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1. อาคารตรีทพ
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2. ที่ตงั ้ ทรัพย์ สนิ
2.1 ที่ตงั ้ ทรัพย์ สิน
ทรั พย์ สินที่ประเมินมูลค่ าส่ วนที่ 1 ตังอยู
้ ่อาคารตรี ทิพย์ 2 (อาคาร สตูดิโอ) และพื ้นที่พาณิชยกรรม เลขที่ 2224 ซอยพิพฒ
ั น์ ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
 ทรั พย์ สินที่ประเมินมูลค่ าส่ วนที่ 2 เป็ นห้ องชุด ตังอยู
้ ่เลขที่ 425, 425/1-4 ชัน้ ที่ 1 อาคารชุด ตรี นิตี ้ คอม
เพล็กซ์ ซอยนราธิวาสราชนคริ นทร์ 3 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร


โดยมีระยะทางห่างจากสถานที่สาคัญ ๆ ในบริ เวณใกล้ เคียงดังต่อไปนี ้
ชื่อสถานที่
สถานีรถไฟฟ้า BTS (สถานีช่องนนทรี )

ตัง้ อยู่ด้านทิศ
ระยะห่ างจากทรั พย์ สิน
ทิศตะวันตก ของทรัพย์สิน
150.00 เมตร

ธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่

ทิศเหนือ

ของทรัพย์สิน

200.00

เมตร

โรงเรี ยนเซ็นโยเซฟคอนแวนต์

ทิศตะวันออก

ของทรัพย์สิน

400.00

เมตร

โรงเรี ยนพยาบาลกรุ งเทพคริ สเตียน

ทิศเหนือ

ของทรัพย์สิน

450.00

เมตร

สถานีรถไฟฟ้า BTS (สถานีศาลาแดง)

ทิศเหนือ

ของทรัพย์สิน

750.00

เมตร

2.2 การคมนาคมไปยังทรัพย์ สิน
ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า ตังอยู
้ ่ห่างจากจุดตัดของถนนนราธิวาสราชนคริ น ทร์ กับซอยนราธิวาสราชนคริ นทร์ 3 ไป
ทางทิศตะวันออก ประมาณ 150.00 เมตร หรื อมีระยะห่างจากจุดตัดของถนนนราธิวาสราชนคริ น ทร์ กับถนนสาทร
เหนือ ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 350.00 เมตร (ดูแผนที่แสดงที่ตงทรั
ั ้ พย์สินประกอบ)

2.3 ทางเข้ าออกตามกฎหมาย


ทรั พย์ สินที่ประเมินมูลค่ าส่ วนที่ 1 (เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ และพืน้ ที่พาณิชยกรรม)

ถนนสายหลัก คือ ถนนนราธิ วาสราชนคริ นทร์ สิทธิ การใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์ ลักษณะผิ วจราจร
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก กว้ างประมาณ 24.0 เมตร (8 ช่องจราจร) เขตทางกว้ างประมาณ 60.0 เมตร พร้ อมไฟฟ้าถนน
ทางเท้ า และท่อระบายน ้า
 ถนนผ่ านหน้ าทรั พย์ สิน คือ ซอยไม่มีชื่อ สิทธิ การใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์ ลักษณะผิวจราจรคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก กว้ างประมาณ 3.0 เมตร เขตทางกว้ างประมาณ 3.5 เมตร
 ถนนทางเข้ าสู่ทรั พย์ สิน คือ ซอยพิพฒ
ั น์ สิทธิการใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์ ลักษณะผิวจราจรคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก กว้ างประมาณ 5.5 เมตร เขตทางกว้ างประมาณ 6.0 เมตร พร้ อมไฟฟ้าถนน และท่อระบายน ้า
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ทรั พย์ สินที่ประเมินมูลค่ าส่ วนที่ 2 (สิทธิการเช่ าห้ องเช่ าพาณิชยกรรม)

ถนนสายหลัก คือ ถนนนราธิ วาสราชนคริ นทร์ สิทธิ การใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์ ลักษณะผิ วจราจร
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก กว้ างประมาณ 24.0 เมตร (8 ช่องจราจร) เขตทางกว้ างประมาณ 60.0 เมตร พร้ อมไฟฟ้าถนน
ทางเท้ า และท่อระบายน ้า
 ถนนผ่ านหน้ าทรั พย์ สิน คือ ซอยนราธิ วาสราชนคริ น ทร์ 3 สิทธิ การใช้ ทางเป็ นทางสาธารณประโยชน์ ลักษณะ
ผิวจราจรคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กว้ างประมาณ 6.0 เมตร เขตทางกว้ างประมาณ 7.0 เมตร พร้ อมไฟฟ้าถนน และท่อ
ระบายน ้า


2.4 ลักษณะพืน้ ที่ใกล้ เคียงและสภาพแวดล้ อม
จากการสารวจบริ เวณที่ ตงั ้ ทรั พย์ สินที่ ประเมินมูลค่าพบว่า เป็ นย่านใจกลางธุรกิจที่สาคัญของกรุ งเทพมหานคร
สภาพแวดล้ อมบริ เวณใกล้ เคียงที่ ตงั ้ ทรั พย์ สินส่วนใหญ่ จะประกอบด้ วย อาคารสานักงานขนาดใหญ่ โครงการ
อาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม ไฮไลท์) โรงแรม ธนาคาร โชว์รูมรถยนต์ โรงเรี ยน และสถานที่ราชการ เป็ นต้ น
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3.2 เอกสารสิทธิ์ห้องชุด
ทรั พย์ สินส่ วนที่ 2 - สิทธิการเช่ า ระยะเวลาตามสัญญาเช่ า 30 ปี



ที่ตัง้ อาคารชุด

อาคารชุดตรี นิตี ้ คอมเพล็กซ์ ตาบลสีลม (สาทร) อาเภอบางรั ก จังหวัดกรุ งเทพมหานคร

โฉนดที่ดินเลขที่

530

เนือ้ ที่ 7-1-52.0 ไร่ (2,952.0 ตารางวา)

ชื่ออาคารชุด

อาคารชุดตรี นิตี ้ คอมเพล็กซ์

ทะเบียนอาคารชุดเลขที่

นิติบคุ คลอาคารชุด

ตรี นิตี ้ คอมเพล็กซ์

ลาดับ ห้องชุด
ที่
เลขที่

ชัน้ ที่

อาคาร เนือ้ ที่ห้องชุด (ตร.ม.) อัตราส่วนแห่งกรรมสิทธิ์
เลขที่ ภายใน ภายนอก ในทรั พย์ สนิ ส่วนกลาง

8/2531

ผู้เช่ า

1

425

1

425

247.51

-

0.52 ส่วน ใน 100 ส่วน

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี ้

2

425/1

1

425

58.82

-

0.12 ส่วน ใน 100 ส่วน

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี ้

3

425/2

1

425

108.98

-

0.23 ส่วน ใน 100 ส่วน

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี ้

4

425/3

1

425

106.48

-

0.22 ส่วน ใน 100 ส่วน

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี ้

5

425/4

1

425

458.07

-

0.96 ส่วน ใน 100 ส่วน

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี ้

979.86

-

ตารางเมตร

เนือ้ ที่รวม

สิทธิตามกฎหมาย
ผู้ให้ เช่า
ผู้เช่า

สิทธิการเช่า ระยะเวลาตามสัญญาเช่า 30 ปี ณ วันที่ทาการประเมินมูลค่า
มีระยะเวลาคงเหลือ 22 ปี (เริ่ มนับตังแต่
้ วนั ที่ 29 กันยายน 2564)
บริ ษัท ตรี นิตี ้ แอสเซท จากัด (ห้ องชุดเลขที่ 425) และ
บริ ษัท ตรี ทิพย์ คอมเพล็กซ์ จากัด (ห้ องชุดเลขที่ 425/1-4)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี ้

