 2563

1,578.7 ตารางวา 
30.00 ปี 

8 กมุภาพนัธ์ 2561
7 กมุภาพนัธ์ 2591
1 กรกฎาคม 2563

48,222,188 0.2123 10,235,54329.00 26.60 12.00 8 กมุภาพนัธ์ 2589 7 กมุภาพนัธ์ 2590 - 48,222,174 - -



รายงานการประเมินมูล ค่าท รัพย์สิน| ‐ เอกสารประกอบ ‐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินมูลค่าที่ดนิพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
สมมตฐิานกรณีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold) 

- รายละเอียดการคํานวณมลูคา่ท่ีดนิและอาคารส่ิงปลกูสร้างโดยวิธีคิดจากต้นทนุ (DRC)  
- การวิเคราะห์มลูคา่ท่ีดนิ (Adjustment Grid Sales Analysis) กรณีกรรมสทิธ์ิสมบรูณ์ 

- ข้อมลูเปรียบเทียบ (ท่ีดนิวา่งเปลา่-กรรมสทิธ์ิสมบรูณ์ (FH)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียด   : การประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
รายละเอียดทรัพย์สิน   : สิทธิการเช่าที่ดินเนือ้ที่ 3-3-78.70 ไร่ พร้อมอาคารสาํนักงาน ทรู ทาวเวอร์ 1

ที่ตัง้ทรัพย์สิน   : เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ลูกค้าราย   : ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ

วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน   : 

รายละเอียดการคาํนวณมูลค่าที่ดนิและอาคารสิ่งปลูกสร้างโดยวธีิคดิจากต้นทุน (Depreciated Replacement Cost)

สมมตฐิานกรณีกรรมสิทธ์ิสมบูรณ์ (Freehold)
(สําหรับตรวจสอบผลการประเมินมูลค่าโดยวธีิพิจารณาจากรายได้ - Discounted Cash Flow)

1) มูลค่าตลาดที่ดินถือกรรมสิทธ์ิ (Freehold) - โดยวธีิเปรียบเทยีบราคาตลาด

ท่ีดินเนือ้ท่ี 3-3-78.70 ไร่ (3.9468 ไร่ หรือประมาณ 1,578.70 ตารางวา) มูลค่าที่ดนิ (บาท)

มลูค่าตลาดท่ีดิน บาทต่อตารางวา 1,499,765,000

2) มูลค่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง (รวมงานโครงสร้าง / สถาปัตยกรรม และงานตกแต่งอาคาร)

พืน้ท่ีอาคาร ต้นทุนทดแทนใหม่ ต้นทุนทดแทนใหม่ อายุอาคาร ค่าเส่ือมอาคาร ค่าเส่ือมราคา มูลค่าอาคารตามสภาพ

(ตรม.) (บาท/ตรม.) (RCN-บาท) (ปี) (%) (บาท) ปัจจุบัน (DRC-บาท)

2.1.1 1,060.00 32,000 33,920,000 26 26% 8,819,200 25,100,800
2.1.2 699.00 30,000 20,970,000 26 26% 5,452,200 15,517,800
2.1.3 13,960.00 18,000 251,280,000 26 26% 65,332,800 185,947,200
2.1.4 11,402.00 30,000 342,060,000 26 26% 88,935,600 253,124,400
2.1.5 36,494.00 30,000 1,094,820,000 26 26% 284,653,200 810,166,800

63,615.00 27,400 1,743,050,000 - - 453,193,000 1,289,857,000

2.2.1 3,562.00 1,500 5,343,000 26 52% 2,778,360 2,564,640
2.2.2 250.00 4,500 1,125,000 26 52% 585,000 540,000

3,812.00 1,696.75 6,468,000 - - 3,363,360 3,104,640

1,749,518,000 - - 456,556,360 1,292,961,640

2,792,726,640

2,792,700,000

หมายเหตุ
1) ต้นทนุค่าก่อสร้างใช้ข้อมลูอ้างอิงจากราคาประเมินค่าก่อสร้าง กําหนดโดยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ปี 2562 ประกอบกบัข้อมลูค่าก่อสร้างจากผู้รับเหมาทัว่ไป
2) บริษัทฯ พิจารณาหกัค่าเสื่อมราคาค่าก่อสร้างที่ประมาณร้อยละ 2 ต่อปี 

พืน้ท่ีภายในอาคาร (พืน้ท่ีจอดรถ)
พืน้ท่ีภายในอาคาร (พืน้ท่ีสว่นกลางชัน้ G-37)
พืน้ท่ีภายในอาคาร (พืน้ท่ีเช่าชัน้ G-35)

รวมพืน้ที่อาคารสาํนักงาน 37 ชัน้ 

950,000

รายละเอียดอาคาร

1 กรกฎาคม 2563

พืน้ท่ีภายในอาคาร (พืน้ท่ีสว่นกลางชัน้ใต้ดิน)
2.1

พืน้ท่ีภายในอาคาร (พืน้ท่ีเช่าชัน้ใต้ดิน)

อาคารสาํนักงาน 36 ชัน้ พร้อมชัน้ใต้ดินและชัน้ดาดฟ้า (TT1)

รวมมูลค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ

รวมมูลค่าที่ดินพร้อมอาคารและส่ิงปลูกสร้างทัง้หมด (ตามสภาพปัจจุบนั)

หรือประมาณ (ปัดเศษ)

2.2

รวมส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ทัง้หมด

ถนนและลานคอนกรีตรอบอาคาร
รัว้รอบแปลงท่ีดิน (เมตร)

สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ



รายละเอียด   : การประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
รายละเอียดทรัพย์สิน   : สิทธิการเช่าที่ดินเนือ้ที่ 3-3-78.70 ไร่ พร้อมอาคารสํานักงาน ทรู ทาวเวอร์ 1

ที่ตัง้ทรัพย์สิน   : เลขที่ 18 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ลูกค้าราย   : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน   : 1 กรกฎาคม 2563