ภาระผูกพันที่มีการจดทะเบียน ณ สานักงานที่ดนิ
ภาระผูกพันการจานอง
ไม่มี
ภาระผูกพันอื่น ๆ
ไม่มี
ค่ าพิกัดทางภูมิศาสตร์
LAT
: 13.724403
LONG
: 100.530561
หมายเหตุ
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3.3 สัญญาเช่ า
ทรั พย์ สินส่ วนที่ 2 คือ ห้ องชุ ดภายในโครงการอาคารชุ ดตรี นิตี ้ คอมเพล็กซ์ (มอลล์ 3) จานวน 5 ห้ อง
พร้ อมระบบสาธารณูปโภค เฟอร์ นิเจอร์ วัสดุ และอุปกรณ์ ต่างๆ
ภาระผูกพันที่มีการทะเบียน ณ สานักงานที่ดนิ
ทรัพย์สินดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันติดจานองกับสถาบันการเงินใดๆ แต่มีภาระผูกพันการเช่า มีรายละเอียดดังนี ้
3.3.1 สัญญาเช่ าห้ องชุดพืน้ ที่มอลล์ 3 ห้ องชุดเลขที่ 425
ผู้ให้ เช่ า
บริ ษัท ตรี นิตี ้ แอสเซท จากัด
ผู้เช่ า
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี ้
สัญญาฉบับนีท้ าขึน้ เมื่อ
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556
1. ทรั พย์ สินที่เช่ า
ผู้ให้ เช่าตกลงให้ เช่า และกองทุนตกลงเช่าห้ องชุดในโครงการอาคารชุดตรี นิตี ้
คอมเพล็กซ์ ทะเบี ย นอาคารชุดเลขที่ 8/2531 อาคารเลขที่ 425 ซอยสิ ริจุล
เสวก ถนนสีลม แขวงบางรั ก กรุ งเทพมหานคร จานวน 1 ห้ อง ได้ แก่ ห้ องชุด
เลขที่ 425 เนื อ้ ที่ ร วม 247.51 ตารางเมตร ตัง้ อยู่ บ นโฉนดที่ ดิ น เลขที่ 530
ตาบลสีลม (สาทร) อาเภอบางรัก กรุ งเทพมหานคร (“ทรัพย์สินที่เช่า”)
2. วัตถุประสงค์ การเช่ า

ผู้เช่าจะเข้ าครอบครอง ใช้ หาประโยชน์หรื อดาเนินการอื่นใดกับทรัพย์สินที่เช่า
เพื่อประกอบกิจพาณิชยกรรม และผู้เช่าตกลงจะไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
และการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าจาก
ผู้ให้ เช่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

3. ระยะเวลาการเช่ า

3.1 ผู้ ให้ เช่ า ตกลงให้ เช่ า และกองทุ น ตกลงเช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า โดยมี
ระยะเวลากาหนด 30 ปี (“ระยะเวลาการเช่า”) นับวันที่จดทะเบียนการ
เช่ าโดยคู่สัญ ญาตกลงจ าน าสัญ ญาฉบับ นี ไ้ ปจดทะเบี ย นการเช่ าต่อ
พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ณ ส านั ก งานที่ ดิ น กรุ ง เทพมหานคร ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่กองทุนรวมได้ รับความเห็นชอบการเพิ่ม
เงิ น ทุ น และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติม โครงการจัดการลงทุ น ของกองทุ น รวมใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 จากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. รวมถึงได้ เสนอขาย และจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออก และเนอขาย
เพิ่มเติมแก่นกั ลงทุนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เว้ นแต่กรณีเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุ
จาเป็ นอื่นใด คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ระยะเวลาเช่าเริ่ มต้ นในวันที่จดทะเบียน
การเช่าตามกาหนดไว้ ข้างต้ น แต่คา่ สัญญาอาจเลื่อนกาหนดดาเนินการ
จดทะเบียนการเช่าออกไปได้ ตามความจาเป็ นและสมควร แต่ทงนี
ั ้ ต้ ้ อง
ไม่เกินกว่าระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่เข้ าทาสัญญาฉบับนี ้
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ระยะเวลาการเช่ า (ต่ อ)

3.2 ในกรณี ที่ ผ้ ู ใ ห้ เ ช่ า ประสงค์ จ ะขอต่ อ อายุ ก ารเช่ า ภายหลัง จากที่ ค รบ
กาหนดระยะเวลาเช่า ผู้ให้ เช่าตกลงจะแจ้ งเงื่อนไข และราคาในการต่อ
อายุสญ
ั ญาฉบับนี ้ออกไปให้ กองทุนพิจารณาภายใน 12 เดือน ก่อนครบ
กาหนดระยะเวลาการเช่าที่ระบุไว้ ในข้ อ 1 ข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ภายในระยะเวลากาหนด 30 ปี จากวันที่จดทะเบียนการเช่า ผู้ให้ เช่า
ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวเว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่าประสงค์จะ
ขายทรั พย์ สินที่เช่าก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้ เช่าตกลงให้
สิทธิแก่กองทุนรวมในการปฎิเสธเป็ นครัง้ แรก (Right of First Refusal)
ในการพิ จารณาซือ้ และ/หรื อ รั บโอนกรรมสิท ธิ์ ทรั พย์ สิ นที่ เช่าแจ้ ง โดย
รายละเอียด และเงื่ อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายทรั พย์ สินที่เช่าดังกล่าว
ให้ แก่กองทุนรวมทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ทังนี
้ ้หากกองทุนรวมไม่แจ้ ง
ตอบรั บ การซือ้ ทรั พ ย์ สิ นที่ เช่าดังกล่าวให้ แก่ ผ้ ูเช่ าทราบเป็ นตัวหนังสื อ
ภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ให้ เช่า ผู้ให้ เช่ามี
สิทธินาทรัพย์สินที่เช่าออกเสนอขายให้ แก่บุคคลอื่นได้ โดยที่รายละเอียด
และเงื่อนไขการเสนอขายทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่บุคคลภายนอกต้ องไม่
ดีกว่าที่เสนอขายให้ แก่กองทุนรวม

4. ค่ าเช่ าและการชาระค่ าเช่ า

กองทุนรวมตกลงชาระค่าเช่ าให้ แก่ผ้ ูให้ เช่าเพื่อตอบแทนการใช้ ทรัพย์สินที่ เช่า
เป็ นเงินจานวน 63,477,704.-บาท (หกสิบสามล้ านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ด
ร้ อยสี่บาทถ้ วน) ตลอดอายุการเช่า โดยกองทุนรวมตกลงชาระค่าเช่าทังจ
้ านวน
ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าในวันจดทะเบียนการเช่า ณ สานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร

5. สิทธิและหน้ าที่ของผู้เช่ า

5.1 ในกรณี ที่ทรั พย์ สินที่ เช่ามีการนาไปจัดหาผลประโยชน์ ใดๆ อยู่ในวัน ที่
คู่สญ
ั ญาเข้ าทาสัญญาฉบับนี ้ ให้ ผ้ ใู ห้ เช่ามีสิทธิ ในการได้ ประโยชน์ จาก
หรื อเกี่ยวข้ องกับทรัพย์ สินที่เช่าที่เกิดขึ ้นก่อนเวลา 24.00 น. ของวันก่อน
วันจดทะเบียนการเช่า
ให้ กองทุ น รวมสิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากหรื อ เกี่ ย วข้ องกั บ
ทรัพย์สินที่เช่าที่เกิดขึ ้นนับจากเวลา 24.00 น. ของวันจดทะเบียนการเช่า
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สิทธิ และหน้ าที่ของ
ผู้เช่ า (ต่ อ)

5.2 ผู้ ใ ห้ เช่ า จะแจ้ ง ให้ ก องทุ น รวมทราบ และส่ ง มอบค่ า เช่ า ค่ า บริ ก าร ค่ า
สาธารณูปโภค เงินประกันหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ถือเป็ นสิทธิของกองทุน
รวมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อ 1 ข้ างต้ น ในส่วนที่ผ้ ูให้ เช่าได้ รับไว้ ล่วงหน้ า
อัน เกี่ ย วกับ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า รวมถึงเงิ น ประกัน ต่างๆที่ ผ้ ูใ ห้ เช่ าได้ รั บ ไว้ อัน
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เช่า (ถ้ ามี) ให้ แก่กองทุนรวมภายใน 30 วัน นับจากวันจด
ทะเบียนการเช่า
5.3 ภายใต้ ข้อบังคับ ข้ อ 3.2 วรรคสองผู้เช่าให้ เช่ าจะไม่จ าหน่าย จ่าย โอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าให้ แก่บคุ คลภายนอก เว้ นแต่บุคคลภายนอกผู้รับ
โอนกรรมสิทธิ์ ในทรั พย์ สินที่เช่าตกลงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรกับกองทุนรวม
เพื่อยินยอมผูกพัน และอยู่ภายใต้ ของสิทธิ และหน้ าที่ต่างๆของผู้ให้ เช่าตาม
สัญญาฉบับนี ้
5.4 ผู้ให้ เช่าตกลงไม่นาทรั พย์ สินที่เช่าออกไปให้ เช่าช่วง จัดหาประโยชน์ โอน
สิทธิ ให้ เป็ นหลักประกันก่อภาระผูกพันหรื อดาเนินการด้ วยประการใดๆ ที่
อาจส่งผลเป็ นการขัดขวางการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าของกองทุนรวม
ตลอดระยะเวลาการเช่ า เว้ น แต่จ ะได้ รั บ ความยิ นยอมล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากกองทุนรวม
5.5 ผู้ให้ เช่าตกลงไม่ดดั แปลงหรื อก่อสร้ างสิ่งปลูกสร้ างใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่
เช่าเว้ นแต่กองทุนจะให้ ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ า

6. หน้ าที่ในการบารุ ง
รั กษาทรั พย์ ท่ เี ช่ า

6.1 กรณีทรั พย์สินที่เช่าเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ภายในระยะเวลาการเช่าคู่สญ
ั ญา
ตกลงให้ ผ้ เู ช่ามีหน้ าที่ตา่ งๆ เกี่ยวกับการบารุ งรักษาทรัพย์ที่เช่า ดังต่อไปนี ้
(1) บารุ งซ่อมแซม และปรั บปรุ งทรั พย์ ที่คงอยู่ในสภาพดีพร้ อมใช้ งานด้ วย
ค่าใช้ จ่ายของผู้เช่า
(2) ดาเนินการปรับปรุ งภาพลักษณ์ของทรัพย์ที่เช่าด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทุน
รวมตามประมาณการรายรับ และรายจ่าย ซึง่ ผู้เช่ามีหน้ าที่ทาให้ กองทุนรวม

7. การให้ เช่ าช่ วงและ
การโอนสิทธิการเช่ า

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้
7.1 กองทุนรวมสามารถโอนสิทธิการเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อ
แต่บ างส่วนให้ แ ก่ บุคคลใดๆได้ โดยต้ องได้ รั บ อนุญ าตล่ว งหน้ าเป็ นลาย
ลัก ษณ์ อัก ษรจากผู้ ให้ เ ช่ า ทัง้ นี ผ้ ้ ู ใ ห้ เช่ า จะแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาภายใน
ระยะเวลาที่ เหมาะสม และจะไม่ใ ห้ ป ฏิ เสธไม่ใ ห้ ความยิ น ยอมโดยไม่ มี
เหตุผลอันสมควร
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การให้ เ ช่ า ช่ ว งและการ 7.2 ตลอดอายุการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ กองทุนรวมจะไม่นาทรัพย์สินที่เช่าออก
โอนสิทธิการเช่ า (ต่ อ)
ให้ บคุ คลภายนอกเช่าช่วง เว้ นแต่
(1) การนาทรั พย์ สินที่ เช่าออกให้ เช่าแก่ บริ ษัท สีลมออล์ จากัด ภายใต้
สัญญาเช่าห้ องชุดพื ้นที่มอลล์ 3 และพืน้ ที่พาณิ ชยกรรมพร้ อมเฟอร์ นิเจอร์
วัสดุ และอุปกรณ์
(2) การให้ เช่าช่วงซึง่ เป็ นธุรกรรมการค้ าปกติของกองทุนรวม
(3) ได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ เช่า
8. การประกันภัย

8.1 กองทุนรวมมีหน้ าที่จดั ให้ มีประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้
เสียของกองทุยรวมที่มีตอ่ ทรัพย์สินที่เช่าตลอดระยะเวลาการเช่า ซึง่ ไม่รวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียง การประกันสิท ธิการเช่า (Leasehold Insurance) การประ
ภัยธุรกิจหยุดชะงัก(Business Interruption Insurance) การประกันภัยเพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) ทัง้ นี ้ เว้ นแต่
การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All Risks Insurance) ซึง่ ผู้ให้ เช่าตกลง
เป็ นผู้จดั ให้ มีการประกันภัยดังกล่าวอย่างเพียงพอและเหมาะสมในนามของ
ผู้ให้ เช่า โดยผู้ให้ เช่าเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องด้ วยตนเอง
8.2 ในกรณี ที่ผ้ ูให้ เช่ามีการจัดทาสัญญาประกันภัยเกี่ ยวกับทรั พย์ สินที่ เช่าไว้
(ยกเว้ นการประกันความเสี่ยงภัยทางทรัพย์สิน (All Risks Insurance) ก่อน
หน้ าที่ คู่สัญญาจะเข้ าทาสัญญาฉบับนี แ้ ละกรมธรรม์ ประกันภัยดังกล่าว
ยังคงมีผลใช้ บงั คับภายหลังจากวันจดทะเบียนการเช่าแล้ ว ผู้ให้ เช่าตกลงจะ
ดาเนินการให้ กองทุนรวมเป็ นผู้เอาประกันภัย (ผู้เอาประกันภัยร่ วม) และ/
หรื อผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว (แล้ วแต่กรณีโดยขึ ้นอยู่
กับประเภทและเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับ)
โดยมีผลนับตังแต่
้ วนั ที่จดทะเบียนการเช่า เป็ นต้ นไป โดยกองทุนรวมตกลง
เป็ นผู้รับผิดชอบค่าเบีย้ ประกันภัยตามส่วนระยะเวลาที่เหลืออยู่ของความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงค่าใช้ จ่าย และ/หรื อค่าธรรมเนียม
ใดๆที่เกิดขึ ้น หรื อเกี่ยวข้ องกับการโอนสิทธิการสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย
ข้ างต้ น
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9. ภาษีอากรและค่ าใช้ จ่าย

9.1 ผู้เช่ามีหน้ าที่ชาระภาษี โรงเรื อนและที่ดิน และภาษี บารุ งท้ องที่ รวมตลอดถึง
ภาษี ป้าย ภาษี อื่นๆ หรื อค่าธรรมเนี ยมใดๆที่ อาจเรี ยกเก็บโดยหน่วยงาน
ราชการ เนื่องด้ วยที่ เกี่ยวข้ องกับการใช้ ประโยชน์ ในทรั พย์ สินที่ เช่าตลอด
ระยะเวลาที่สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับ
ทังนี
้ ้ หากผู้ให้ เช่าได้ ชาระภาษี โรงเรื อนและที่ดินและภาษี บารุ งท้ องที่ รวมถึง
ตลอดถึงภาษี ธุ รกิ จเฉพาะ ภาษี ป้าย ภาษี อื่นๆ หรื อ ค่าธรรมเนี ยมใดๆที่
เรี ยกเก็บโดยหน่วยงานราชการเนื่องด้ วยหรื อที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินที่เช่าที่
เกิ ดขึน้ ตังแต่
้ จดทะเบี ยนสิทธิ การเช่าให้ แก่กองทุนรวมเป็ นต้ นไป กองทุน
รวมจะชาระคืนค่าภาษี หรื อค่าธรรมเนียมที่ผ้ เู ช่าชาระไปดังกล่าวให้ กบั ผู้ให้
เช่าให้ ครบถ้ วนภายใน 30 วันนับตังแต่
้ วนั ที่กองทุนรวมได้ รับหนังสือแจ้ ง
จากผู้ให้ เช่า
9.2 ผู้ให้ เช่าตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่า อากรแสตมป์
และค่าใช้ จ่ายใดๆที่เกิดขึ ้นจากหรื อเกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนการเช่าตาม
สัญญานี ้
9.3 ผู้ให้ เช่ามีหน้ าที่รับผิดชอบภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย ภาษี มลู ค่าเพิ่ม และภาษี
ธุรกิจเฉพาะ (ถ้ ามี) ของตนเอง

10. สิ ท ธิ แ ล ะ ห น้ า ที่ ข อ ง ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้ รับความเสียหายหรื อถูกทาลายลงทังหมดหรื
้
อบางส่วน
คู่สัญญาในกรณีทรั พย์ ท่ ี และกองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าได้ หรื อไม่สามารถใช้ งาน
เช่ าได้ รับความเสียหาย ได้ เกินกว่าร้ อยละ 50 ของพื ้นที่เช่าคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงกันดังนี ้ :(1) ผู้ให้ เช่าต้ องแจ้ งให้ กองทุนรวมทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรว่าประสงค์จะ
สร้ างทรัพย์สินที่เช่าขึ ้นใหม่หรื อไม่
(2) หากผู้ ให้ เช่ า แจ้ งให้ กองทุ น รวมทราบว่ า ผู้ ให้ เช่ า ประสงค์ จ ะสร้ าง
ทรั พย์ สินที่เช่าขึน้ ใหม่ กองทุนรวมมีสิทธิ เรี ยกร้ องให้ ผ้ ูให้ เช่านาค่าสินไหม
ทดแทนที่ได้ รับภายใต้ กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ดังกล่าว มา
ชดเชยค่าเสียหายให้ แก่กองทุนรวมในจานวนตามอัตราส่วนของค่าเช่าคิด
คานวณตามระยะเวลา นับจากวันที่ทรัพย์ สินที่เช่าเสียหายหรื อถูกทาลาย
ลงจนถึงวันที่กองทุนรวมสามารถเข้ าใช้ ประโยชน์ ในทรั พย์ สินที่เช่าที่สร้ าง
ขึ ้นใหม่ได้
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สิ ท ธิ แ ล ะ ห น้ า ที่ ข อ ง
คู่สัญญาในกรณีทรั พย์ ท่ ี
เช่ าได้ รับความเสี ยหาย
(ต่ อ)

(3) หากผู้ให้ เช่าแจ้ งให้ กองทุนรวมทราบว่า ผู้ให้ เช่าจะไม่สร้ างทรั พย์ สินที่
เช่าขึน้ ใหม่ กองทุนรวมมีสิทธิ เรี ยกร้ องให้ ผ้ ูให้ เช่านาค่าสินไหมทดแทนที่
ได้ รับภายใต้ กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินมาชดเชยค่าเสียหาย
ให้ แ ก่ ก องทุ น รวมในจ านวนตามอัต ราส่ ว นของค่ า เช่ า คิ ด ค านวณตาม
ระยะเวลานับจากวันที่ทรัพย์สินที่เช่าเสียหายหรื อถูกทาลายลงจนถึงวันครบ
ระยะเวลาการเช่าได้
หมายเหตุ : ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไข (3) ข้ างต้ นหมายความถึงเฉพาะค่า
สินไหมทดแทนที่ผ้ ูให้ เช่าได้ รับตามกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรั พย์ สิน (All
Risks Insurance) เท่านัน้ แต่ไม่รวมถึงค่าสินไหมทดแทนที่กองทุนรวมมีสิทธิ
ได้ รั บ ตามกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย อื่ น ๆ อาทิ เ ช่ น การประกั น ภั ย สิ ทธิ ก ารเช่ า
(Leasehold Insurance) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption
Insurance) และสิทธิ ในการเรี ยกร้ องให้ นาค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวมาชดเชย
ค่าเสียหายให้ แก่กองทุนรวมตามเงื่อนไข (3) ข้ างต้ นถือเป็ นค่าเสียหายหรื อ ค่า
สินไหมทดแทนนอกเหนื อจากค่าสินไหมทดแทนที่ กองทุนรวมมีสิทธิ ได้ รับตาม
กรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ

3.3.2 สัญญาเช่ าห้ องชุดพืน้ ที่มอลล์ 3 ห้ องชุดเลขที่ 425/1-4
ผู้ให้ เช่ า
บริ ษัท ตรี นิตี ้ คอมเพล็กซ์ จากัด
ผู้เช่ า
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าตรี นิตี ้
สัญญาฉบับนีท้ าขึน้ เมื่อ
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556
1. ทรั พย์ สินที่เช่ า
ผู้ให้ เช่าตกลงให้ เช่า และกองทุนตกลงให้ เช่าห้ องชุดในโครงการอาคารชุดตรี นิตี ้
คอมเพล็กซ์ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 8/2531 อาคารเลขที่ 4254 ซอยสิริจลุ เสวก
ถนนสี ลม แขวงบางรั ก กรุ งเทพมหานคร จานวน 4 ห้ อง ได้ แก่ ห้ องชุดเลขที่
425/1, 425/2, 425/3 และ 425/4 เนือ้ ที่รวม 732.25 ตารางเมตร ตังอยู
้ ่บน
โฉนดที่ ดิ น เลขที่ 530 ต าบลสี ล ม (สาทร) อ าเภอบางรั ก กรุ ง เทพมหานคร
(“ทรัพย์สินที่เช่า”)
2. วัตถุประสงค์ การเช่ า