การประเมนิมูลค่าที่ดนิโดยวิธีเปรียบเทยีบราคาตลาด (Adjustment Grid Sale Analysis)

ที่ดินเนือ้ที่ 3-3-78.70 ไร่ (3.9468 ไร่ หรือ 1,578.70 ตารางวา) - สมมติฐานกรณีกรรมสิทธ์ิสมบูรณ์ (Freehold)
รายละเอียด ทรัพย์สนิที่ประเมินมูลค่า ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ข้อมูลเปรียบเทียบ 4 ข้อมูลเปรียบเทียบ 5

รูปถ่ายภายนอก

ประเภททรัพย์สิน ที่ดินว่างเปล่า (Assumed) ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินว่างเปล่า
ประเภทข้อมลู (ซือ้-ขาย / เสนอขาย) เสนอขาย (Assumed) ซือ้-ขาย เสนอขาย ซือ้-ขาย
ที่ตัง้ทรัพย์สิน ติดถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก
สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง พาณิชยกรรม/ที่อยู่อาศยัหนาแน่น พาณิชยกรรม/ที่อยู่อาศยัหนาแน่น พาณิชยกรรม/ที่อยู่อาศยัหนาแน่น พาณิชยกรรม/ที่อยู่อาศยัหนาแน่น
ระยะทางจากถนนสายหลกั ติดถนนสายหลกั ติดถนนสายหลกั ติดถนนสายหลกั ติดถนนสายหลกั
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟา้ BTS/MRT ประมาณ 0.60 กิโลเมตร ประมาณ 0.35 กิโลเมตร ประมาณ 0.11 กิโลเมตร ประมาณ 0.57 กิโลเมตร
พิกัดแปลงที่ดิน Lat   13.762712, Lon 100.567833 Lat 13.76129, Lon 100.56678 Lat 13.76833, Lon 100.572202 Lat 13.800758, Lon 100.574978
เนือ้ที่ดิน (ไร่ - งาน - ตารางวา) 3-3-78.70 ไร่ 3-1-67.00 ไร่ 2-3-42.00 ไร่ 2-2-93.00 ไร่
เนือ้ที่ดิน  (ไร่) ประมาณ 3.9468 ไร่ ประมาณ 3.4175 ไร่ ประมาณ 2.8550 ไร่ ประมาณ 2.7325 ไร่ 
เนือ้ที่ดิน (ตารางวา) ประมาณ 1,578.70 ตารางวา ประมาณ 1,367.00 ตารางวา ประมาณ 1,142.00 ตารางวา ประมาณ 1,093.00 ตารางวา 
รูปแปลงที่ดิน หลายเหลี่ยม (L-Shape) ใกล้เคียงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลายเหลี่ยม (ไม่มีผลต่อการพฒันา) หลายเหลี่ยม (ไม่มีผลต่อการพฒันา)
หน้ากว้างที่ดิน (เมตร) ประมาณ 115.00 เมตร ประมาณ 76.0 เมตร ประมาณ 105.0 เมตร ประมาณ 50.0 เมตร 
ข้อกําหนดด้านผงัเมือง พืน้ที่สีนํา้ตาล (ย.9) พืน้ที่สีนํา้ตาล (ย.9) พืน้ที่สีนํา้ตาล (ย.9) พืน้ที่สีนํา้ตาล (ย.9)
อตัราส่วนพืน้ที่อาคารรวมต่อพืน้ที่ดิน (FAR) ไม่เกิน 7.0 : 1 ไม่เกิน 7.0 : 1 ไม่เกิน 7.0 : 1 ไม่เกิน 7.0 : 1
อตัราส่วนพืน้ที่ว่างต่อพืน้ที่อาคารรวม (OSR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
เขตทาง ประมาณ 40.0 เมตร ประมาณ 40.0 เมตร ประมาณ 40.0 เมตร ประมาณ 40.0 เมตร 
ความสูงอาคารที่ก่อสร้างได้ ไม่เกนิ 2 เท่า ของความกว้างถนน ไม่เกนิ 2 เท่า ของความกว้างถนน ไม่เกิน 2 เท่า ของความกว้างถนน ไม่เกนิ 2 เท่า ของความกว้างถนน

ศักยภาพในการพฒันา อาคารสูง/อาคารขนาดใหญ่พเิศษ 
(เกิน 30,000 ตรม.)

อาคารสูง/อาคารขนาดใหญ่พเิศษ 
(เกิน 30,000 ตรม.)

อาคารสูง/อาคารขนาดใหญ่พเิศษ 
(เกิน 30,000 ตรม.)

อาคารสูง/อาคารขนาดใหญ่พเิศษ 
(เกิน 30,000 ตรม.)

วันที่เสนอขาย/ซือ้-ขาย 1 กรกฎาคม 2563 7 พฤษภาคม 2556 1 กรกฎาคม 2563 26 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาเสนอขาย/ซือ้-ขายรวม (บาท) - 722,800,000 1,370,400,000 819,750,000
ราคาซือ้-ขายรวม (บาท/ตารางวา) - 528,749 - 750,000
ราคาเสนอขายรวม (บาท/ตารางวา) - - 1,200,000 -
ปรับปัจจยัเชิงปริมาณ (คา่ถมดิน-บาท/ปริมาณถม) - - - -
ราคาเสนอขาย/ซือ้ขาย หลงัการปรับแก้ (บาท/ตารางวา) - 528,749 1,200,000 750,000
ปัจจยัในการพิจารณา
ประเภทข้อมลู (ซือ้-ขาย / เสนอขาย) 0% -5% 0%
ที่ตัง้ทรัพย์สิน 0% 5% 10%
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟา้ BTS/MRT -2% -4% 0%
ขนาดเนือ้ที่ดิน 0% 0% 0%
รูปแปลงที่ดิน -10% -10% -10%
ข้อกําหนดด้านผงัเมือง 0% 0% 10%
ข้อกําหนดกฎหมายอ่ืนๆ 0% 0% 0%
ศกัยภาพในการพฒันา 0% 0% 0%
วนัท่ีเสนอขาย/ซือ้-ขาย (ท่ีอตัรา 7.00% ตอ่ปี) 50% 0% 16%
ปัจจยัอื่นๆ (ปรับแก้ราคาสูงหรือต่ํากวา่ราคาตลาด) 0% 0% 0%

การปรับแก้ทัง้หมด 38% -14% 26%

ราคาปรับแก้ 903,401 730,202 1,032,000 948,000
การปรับแก้ทัง้หมด 132.50 62.10 24.00 46.40
% การปรับแก้ทัง้หมด 1.00 0.47 0.18 0.35
แปลงคา่ 10.51 2.13 5.52 2.86
เปรียบเทียบ 1.00 0.20 0.53 0.27
ราคาปรับแก้ครัง้สุดท้าย (บาท/ตารางวา) 947,909 148,239 542,098 257,573

 

สรุปการประเมินมูลค่าโดยวิธีเปรียบเทยีบราคาตลาด คิดเป็นมูลค่า 950,000                 บาทต่อตารางวา
(Market Comparison Approach) คิดเป็นมูลค่ารวม 1,499,765,000        บาท



รายละเอียด ข้อมูลเปรียบเทียบ 1

ประเภททรัพย์สนิ : ที่ดินว่างเปลา่
ประเภทข้อมลู (ซือ้-ขาย / เสนอขาย) : ซือ้-ขาย
สภาพการพฒันาปัจจบุนั : Aspire Asoke Ratchada
ที่ตัง้ทรัพย์สนิ : ซอยรัชดาภิเษก 3
สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง : พาณิชยกรรม/ที่อยู่อาศยัหนาแน่น
ระยะทางจากถนนสายหลกั : ประมาณ 0.68 กิโลเมตร
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า BTS/MRT : ประมาณ 1.12 กิโลเมตร
พิกดัแปลงที่ดิน : Lat 13.764162, Lon 100.56109
เนือ้ที่ดิน (ไร่ - งาน - ตารางวา) : 11-1-12.50 ไร่
เนือ้ที่ดิน  (ไร่) : ประมาณ 11.2813 ไร่ 
เนือ้ที่ดิน (ตารางวา) : ประมาณ 4,512.5 ตารางวา 
รูปแปลงที่ดิน : หลายเหลีย่ม (ไม่มีผลต่อการพฒันา)
สภาพที่ดิน/การถมดิน : ถมเสมอถนนด้านหน้า
หน้ากว้างที่ดิน (เมตร) : ประมาณ 25.0 เมตร 
ข้อกําหนดด้านผงัเมือง : พืน้ที่สนํีา้ตาล (ย.9)
อตัราสว่นพืน้ที่อาคารรวมต่อพืน้ที่ดิน (FAR) : ไม่เกิน 7.0 : 1
อตัราสว่นพืน้ที่ว่างต่อพืน้ที่อาคารรวม (OSR) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ความกว้างถนน : ประมาณ 5.00 เมตร 
เขตทาง : ประมาณ 6.00 เมตร 
ความสงูอาคารที่ก่อสร้างได้ : ไม่เกิน 23.00 เมตร
ศกัยภาพในการพฒันา : อาคารขนาดใหญ่ (ไม่เกิน 10,000 ตรม.)
ผู้ขาย : เจ้าของที่ดิน (บคุคลธรรมดา)
ผู้ซือ้ : บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั
แหลง่ข้อมลู/โทรศพัท์ : สญัญาซือ้ขายสาํนกังานที่ดินฯ
วนัที่เสนอขาย/ซือ้-ขาย : 1 สงิหาคม 2561
ราคาเสนอขาย/ซือ้-ขายรวม (บาท) : 568,440,000
ราคา/ซือ้-ขาย (บาท/ตารางวา) : 125,970
ราคาเสนอขาย (บาท/ตารางวา) : -
ระยะเวลาที่ซือ้-ขายจนถึงวนัที่ประเมินมลูค่า : ประมาณ 1.92 ปี

หมายเหตุ : -



รายละเอียด ข้อมูลเปรียบเทียบ 2

ประเภททรัพย์สนิ : ที่ดินว่างเปลา่
ประเภทข้อมลู (ซือ้-ขาย / เสนอขาย) : ซือ้-ขาย
สภาพการพฒันาปัจจบุนั : Groove Ratchada - Rama 9
ที่ตัง้ทรัพย์สนิ : ซอยรัชดาภิเษก 3
สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง : พาณิชยกรรม/ที่อยู่อาศยัหนาแน่น
ระยะทางจากถนนสายหลกั : ประมาณ 0.41 กิโลเมตร
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า BTS/MRT : ประมาณ 0.85 กิโลเมตร
พิกดัแปลงที่ดิน : Lat 13.76324, Lon 100.563146
เนือ้ที่ดิน (ไร่ - งาน - ตารางวา) : 0-3-58.00 ไร่
เนือ้ที่ดิน  (ไร่) : ประมาณ 0.8950 ไร่ 
เนือ้ที่ดิน (ตารางวา) : ประมาณ 358.0 ตารางวา 
รูปแปลงที่ดิน : หลายเหลีย่ม (ไม่มีผลต่อการพฒันา)
สภาพที่ดิน/การถมดิน : ถมเสมอถนนด้านหน้า
หน้ากว้างที่ดิน (เมตร) : ประมาณ 22.0 เมตร 
ข้อกําหนดด้านผงัเมือง : พืน้ที่สนํีา้ตาล (ย.9)
อตัราสว่นพืน้ที่อาคารรวมต่อพืน้ที่ดิน (FAR) : ไม่เกิน 7.0 : 1
อตัราสว่นพืน้ที่ว่างต่อพืน้ที่อาคารรวม (OSR) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ความกว้างถนน : ประมาณ 7.00 เมตร 
เขตทาง : ประมาณ 9.00 เมตร 
ความสงูอาคารที่ก่อสร้างได้ : ไม่เกิน 23.00 เมตร
ศกัยภาพในการพฒันา : อาคารขนาดใหญ่ (ไม่เกิน 10,000 ตรม.)
ผู้ขาย : เจ้าของที่ดิน (บคุคลธรรมดา)
ผู้ซือ้ : บริษัท กรู๊ฟ คอนโด รัชดา - พระรามเก้า จํากดั
แหลง่ข้อมลู/โทรศพัท์ : สญัญาซือ้ขายสาํนกังานที่ดินฯ
วนัที่เสนอขาย/ซือ้-ขาย : 21 มีนาคม 2562
ราคาเสนอขาย/ซือ้-ขายรวม (บาท) : 179,400,000
ราคา/ซือ้-ขาย (บาท/ตารางวา) : 501,117
ราคาเสนอขาย (บาท/ตารางวา) : -
ระยะเวลาที่ซือ้-ขายจนถึงวนัที่ประเมินมลูค่า : ประมาณ 1.28 ปี