ผู้เช่าจะเข้ าครอบครอง ใช้ หาประโยชน์หรื อดาเนินการอื่นใดกับทรัพย์สินที่เช่า
เพื่อประกอบกิจพาณิ ชยกรรม และผู้เช่าตกลงจะไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
และการใช้ ประโยชน์ ในทรัพย์ สินที่เช่า เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าจาก
ผู้ให้ เช่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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3. ระยะเวลาการเช่ าและการ 3.1 ผู้ให้ เช่า ตกลงให้ เช่า และกองทุนตกลงเช่าทรัพย์สินที่เช่าโดยมีระยะเวลา
ต่ อสัญญาเช่ า
ก าหนด 30 ปี (“ระยะเวลาการเช่ า ”) นับ วัน ที่ จ ดทะเบี ย นการเช่ า โดย
คู่สัญ ญาตกลงจ าน าสัญ ญาฉบับ นี ไ้ ปจดทะเบี ย นการเช่ าต่อพนัก งาน
เจ้ าหน้ าที่ ณ สานักงานที่ดิน กรุ งเทพมหานคร ภายในระยะเวลา 30 วัน
นับจากวัน ที่ กองทุน รวมได้ รับ ความเห็ นชอบการเพิ่ มเงิ น ทุน และแก้ ไ ข
เพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับ
การเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงได้ เสนอ
ขาย และจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออก และเนอขายเพิ่มเติมแก่นกั ลงทุนเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว เว้ นแต่กรณีเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุจาเป็ นอื่นใด คูส่ ญ
ั ญาตกลง
ให้ ระยะเวลาเช่าเริ่ มต้ นในวันที่จดทะเบียนการเช่าตามกาหนดไว้ ข้างต้ น
แต่ค่าสัญญาอาจเลื่อนกาหนดดาเนิ นการจดทะเบียนการเช่าออกไปได้
ตามความจาเป็ นและสมควร แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินกว่าระยะเวลา 60 วัน นับ
จากวันที่เข้ าทาสัญญาฉบับนี ้
3.2 ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่า ประสงค์จะขอต่ออายุการเช่าภายหลังจากที่ครบกาหนด
ระยะเวลาเช่ า ผู้ใ ห้ เช่ าตกลงจะแจ้ ง เงื่ อ นไข และราคาในการต่ ออายุ
สัญ ญาฉบับ นี อ้ อกไปให้ กองทุ น พิ จ ารณาภายใน 12 เดื อ น ก่ อ นครบ
กาหนดระยะเวลาการเช่าที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.1 ข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ภายในระยะเวลากาหนด 30 ปี จากวันที่จดทะเบียนการเช่าผู้ให้ เช่า
ไม่มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวเว้ นแต่ในกรณี ที่ผ้ ใู ห้ เช่าประสงค์จะ
ขายทรั พย์ สินที่ เช่าก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้ เช่าตกลงให้
สิทธิแก่กองทุนรวมในการปฎิเสธเป็ นครัง้ แรก (Right of First Refusal) ใน
การพิ จ ารณาซื อ้ และ/หรื อ รั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า แจ้ งโดย
รายละเอียด และเงื่อนไขเกี่ ยวกับการเสนอขายทรั พย์ สินที่ เช่าดังกล่าว
ให้ แก่กองทุนรวมทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ทังนี
้ ้หากกองทุนรวมไม่แจ้ ง
ตอบรั บ การซื อ้ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่าดังกล่าวให้ แก่ ผ้ ูเช่ าทราบเป็ นตัวหนัง สื อ
ภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ให้ เช่า ผู้ให้ เช่ามี
สิทธินาทรัพย์สินที่เช่าออกเสนอขายให้ แก่บุคคลอื่นได้ โดยที่รายละเอียด
และเงื่อนไขการเสนอขายทรั พย์ สินดังกล่าวให้ แก่บุคคลภายนอกต้ องไม่
ดีกว่าที่เสนอขายให้ แก่กองทุนรวม
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4. ค่ าเช่ าและการชาระค่ าเช่ า กองทุนรวมตกลงชาระค่าเช่าให้ แก่ผ้ ูให้ เช่าเพื่อตอบแทนการใช้ ทรั พย์ สินที่ เช่า
เป็ นเงินจานวน 187,822,295.-บาท (หนึง่ ร้ อยแปดสิบเจ็ดล้ านแปดแสนสองหมื่น
สองพันสองร้ อยเก้ าสิบหกบาทถ้ วน) ตลอดอายุการเช่า โดยกองทุนรวมตกลง
ชาระค่าเช่าทัง้ จานวนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าในวันจดทะเบียนการเช่า ณ สานักงานที่ดิน
กรุ งเทพมหานคร
5. สิ ท ธิ แ ละหน้ าที่ ข องผู้ ให้ 5.1 ในกรณี ที่ ท รั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า มีก ารน าไปจัด หาผลประโยชน์ ใ ดๆ อยู่ใ นวัน ที่
เช่ า
คูส่ ญ
ั ญาเข้ าทาสัญญาฉบับนี ้ ให้ ผ้ ใู ห้ เช่ามีสิทธิในการได้ ประโยชน์ จากหรื อ
เกี่ยวข้ องกับทรั พย์สินที่เช่าที่เกิดขึน้ ก่อนเวลา 24.00 น. ของวันก่อนวันจด
ทะเบียนการเช่า
ให้ กองทุนรวมสิทธิในการได้ รับผลประโยชน์จากหรื อเกี่ยวข้ องกับทรัพย์สิน
ที่เช่าที่เกิดขึ ้นนับจากเวลา 24.00 น. ของวันจดทะเบียนการเช่า
5.2 ผู้ใ ห้ เ ช่ า จะแจ้ ง ให้ ก องทุ น รวมทราบ และส่ ง มอบค่ า เช่ า ค่ า บริ ก าร ค่ า
สาธารณูปโภค เงินประกันหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ถือเป็ นสิทธิของกองทุน
รวมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อ 1 ข้ างต้ น ในส่วนที่ผ้ ใู ห้ เช่าได้ รับไว้ ล่วงหน้ า
อันเกี่ ยวกับ ทรั พย์ สินที่ เช่า รวมถึงเงิ น ประกันต่างๆที่ ผ้ ูใ ห้ เช่าได้ รับ ไว้ อัน
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เช่า (ถ้ ามี) ให้ แก่กองทุนรวมภายใน 30 วัน นับจากวัน
จดทะเบียนการเช่า
5.3 ภายใต้ ข้อบังคับข้ อ 3.2 วรรคสอง ผู้เช่าให้ เช่าจะไม่จาหน่าย จ่าย โอน
กรรมสิทธิ์ ในทรั พย์ สินที่ เช่าให้ แก่บุคคลภายนอก เว้ นแต่บุคคลภายนอก
ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าตกลงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรกับกองทุน
รวมเพื่อยินยอมผูกพัน และอยู่ภายใต้ ของสิทธิ และหน้ าที่ตา่ งๆของผู้ให้ เช่า
ตามสัญญาฉบับนี ้
5.4 ผู้ให้ เช่าตกลงไม่นาทรั พย์ สินที่เช่าออกไปให้ เช่าช่วง จัดหาประโยชน์ โอน
สิทธิ ให้ เป็ นหลักประกันก่อภาระผูกพันหรื อดาเนินการด้ วยประการใดๆ ที่
อาจส่งผลเป็ นการขัดขวางการใช้ ประโยชน์ ในทรั พย์ สินที่ เช่าของกองทุน
รวมตลอดระยะเวลาการเช่า เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากกองทุนรวม
5.5 ผู้ให้ เช่าตกลงไม่ดดั แปลงหรื อก่อสร้ างสิ่งปลูกสร้ างใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่
เช่าเว้ นแต่กองทุนจะให้ ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ า
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6 หน้ าที่ ใ นการบ ารุ ง รั ก ษา 6.1 กรณี ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า เป็ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ภายในระยะเวลาการเช่ า
ทรั พย์ ท่ เี ช่ า
คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ผ้ ูเช่ามีหน้ าที่ต่างๆ เกี่ยวกับการบารุ งรั กษาทรั พย์ ที่เช่า
ดังต่อไปนี ้
(1) บารุ งซ่อมแซม และปรับปรุ งทรัพย์ที่คงอยู่ในสภาพดีพร้ อมใช้ งานด้ วย
ค่าใช้ จ่ายของผู้เช่า
(2) ดาเนินการปรั บปรุ งภาพลักษณ์ ของทรั พย์ ที่เช่าด้ วยค่าใช้ จ่ายของ
กองทุนรวมตามประมาณการรายรั บ และรายจ่าย ซึง่ ผู้เช่ามีหน้ าที่ทาให้
กองทุนรวม
7 การให้ เช่ าช่ วงและการโอน ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้
สิทธิการเช่ า
7.1 กองทุนรวมสามารถโอนสิทธิ การเช่าภายใต้ สัญญาฉบับนี ไ้ ม่ว่าทัง้ หมด
หรื อแต่บางส่วนให้ แก่บุคคลใดๆได้ โดยต้ องได้ รับอนุญาตล่วงหน้ าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ เช่า ทังนี
้ ้ผู้ให้ เช่าจะแจ้ งผลการพิจารณาภายใน
ระยะเวลาที่ เหมาะสม และจะไม่ใ ห้ ปฏิ เสธไม่ให้ ความยิ นยอมโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร
7.2 ตลอดอายุการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ กองทุนรวมจะไม่นาทรั พย์ สินที่เช่า
ออกให้ บคุ คลภายนอกเช่าช่วง เว้ นแต่
(1) การนาทรั พย์ สินที่เช่าออกให้ เช่าแก่บริ ษัท สีลมออล์ จากัด ภายใต้
สัญญาเช่าห้ องชุดพื ้นที่มอลล์ 3 และพื ้นที่พาณิชยกรรมพร้ อมเฟอร์ นิเจอร์
วัสดุ และอุปกรณ์
(2) การให้ เช่าช่วงซึง่ เป็ นธุรกรรมการค้ าปกติของกองทุนรวม
(3) ได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ เช่า
8 การประกันภัย