หมายเหตุ : -



รายละเอียด ข้อมูลเปรียบเทียบ 3

ประเภททรัพย์สนิ : ที่ดินว่างเปลา่
ประเภทข้อมลู (ซือ้-ขาย / เสนอขาย) : ซือ้-ขาย
สภาพการพฒันาปัจจบุนั : โรงแรมซมัเมอร์เซท็ รามาไนน์
ที่ตัง้ทรัพย์สนิ : ถนนรัชดาภิเษก
สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง : พาณิชยกรรม/ที่อยู่อาศยัหนาแน่น
ระยะทางจากถนนสายหลกั : ติดถนนสายหลกั
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า BTS/MRT : ประมาณ 0.35 กิโลเมตร
พิกดัแปลงที่ดิน : Lat 13.76129, Lon 100.56678
เนือ้ที่ดิน (ไร่ - งาน - ตารางวา) : 3-1-67.00 ไร่
เนือ้ที่ดิน  (ไร่) : ประมาณ 3.4175 ไร่ 
เนือ้ที่ดิน (ตารางวา) : ประมาณ 1,367.0 ตารางวา 
รูปแปลงที่ดิน : ใกล้เคียงสีเ่หลีย่มผืนผ้า
สภาพที่ดิน/การถมดิน : ถมเสมอถนนด้านหน้า
หน้ากว้างที่ดิน (เมตร) : ประมาณ 76.0 เมตร 
ข้อกําหนดด้านผงัเมือง : พืน้ที่สนํีา้ตาล (ย.9)
อตัราสว่นพืน้ที่อาคารรวมต่อพืน้ที่ดิน (FAR) : ไม่เกิน 7.0 : 1
อตัราสว่นพืน้ที่ว่างต่อพืน้ที่อาคารรวม (OSR) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ความกว้างถนน : ประมาณ 28.00 เมตร 
เขตทาง : ประมาณ 40.00 เมตร 
ความสงูอาคารที่ก่อสร้างได้ : ไม่เกิน 2 เท่า ของความกว้างถนน
ศกัยภาพในการพฒันา : อาคารสงู/อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เกิน 30,000 ตรม.)
ผู้ขาย : บริษัท สกายคลฟิฟ์ จํากดั
ผู้ซือ้ : บริษัท นํา้หนึ่งโฮม จํากดั
แหลง่ข้อมลู/โทรศพัท์ : สญัญาซือ้ขายสาํนกังานที่ดินฯ
วนัที่เสนอขาย/ซือ้-ขาย : 7 พฤษภาคม 2556
ราคาเสนอขาย/ซือ้-ขายรวม (บาท) : 722,800,000
ราคา/ซือ้-ขาย (บาท/ตารางวา) : 528,749
ราคาเสนอขาย (บาท/ตารางวา) : -
ระยะเวลาที่ซือ้-ขายจนถึงวนัที่ประเมินมลูค่า : ประมาณ 7.15 ปี

หมายเหตุ : -



รายละเอียด ข้อมูลเปรียบเทียบ 4

ประเภททรัพย์สนิ : ที่ดินว่างเปลา่
ประเภทข้อมลู (ซือ้-ขาย / เสนอขาย) : เสนอขาย
สภาพการพฒันาปัจจบุนั : ที่ดินว่างเปลา่
ที่ตัง้ทรัพย์สนิ : ถนนรัชดาภิเษก
สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง : พาณิชยกรรม/ที่อยู่อาศยัหนาแน่น
ระยะทางจากถนนสายหลกั : ติดถนนสายหลกั
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า BTS/MRT : ประมาณ 0.11 กิโลเมตร
พิกดัแปลงที่ดิน : Lat 13.76833, Lon 100.572202
เนือ้ที่ดิน (ไร่ - งาน - ตารางวา) : 2-3-42.00 ไร่
เนือ้ที่ดิน  (ไร่) : ประมาณ 2.8550 ไร่ 
เนือ้ที่ดิน (ตารางวา) : ประมาณ 1,142.0 ตารางวา 
รูปแปลงที่ดิน : หลายเหลีย่ม (ไม่มีผลต่อการพฒันา)
สภาพที่ดิน/การถมดิน : ถมเสมอถนนด้านหน้า
หน้ากว้างที่ดิน (เมตร) : ประมาณ 105.0 เมตร 
ข้อกําหนดด้านผงัเมือง : พืน้ที่สนํีา้ตาล (ย.9)
อตัราสว่นพืน้ที่อาคารรวมต่อพืน้ที่ดิน (FAR) : ไม่เกิน 7.0 : 1
อตัราสว่นพืน้ที่ว่างต่อพืน้ที่อาคารรวม (OSR) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ความกว้างถนน : ประมาณ 28.00 เมตร 
เขตทาง : ประมาณ 40.00 เมตร 
ความสงูอาคารที่ก่อสร้างได้ : ไม่เกิน 2 เท่า ของความกว้างถนน
ศกัยภาพในการพฒันา : อาคารสงู/อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เกิน 30,000 ตรม.)
ผู้ขาย : -
ผู้ซือ้ : -
แหลง่ข้อมลู/โทรศพัท์ : โทรศพัท์ 081-655-9791 คณุเอกซ์ (นายหน้า)
วนัที่เสนอขาย/ซือ้-ขาย : 1 กรกฎาคม 2563
ราคาเสนอขาย/ซือ้-ขายรวม (บาท) : 1,370,400,000
ราคา/ซือ้-ขาย (บาท/ตารางวา) : -
ราคาเสนอขาย (บาท/ตารางวา) : 1,200,000
ระยะเวลาที่ซือ้-ขายจนถึงวนัที่ประเมินมลูค่า : -

หมายเหตุ : -



รายละเอียด ข้อมูลเปรียบเทียบ 5

ประเภททรัพย์สนิ : ที่ดินว่างเปลา่
ประเภทข้อมลู (ซือ้-ขาย / เสนอขาย) : ซือ้-ขาย
สภาพการพฒันาปัจจบุนั : Siamese Exclusive Ratchada
ที่ตัง้ทรัพย์สนิ : ถนนรัชดาภิเษก
สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง : พาณิชยกรรม/ที่อยู่อาศยัหนาแน่น
ระยะทางจากถนนสายหลกั : ติดถนนสายหลกั
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า BTS/MRT : ประมาณ 0.57 กิโลเมตร
พิกดัแปลงที่ดิน : Lat 13.800758, Lon 100.574978
เนือ้ที่ดิน (ไร่ - งาน - ตารางวา) : 2-2-93.00 ไร่
เนือ้ที่ดิน  (ไร่) : ประมาณ 2.7325 ไร่ 
เนือ้ที่ดิน (ตารางวา) : ประมาณ 1,093.0 ตารางวา 
รูปแปลงที่ดิน : หลายเหลีย่ม (ไม่มีผลต่อการพฒันา)
สภาพที่ดิน/การถมดิน : ถมเสมอถนนด้านหน้า
หน้ากว้างที่ดิน (เมตร) : ประมาณ 50.0 เมตร 
ข้อกําหนดด้านผงัเมือง : พืน้ที่สนํีา้ตาล (ย.9)
อตัราสว่นพืน้ที่อาคารรวมต่อพืน้ที่ดิน (FAR) : ไม่เกิน 7.0 : 1
อตัราสว่นพืน้ที่ว่างต่อพืน้ที่อาคารรวม (OSR) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ความกว้างถนน : ประมาณ 28.00 เมตร 
เขตทาง : ประมาณ 40.00 เมตร 
ความสงูอาคารที่ก่อสร้างได้ : ไม่เกิน 2 เท่า ของความกว้างถนน
ศกัยภาพในการพฒันา : อาคารสงู/อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เกิน 30,000 ตรม.)
ผู้ขาย : เจ้าของที่ดิน (บคุคลธรรมดา)
ผู้ซือ้ : NA.
แหลง่ข้อมลู/โทรศพัท์ : สญัญาซือ้ขายสาํนกังานที่ดินฯ
วนัที่เสนอขาย/ซือ้-ขาย : 26 กมุภาพนัธ์ 2561
ราคาเสนอขาย/ซือ้-ขายรวม (บาท) : 819,750,000
ราคา/ซือ้-ขาย (บาท/ตารางวา) : 750,000
ราคาเสนอขาย (บาท/ตารางวา) : -
ระยะเวลาที่ซือ้-ขายจนถึงวนัที่ประเมินมลูค่า : ประมาณ 2.35 ปี

หมายเหตุ : -



รายละเอียด ข้อมูลเปรียบเทียบ 6

ประเภททรัพย์สนิ : ที่ดินว่างเปลา่
ประเภทข้อมลู (ซือ้-ขาย / เสนอขาย) : ซือ้-ขาย
สภาพการพฒันาปัจจบุนั : ที่ดินว่างเปลา่
ที่ตัง้ทรัพย์สนิ : ถนนลาดพร้าว
สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง : พาณิชยกรรม/ที่อยู่อาศยัหนาแน่น
ระยะทางจากถนนสายหลกั : ติดถนนสายหลกั
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า BTS/MRT : ประมาณ 0.37 กิโลเมตร
พิกดัแปลงที่ดิน : Lat 13.807584, Lon 100.571145
เนือ้ที่ดิน (ไร่ - งาน - ตารางวา) : 1-3-7.00 ไร่
เนือ้ที่ดิน  (ไร่) : ประมาณ 1.7675 ไร่ 
เนือ้ที่ดิน (ตารางวา) : ประมาณ 707.0 ตารางวา 
รูปแปลงที่ดิน : ใกล้เคียงสีเ่หลีย่มผืนผ้า
สภาพที่ดิน/การถมดิน : ถมเสมอถนนด้านหน้า
หน้ากว้างที่ดิน (เมตร) : ประมาณ 42.0 เมตร 
ข้อกําหนดด้านผงัเมือง : พืน้ที่สนํีา้ตาล (ย.9)
อตัราสว่นพืน้ที่อาคารรวมต่อพืน้ที่ดิน (FAR) : ไม่เกิน 7.0 : 1
อตัราสว่นพืน้ที่ว่างต่อพืน้ที่อาคารรวม (OSR) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ความกว้างถนน : ประมาณ 18.00 เมตร 
เขตทาง : ประมาณ 30.00 เมตร 
ความสงูอาคารที่ก่อสร้างได้ : ไม่เกิน 2 เท่า ของความกว้างถนน
ศกัยภาพในการพฒันา : อาคารสงู/อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เกิน 30,000 ตรม.)
ผู้ขาย : เจ้าของที่ดิน (บคุคลธรรมดา)
ผู้ซือ้ : บริษัท เอ็มเจดี เรสซเิด้นส์ จํากดั
แหลง่ข้อมลู/โทรศพัท์ : สญัญาซือ้ขายสาํนกังานที่ดินฯ
วนัที่เสนอขาย/ซือ้-ขาย : 21 ธนัวาคม 2560
ราคาเสนอขาย/ซือ้-ขายรวม (บาท) : 400,000,000
ราคา/ซือ้-ขาย (บาท/ตารางวา) : 565,771
ราคาเสนอขาย (บาท/ตารางวา) : -
ระยะเวลาที่ซือ้-ขายจนถึงวนัที่ประเมินมลูค่า : ประมาณ 2.53 ปี