8.1 กองทุนรวมมีหน้ าที่จดั ให้ มีประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วน
ได้ เสียของกองทุยรวมที่มีตอ่ ทรัพย์สินที่เช่าตลอดระยะเวลาการเช่ า ซึง่ ไม่
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การประกันสิทธิการเช่า (Leasehold Insurance)
การประภัยธุรกิจหยุดชะงัก(Business Interruption Insurance) การ
ประกั น ภั ย เพื่ อ ประโยชน์ ข องบุ ค คลภายนอก (Public Liabilities
Insurance) ทัง้ นี ้ เว้ นแต่การประกันความเสี่ยงภัยทรั พย์ สิน (All Risks
Insurance) ซึ่งผู้ให้ เช่าตกลงเป็ นผู้จดั ให้ มีการประกันภัยดังกล่าวอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมในนามของผู้ให้ เช่า โดยผู้ให้ เช่าเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องด้ วยตนเอง
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การประกันภัย (ต่ อ)

8.2 ในกรณี ที่ผ้ ใู ห้ เช่ามีการจัดทาสัญญาประกันภัยเกี่ ยวกับทรั พย์สินที่เช่าไว้
(ยกเว้ นการประกันความเสี่ยงภัยทางทรัพย์สิน (All Risks Insurance)
ก่ อนหน้ าที่ คู่สัญ ญาจะเข้ า ท าสัญ ญาฉบับ นี แ้ ละกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย
ดังกล่าวยังคงมีผลใช้ บงั คับภายหลังจากวันจดทะเบียนการเช่าแล้ ว ผู้ให้
เช่ า ตกลงจะด าเนิ น การให้ กองทุ น รวมเป็ นผู้ เอาประกั น ภั ย (ผู้ เอา
ประกันภัยร่ วม) และ/หรื อผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
(แล้ ว แต่ ก รณี โ ดยขึ น้ อยู่ กั บ ประเภทและเงื่ อ นไขความคุ้ ม ครองของ
กรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับ) โดยมีผลนั บตังแต่
้ วนั ที่จดทะเบียนการ
เช่าเป็ นต้ น ไป โดยกองทุนรวมตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบค่าเบี ย้ ประกันภัย
ตามส่วนระยะเวลาที่เหลืออยู่ของความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
รวมถึงค่าใช้ จ่าย และ/หรื อค่าธรรมเนียมใดๆที่เกิดขึน้ หรื อเกี่ยวข้ องกับ
การโอนสิทธิการสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยข้ างต้ น

9. ภาษีอากรและค่ าใช้ จ่าย

9.1 ผู้เช่ามีหน้ าที่ชาระภาษี โรงเรื อนและที่ดิน และภาษี บารุ งท้ องที่ รวมตลอด
ถึ ง ภาษี ป้ าย ภาษี อื่ น ๆ หรื อ ค่ า ธรรมเนี ย มใดๆ ที่ อ าจเรี ย กเก็ บ โดย
หน่วยงานราชการ เนื่องด้ วยที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที่
เช่าตลอดระยะเวลาที่สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับ
ทัง้ นี ้ หากผู้ใ ห้ เช่ าได้ ช าระภาษี โรงเรื อนและที่ ดินและภาษี บารุ งท้ องที่
รวมถึงตลอดถึงภาษี ธุรกิจเฉพาะ ภาษี ป้าย ภาษี อื่นๆ หรื อ ค่าธรรมเนียม
ใดๆที่ เ รี ย กเก็ บ โดยหน่ ว ยงานราชการเนื่ อ งด้ วยหรื อ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
ทรั พย์ สินที่ เช่าที่ เกิ ดขึน้ ตังแต่
้ จดทะเบียนสิทธิ การเช่าให้ แก่กองทุนรวม
เป็ นต้ นไป กองทุนรวมจะชาระคืนค่าภาษี หรื อค่าธรรมเนียมที่ผ้ ูเช่าชาระ
ไปดังกล่าวให้ กบั ผู้ให้ เช่าให้ ครบถ้ วนภายใน 30 วันนับตังแต่
้ วนั ที่กองทุน
รวมได้ รับหนังสือแจ้ งจากผู้ให้ เช่า
9.2 ผู้ใ ห้ เ ช่ าตกลงรั บ ผิ ด ชอบค่ าธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย นการเช่ า อากร
แสตมป์ และค่าใช้ จ่ายใดๆที่เกิดขึ ้นจากหรื อเกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียน
การเช่าตามสัญญานี ้
9.3 ผู้ให้ เช่ามีหน้ าที่รับผิดชอบภาษี เงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภาษี มลู ค่าเพิ่ม และ
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ (ถ้ ามี) ของตนเอง
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10 สิ ท ธิ แ ล ะ ห น้ า ที่ ข อ ง ในกรณี ที่ ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า ได้ รั บ ความเสี ย หายหรื อ ถู ก ท าลายลงทัง้ หมดหรื อ
คู่ สั ญ ญาในกรณี ท รั พ ย์ ที่ บางส่วน และกองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ ในทรั พย์ สินที่ เช่าได้ หรื อไม่
เช่ าได้ รับความเสียหาย
สามารถใช้ งานได้ เกินกว่าร้ อยละ 50 ของพื ้นที่เช่าคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงกัน
ดังนี ้ :(1) ผู้ให้ เช่าต้ องแจ้ งให้ กองทุนรวมทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรว่าประสงค์
จะสร้ างทรัพย์สินที่เช่าขึ ้นใหม่หรื อไม่
(2) หากผู้ ใ ห้ เช่ าแจ้ ง ให้ ก องทุน รวมทราบว่ า ผู้ใ ห้ เช่ า ประสงค์ จ ะสร้ าง
ทรัพย์สินที่เช่าขึ ้นใหม่ กองทุนรวมมีสิทธิเรี ยกร้ องให้ ผ้ ใู ห้ เช่านาค่าสินไหม
ทดแทนที่ได้ รับภายใต้ กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ดังกล่าว
มาชดเชยค่าเสียหายให้ แก่กองทุนรวมในจานวนตามอัตราส่วนของค่าเช่า
คิดคานวณตามระยะเวลานับจากวัน ที่ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ าเสี ย หายหรื อถูก
ทาลายลงจนถึงวันที่กองทุนรวมสามารถเข้ าใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า
ที่สร้ างขึ ้นใหม่ได้
(3) หากผู้ให้ เช่าแจ้ งให้ กองทุนรวมทราบว่า ผู้ให้ เช่าจะไม่สร้ างทรัพย์สินที่
เช่าขึ ้นใหม่ กองทุนรวมมีสิ ทธิ เรี ยกร้ องให้ ผ้ ใู ห้ เช่านาค่าสินไหมทดแทนที่
ได้ รั บ ภายใต้ กรมธรรม์ ป ระกั น ความเสี่ ย งภั ย ทรั พ ย์ สิ น มาชดเชย
ค่า เสี ย หายให้ แ ก่ ก องทุน รวมในจ านวนตามอัต ราส่ ว นของค่ า เช่ า คิ ด
คานวณตามระยะเวลานับจากวันที่ทรัพย์สินที่เช่าเสียหายหรื อถูกทาลาย
ลงจนถึงวันครบระยะเวลาการเช่า
หมายเหตุ : ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไข (3) ข้ างต้ นหมายความถึงเฉพาะ
ค่าสิ นไหมทดแทนที่ ผ้ ูใ ห้ เช่ าได้ รับ ตามกรมธรรม์ ประกัน ความเสี่ย งภัย
ทรัพย์สิน (All Risks Insurance) เท่านัน้ แต่ไม่รวมถึงค่าสินไหมทดแทนที่
กองทุ น รวมมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ตามกรมธรรม์ ป ระกั น ภัย อื่ น ๆ อาทิ เ ช่ น การ
ประกันภัยสิทธิ การเช่า (Leasehold Insurance) การประกันภัยธุรกิ จ
หยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และสิทธิในการเรี ยกร้ อง
ให้ นาค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวมาชดเชยค่าเสียหายให้ แก่กองทุนรวม
ตามเงื่ อนไข (3) ข้ างต้ น ถื อเป็ นค่าเสี ย หายหรื อ ค่าสิ น ไหมทดแทน
นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนที่กองทุนรวมมีสิทธิได้ รับตามกรมธรรม์
ประกันภัยอื่นๆ
ในการประเมินครั ง้ นี ้ บริ ษัท เรี ยล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ และข้ อจากัดทางกฎหมายของ
ทรัพย์สนิ ได้ ทกุ ประการเว้ นแต่ที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ น จึงทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยเชื่อว่าสิท ธิและข้ อจากัดทางกฎหมาย
ของทรัพย์สนิ มีความถูกต้ อง ผู้เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ มีกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิตามกฎหมายโดยถูกต้ องสามารถซื ้อขายเปลี่ยนมือ
ได้ โดยไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายอื่นใด ที่จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ นอกเหนือจากที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ น
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3.4 ราคาที่ดนิ ตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
ราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สาหรับที่ดินแปลงข้ างต้ นเป็ นการประเมินแบบรายแปลง
จากการตรวจสอบพบว่ามีรายละเอียดดังนี ้ :

ทรั พย์ สินส่ วนที่ 1

ลาดับที่

โฉนดที่ดนิ เลขที่

1
2

12746
12747
รวม

ขนาดที่ดิน
(ตารางวา)

ราคาประเมินราชการ
(บาท/ตารางวา)

ราคาประเมินราชการ
รวม (บาท)

100.00
101.00
201.00

280,000
280,000

28,000,000.28,280,000.56,280,000.-

ทรั พย์ สินส่ วนที่ 2
ราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สาหรับห้ องชุดที่ประเมินมูลค่าข้ างต้ น ตรวจสอบพบว่ามี
รายละเอียดดังนี ้ :

ลาดับที่

ห้ องชุดเลขที่

1
2
3
4
5

425
425/1
425/2
425/3
425/4
รวม

ขนาดเนือ้ ที่
(ตารางเมตร)

ราคาประเมินราชการ
(บาท/ตารางวา)

ราคาประเมินราชการ
รวม (บาท)