หมายเหตุ : -



รายละเอียด ข้อมูลเปรียบเทียบ 7

ประเภททรัพย์สนิ : ที่ดินว่างเปลา่
ประเภทข้อมลู (ซือ้-ขาย / เสนอขาย) : ซือ้-ขาย
สภาพการพฒันาปัจจบุนั : ที่ดินว่างเปลา่
ที่ตัง้ทรัพย์สนิ : ถนนพหลโยธิน
สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง : พาณิชยกรรม/ที่อยู่อาศยัหนาแน่น
ระยะทางจากถนนสายหลกั : ติดถนนสายหลกั
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า BTS/MRT : ประมาณ 0.03 กิโลเมตร
พิกดัแปลงที่ดิน : Lat 13.825103, Lon 100.566808
เนือ้ที่ดิน (ไร่ - งาน - ตารางวา) : 4-2-88.00 ไร่
เนือ้ที่ดิน  (ไร่) : ประมาณ 4.7200 ไร่ 
เนือ้ที่ดิน (ตารางวา) : ประมาณ 1,888.0 ตารางวา 
รูปแปลงที่ดิน : ใกล้เคียงสีเ่หลีย่มผืนผ้า
สภาพที่ดิน/การถมดิน : ถมเสมอถนนด้านหน้า
หน้ากว้างที่ดิน (เมตร) : ประมาณ 65.0 เมตร 
ข้อกําหนดด้านผงัเมือง : พืน้ที่สส้ีม (ย.7)
อตัราสว่นพืน้ที่อาคารรวมต่อพืน้ที่ดิน (FAR) : ไม่เกิน 5.0 : 1
อตัราสว่นพืน้ที่ว่างต่อพืน้ที่อาคารรวม (OSR) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.0
ความกว้างถนน : ประมาณ 18.00 เมตร 
เขตทาง : ประมาณ 30.00 เมตร 
ความสงูอาคารที่ก่อสร้างได้ : ไม่เกิน 2 เท่า ของความกว้างถนน
ศกัยภาพในการพฒันา : อาคารสงู/อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เกิน 30,000 ตรม.)
ผู้ขาย : เจ้าของที่ดิน (บคุคลธรรมดา)
ผู้ซือ้ : บริษัท ออริจิน้ เวอร์ติเคิล จํากดั
แหลง่ข้อมลู/โทรศพัท์ : สญัญาซือ้ขายสาํนกังานที่ดินฯ
วนัที่เสนอขาย/ซือ้-ขาย : 10 มกราคม 2560
ราคาเสนอขาย/ซือ้-ขายรวม (บาท) : 1,166,406,400
ราคา/ซือ้-ขาย (บาท/ตารางวา) : 617,800
ราคาเสนอขาย (บาท/ตารางวา) : -
ระยะเวลาที่ซือ้-ขายจนถึงวนัที่ประเมินมลูค่า : ประมาณ 3.48 ปี

หมายเหตุ : -
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เอกสารประกอบ ข  
แผนท่ีแสดงท าเลที่ตัง้ทรพัยสิ์นและขอ้มลูเปรียบเทียบ 
 

  



ท่ีตั้งทรัพย์สินท่ีตั้งทรัพย์สิน
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ข้อมูลเปรียบเทยีบ (พืน้ที่สาํนักงานให้เช่า)
อัตราค่าเช่า

และค่าบริการ

1 G Tower อาคารสํานกังานสงู 26 และ 36 ชัน้ 1050 บาท/ตรม./เดือน 2,500 บาท/คนั/เดือน
2 CP Tower 2 (Fortune Town) อาคารสํานกังานสงู 30 ชัน้ 650 บาท/ตรม./เดือน 1,400 บาท/คนั/เดือน
3 Pakin Building อาคารสํานกังานสงู 12 ชัน้ 550 บาท/ตรม./เดือน 2,500 บาท/คนั/เดือน
4 AIA Capital Center อาคารสํานกังานสงู 34 ชัน้ 1000 บาท/ตรม./เดือน 2,000 บาท/คนั/เดือน
5 RS Tower อาคารสํานกังานสงู 41 ชัน้ 480 บาท/ตรม./เดือน 2,500 บาท/คนั/เดือน
6 Cyber World Tower อาคารสํานกังานสงู 52 และ 41 ชัน้ 680 บาท/ตรม./เดือน 1,800 บาท/คนั/เดือน
7 Forum Tower อาคารสํานกังานสงู 37 ชัน้ 530 บาท/ตรม./เดือน 1,400 บาท/คนั/เดือน
8 Le Concorde Office Tower อาคารสํานกังานสงู 25 ชัน้ 750 บาท/ตรม./เดือน 2,000 บาท/คนั/เดือน
9 Muang Thai - Phatra Complex Building อาคารสํานกังานสงู 35 ชัน้ 680 บาท/ตรม./เดือน 1,500 บาท/คนั/เดือน

10 Suanlum Night Bazaar Ratchadaphisek อาคารสํานกังานสงู 20 ชัน้ 600 บาท/ตรม./เดือน 1,500 บาท/คนั/เดือน

อัตราค่าที่จอดรถข้อมูล ช่ืออาคาร รูปแบบโครงการ

ข้อมูลเปรียบเทยีบ (ที่ดนิว่างเปล่า)
เนือ้ที่ดนิ เนือ้ที่ดนิ ราคาซือ้-ขาย ราคาเสนอขาย

(ไร่-งาน-ตรว.) (ตารางวา) (บาท/ตารางวา) (บาท/ตารางวา)

1 11-1-12.50 ไร่ 4,512.50 125,970 - 1 สงิหาคม 2561
2 0-3-58.00 ไร่ 358.00 501,117 - 21 มีนาคม 2562
3 3-1-67.00 ไร่ 1,367.00 528,749 - 7 พฤษภาคม 2556
4 2-3-42.00 ไร่ 1,142.00 - 1,200,000 1 กรกฎาคม 2563
5 2-2-93.00 ไร่ 1,093.00 750,000 - 26 กมุภาพนัธ์ 2561
6 1-3-7.00 ไร่ 707.00 565,771 - 21 ธนัวาคม 2560
7 4-2-88.00 ไร่ 1,888.00 617,800 - 10 มกราคม 2560
8 3-3-46.70 ไร่ 1,546.70 630,000 - 8 มกราคม 2561

วันที่ข้อมูล

ข้อมูลเปรียบเทียบ-ที่ดินว่างเปล่า (FREEHOLD)
ข้อมูลเปรียบเทียบ-อาคารสำนักงาน

ทรัพย์สินท่ีประเมินมูลค่า

“อาคารทรู ทาวเวอร์ 1”

สิทธิการเช่าท่ีดินเนือที่ 3-3-78.70 ไร่ ้
พร้อมอาคารสำนักงาน 36 ชัน้

รายงานเลขที่
VR044/2020

แผนที่แสดงทำเลที่ตั ้งทรัพย์สิน ลูกค้าราย : ทรัสต์เพื ่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
บัวหลวง ออฟฟิศไม ่ เ ข ้ ามาตราส ่ วน

เอกสารประกอบ ข
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เอกสารประกอบ ค  
ผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

  



ท่ีตั้งทรัพย์สินท่ีตั้งทรัพย์สิน
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ข้อมูลเปรียบเทยีบ (พืน้ที่สาํนักงานให้เช่า)
อัตราค่าเช่า

และค่าบริการ

1 G Tower อาคารสํานกังานสงู 26 และ 36 ชัน้ 1050 บาท/ตรม./เดือน 2,500 บาท/คนั/เดือน
2 CP Tower 2 (Fortune Town) อาคารสํานกังานสงู 30 ชัน้ 650 บาท/ตรม./เดือน 1,400 บาท/คนั/เดือน
3 Pakin Building อาคารสํานกังานสงู 12 ชัน้ 550 บาท/ตรม./เดือน 2,500 บาท/คนั/เดือน
4 AIA Capital Center อาคารสํานกังานสงู 34 ชัน้ 1000 บาท/ตรม./เดือน 2,000 บาท/คนั/เดือน
5 RS Tower อาคารสํานกังานสงู 41 ชัน้ 480 บาท/ตรม./เดือน 2,500 บาท/คนั/เดือน
6 Cyber World Tower อาคารสํานกังานสงู 52 และ 41 ชัน้ 680 บาท/ตรม./เดือน 1,800 บาท/คนั/เดือน
7 Forum Tower อาคารสํานกังานสงู 37 ชัน้ 530 บาท/ตรม./เดือน 1,400 บาท/คนั/เดือน
8 Le Concorde Office Tower อาคารสํานกังานสงู 25 ชัน้ 750 บาท/ตรม./เดือน 2,000 บาท/คนั/เดือน
9 Muang Thai - Phatra Complex Building อาคารสํานกังานสงู 35 ชัน้ 680 บาท/ตรม./เดือน 1,500 บาท/คนั/เดือน

10 Suanlum Night Bazaar Ratchadaphisek อาคารสํานกังานสงู 20 ชัน้ 600 บาท/ตรม./เดือน 1,500 บาท/คนั/เดือน

อัตราค่าที่จอดรถข้อมูล ช่ืออาคาร รูปแบบโครงการ

ข้อมูลเปรียบเทยีบ (ที่ดนิว่างเปล่า)
เนือ้ที่ดนิ เนือ้ที่ดนิ ราคาซือ้-ขาย ราคาเสนอขาย

(ไร่-งาน-ตรว.) (ตารางวา) (บาท/ตารางวา) (บาท/ตารางวา)

1 11-1-12.50 ไร่ 4,512.50 125,970 - 1 สงิหาคม 2561
2 0-3-58.00 ไร่ 358.00 501,117 - 21 มีนาคม 2562
3 3-1-67.00 ไร่ 1,367.00 528,749 - 7 พฤษภาคม 2556
4 2-3-42.00 ไร่ 1,142.00 - 1,200,000 1 กรกฎาคม 2563
5 2-2-93.00 ไร่ 1,093.00 750,000 - 26 กมุภาพนัธ์ 2561
6 1-3-7.00 ไร่ 707.00 565,771 - 21 ธนัวาคม 2560
7 4-2-88.00 ไร่ 1,888.00 617,800 - 10 มกราคม 2560
8 3-3-46.70 ไร่ 1,546.70 630,000 - 8 มกราคม 2561

วันที่ข้อมูล

ข้อมูลเปรียบเทียบ-ที่ดินว่างเปล่า (FREEHOLD)
ข้อมูลเปรียบเทียบ-อาคารสำนักงาน

ทรัพย์สินท่ีประเมินมูลค่า

“อาคารทรู ทาวเวอร์ 1”

สิทธิการเช่าท่ีดินเนือที่ 3-3-78.70 ไร่ ้
พร้อมอาคารสำนักงาน 36 ชัน้

รายงานเลขที่ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ลูกค้าราย : ทรัสต์เพื ่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
บัวหลวง ออฟฟิศไม ่ เ ข ้ ามาตราส ่ วน

เอกสารประกอบ คVR044/2020

N

EW

S



รายงานการประเ มินมูลค่าท รัพย์สิน| - เอกสารประกอบ - 

เอกสารประกอบ ง  
แผนท่ีแสดงที่ตัง้ทรพัยสิ์น 
 

  



รายงานเลขที่ แผนที่แสดงที่ตั ้งทรัพย์สิน
ไม ่ เ ข ้ ามาตราส ่ วน

เอกสารประกอบ งVR044/2020
ลูกค้าราย : ทรัสต์เพื ่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

บัวหลวง ออฟฟิศ

BIG C
EXTRA

ปิโตรนาสบมจ.ไทยประกันชีวิต
(สำนักงานใหญ่)

ESPLANADE

อาคารเอไอเอ
แคปปิตอล เซ็นเตอร์

อาคารภคินท์

ฟอร์จูน
ทาวน์

เซ็นทรัลพลาซ่า
แกรนด์พระราม 9

BELLE
CONDOMINIUM

THE GRAND
RAMA IV

IDEO PG RAMA 9
CONDOMINIUMTHE MARK

CONDOMINIUM

C&D
MATE

ศุภาลัย ปาร์ค
อโศก-รัชดา

A SPACE
BY AREEYA

อาคารพี.เอ็ม.
ทาวน์เวอร์

โรงเรียน
แม่พระฟาติมา

สำนักงานเคหะ
ชุมชนดินแดง 2

โรงควบคุม
คุณภาพน้ำดินแดง

สถานีตำรวจนครบาล
ดินแดง

วัดพรหม
วงศาราม
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“อาคารทรู ทาวเวอร์ 1”
พร้อมอาคารสำนักงาน 36 ชัน้
สิทธิการเช่าท่ีดินเนือที่ 3-3-78.70 ไร่้
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เอกสารประกอบ จ  
ผงัแสดงรูปแปลงที่ดิน / ผงัแสดงรูปแปลงที่ดินและภาพถ่ายทางอากาศ 
 

  



ผังแสดงรูปแปลงที่ดิน
ไม ่ เ ข ้ ามาตราส ่ วน

รายงานเลขที่
VR044/2020 เอกสารประกอบ จลูกค้าราย : ทรัสต์เพื ่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
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ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า

“อาคารทรู ทาวเวอร์ 1”

สิทธิการเช่าที่ดินเนือที่ 3-3-78.70 ไร่ ้
พร้อมอาคารสำนักงาน 36 ชัน้
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ผังแสดงรูปแปลงที่ดินและภาพถ่ายทางอากาศ
ไม ่ เ ข ้ ามาตราส ่ วน
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VR044/2020 ลูกค้าราย : ทรัสต์เพื ่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
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เอกสารประกอบ ฉ  
ภาพถ่ายทรพัยสิ์น 

 



 

 
 

 

 

 
 

  

 
สภาพปัจจบุนัของถนนรัชดาภิเษก และบริเวณด้านหน้าทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ “อาคารทรู ทาวเวอร์ 1” (จดุถ่ายภาพที่ 1) 

 
สภาพปัจจบุนัของถนนรัชดาภิเษก และบริเวณด้านหน้าทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ “อาคารทรู ทาวเวอร์ 1” (จดุถ่ายภาพที่ 2) 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
สภาพปัจจบุนัของถนนรัชดาภิเษก และบริเวณด้านหน้าทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ “อาคารทรู ทาวเวอร์ 1” (จดุถ่ายภาพที่ 3) 

 
สภาพฝั่งตรงข้ามทรัพย์สินที่ประเมินมลูคา่ (จดุถ่ายภาพที่ 4)



 

 
 

 

 

 
 

   
 

 
สภาพปัจจบุนัของทรัพย์สนิท่ีประเมินมลูคา่ / อาคารสํานกังาน สงู 36 ชัน้ พร้อมชัน้ดาดฟา้ 

“อาคารทรู ทาวเวอร์ 1 (True Tower 1)“   
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ (จดุถ่ายภาพที่ 5) 

 
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ (จดุถ่ายภาพที่ 6) 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ (จดุถ่ายภาพที่ 7) 

 
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ (จดุถ่ายภาพที่ 8) 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ (จดุถ่ายภาพที่ 9) 

 
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ (จดุถ่ายภาพที่ 10) 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ (จดุถ่ายภาพที่ 11) 

 
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ (จดุถ่ายภาพที่ 12) 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ (จดุถ่ายภาพที่ 13) 

 
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ (จดุถ่ายภาพที่ 14) 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ (จดุถ่ายภาพที่ 15) 

 
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ (จดุถ่ายภาพที่ 16) 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ (จดุถ่ายภาพที่ 17) 

 
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ (จดุถ่ายภาพที่ 18) 



 

 
 

 

 

 
 

   
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ใต้ดิน (B) 

    
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ใต้ดิน (B) 



 

 
 

 

 

 
 

       
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ใต้ดิน (B) 

     
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ใต้ดิน (B) 



 

 
 

 

 

 
 

     
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ 1 (G) 

       
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ 1 (G) 



 

 
 

 

 

 
 

       
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ 9-11 (ที่จอดรถภายในอาคาร) 

       
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ 9-11 (ที่จอดรถภายในอาคาร) 



 

 
 

 

 

 
 

      
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ 13 (12A) 

     
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ 14 



 

 
 

 

 

 
 

      
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ 15 

     
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ 21 



 

 
 

 

 

 
 

      
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ 22 

     
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ 23 



 

 
 

 

 

 
 

      
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ 24 

     
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ 25 



 

 
 

 

 

 
 

      
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ 26 

     
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ 27 



 

 
 

 

 

 
 

      
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ 30 

     
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ 32 



 

 
 

 

 

 
 

      
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ 33 

     
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ 34 



 

 
 

 

 

 
 

      
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ 34 

     
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ 35 



 

 
 

 

 

 
 

      
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ 36 

     
สภาพปัจจบุนัภายในทรัพย์สนิที่ประเมินมลูคา่ / ชัน้ดาดฟา้ 