247.51
58.82
108.98
106.48
458.07
979.86

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000

4,950,200.1,176,400.2,179,600.2,129,600.9,161,400.19,597,200.-

หมายเหตุ การคานวณราคาทุนทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นการประมาณราคาในเบื ้องต้ นเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม เพื่อความ
ถูกต้ อง ชัดเจน ดังนันเห็
้ นควรตรวจสอบราคาทุนทรัพย์ เพื่อใช้ ในการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมอย่างเป็ นทางการ
กับสานักงานที่ดินอีกครัง้ หนึง่
ผู้ประเมินทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยเชื่อว่าสิทธิและข้ อจากัดทางกฎหมายของทรัพย์สินมีความถูกต้ อง โดย
ได้ มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ปรากฏตามรายละเอียดข้ างต้ น และพบว่ามีข้อความในสาระสาคัญตรงกันเว้ นแต่จะ
มีการระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นในรายงาน โดยไม่มีการตรวจสอบว่าเอกสารปลอมแปลงหรื อไม่
ผู้ประเมินเชื่อว่าผู้เป็ นเจ้ าของทรัพย์สินมีกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิตามกฎหมายโดยถูกต้ อง สามารถซื ้อขายเปลี่ยนมือได้
โดยไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายอื่นใดที่จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ นอกเหนือจากที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ น
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ผู้ประเมิน เชื่ อว่าข้ อมูลที่ เกี่ ยวกับสัญญาเช่าที่ ได้ รั บบางส่วน หรื อทัง้ หมด มีความสมบูรณ์ ถูกต้ องตามกฎหมาย
ปราศจากเงื่อนไขหรื อภาระผูกพันที่ได้ เปรี ยบหรื อเสียเปรี ยบนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในรายงาน อันอาจส่ง ผลต่อมูลค่า
ของทรัพย์สินที่ประเมิน
ผู้ประเมินมิได้ ตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้เช่า หรื อผู้กาลังจะเช่า และมีสมมติฐานว่า ผู้เช่าสามารถจะปฏิบัติ
ตามภาระผูกพันตามสัญญาเช่าได้ โดยไม่มีการค้ างชาระค่าเช่าหรื อการกระทาที่เป็ นการละเมิดสัญญาเช่ามาก่อน ผู้
ประเมิน เชื่ อว่า ข้ อมูล ที่ เกี่ ยวกับ สัญ ญาเช่าที่ ไ ด้ รั บ บางส่วน หรื อทัง้ หมด มีความสมบูร ณ์ ถูก ต้ องตามกฎหมาย
ปราศจากเงื่อนไขหรื อภาระผูกพันที่ได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในรายงาน อันอาจส่งผลต่อมูลค่าของ
ทรัพย์สินที่ประเมิน

3.5 การสารวจที่ดนิ
ในการสารวจสถานที่ตงของที
ั้
่ดินครัง้ นี ้ สามารถตรวจสอบตาแหน่งที่ดินได้ โดยตรวจสอบจาก
 ได้ สารวจที่ดินแล้ วไม่พบหมุดหลักเขต
 ระวางแผนที่ เลขที่ 5136 III 6416-4
 สารวจโดยใช้ แผนที่ตงที
ั ้ ่ได้ รับจากผู้ว่าจ้ างเป็ นแนวอ้ างอิงเพื่อหาตาแหน่งที่ดิน และมีผ้ ูนาชี ้สารวจ ได้ แก่ คุณ
รัตติกาล คงนคร โทรศัพท์ 081-453-3511 เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินโดยเป็ น เจ้ าหน้ าที่ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ซีไอเอ็มบี พริ นซิเพิล จากัด
การตรวจสอบตาแหน่งที่ดินข้ างต้ นไม่ว่าจะเป็ นการอ้ างอิงจากหมุดหลักเขตที่ตรวจพบ ระวางที่ดินเอกสารแปลง
คงเหลือ แปลงข้ างเคียง การสอบถามผู้อาศัยข้ างเคียง การนาชี ้ หรื อใช้ แผนที่แสดงที่ตงของที
ั้
่ดินที่ได้ รับจากผู้ว่าจ้ าง
เป็ นการอ้ างอิงตามเอกสารราชการ หรื อเอกสารที่ได้ รับ และการจัดทาแผนที่ แสดงที่ตงั ้ ของที่ดินพร้ อมระยะทาง
โดยประมาณเท่านัน้
ผู้ประเมินมิได้ ทาการสารวจรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินเพื่อยืนยันลักษณะรู ปแปลง เนื ้อที่ดิน ระดับของดินและแนว
เขตที่ดินและมิได้ สารวจสภาพที่ดินถึงความเหมาะสมสาหรับการพัฒนาโครงการ ทังไม่
้ มีการทดสอบคุณสมบัติของ
ดิน การทรุ ดตัว ตลอดจนวัตถุมีพิษที่อาจมี

3.6 ลักษณะเฉพาะของที่ดนิ
ทรั พย์ สินส่ วนที่ 1
เนือ้ ที่ดินและรู ปร่ าง
ที่ดินที่ประเมินประกอบที่ดินจานวน
เนื ้อที่ดินตามเอกสิทธิ์ที่ดินรวมทังสิ
้ ้น
ลักษณะรู ปแปลงของที่ดินโดยรวมเป็ นรู ป
ที่ดินมีด้านที่ติดถนน
ด้ านหน้ าที่ดินติดถนนเข้ าออกหลัก


:
:
:
:
:

2 แปลง (ต่อเนื่องกัน)
2 งาน 01.00 ตารางวา (หรื อ 201.00 ตารางวา)
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า
1 ด้ าน
ทางด้ านทิศใต้ ติดซอยไม่มีชื่อ กว้ างประมาณ 27.00 เมตร
ความลึกเฉลี่ย ประมาณ 30.25 เมตร
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สภาพทางภูมิศาสตร์ ระดับพืน้ ผิวดิน และการใช้ ประโยชน์
สภาพทางภูมิศาสตร์
: เป็ นที่พกั อาศัย และพาณิชยกรรม
: ถมแล้ ว มีระดับเสมอถนนผ่านหน้ าที่ดิน
ระดับพื ้นผิวดิน
การใช้ ประโยชน์ที่ดินปั จจุบนั
: เป็ นอาคารตรี ทิพย์ 2 (อาคาร สตูดิโอ)
อาณาเขตติดต่ อ
ทิศ
ทิศเหนือ

ระยะทางประมาณ
27.00
เมตร

มีอาณาเขตติดต่ อกับ
ที่ดินเลขที่ 6 และ 7

ทิศใต้

27.00

เมตร

ซอยไม่มีชื่อ (ทางสาธารณประโยชน์)

ทิศตะวันออก

30.25

เมตร

ที่ดินเลขที่ 529

ทิศตะวันตก

30.25

เมตร

ที่ดินเลขที่ 455 (โครงการตรี นิตี ้ คอมเพล็กซ์)

สภาพแวดล้ อมที่มีผลกระทบต่ อที่ดนิ
การตรวจสอบปั ญหาสภาพแวดล้ อมบริ เวณใกล้ เคียงที่ดินเท่ าที่สามารถตรวจสอบได้ ณ วันสารวจ พบ
ดังนี ้
ปั ญหาเรื่ องนา้ ท่ วมขัง
ปั ญหามลพิษ
การตรวจสอบอื่นๆ

: ไม่มีปัญหาเรื่ องน ้าท่วมขัง นอกจากฝนตกตามฤดูกาล
: ไม่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ กบั สถานที่ก่อปั ญหามลพิษทาง กลิ่น เสียง
: ไม่มี

3.6 ระบบสาธารณูปโภค
ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา
ระบบโทรศัพท์
ท่ อระบายนา้
ระบบขนส่ งมวลชน

:
:
:
:
:

มี ผ่านหน้ าที่ดิน
มี ผ่านหน้ าที่ดิน
มี ผ่านหน้ าที่ดิน
มี ผ่านหน้ าที่ดิน
มี ได้ แก่ รถโดยสารประจาทาง, รถไฟฟ้า BTS และ ทางด่วน
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4. รายละเอียดอาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
4.1 รายการอาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้ างรวมทังส่
้ วนปรับปรุ งพัฒนาบนที่ดินที่สารวจได้ ประกอบด้ วยรายการดังต่อไปนี ้
ลาดับ บ้ านเลขที่
1

22 - 24

รายการอาคาร และสิ่งก่ อสร้ าง
อาคารตรี ทิพย์ 2 (อาคาร สตูดิโอ)
7 ชัน้ พร้ อมชันใต้
้ ดิน
รวมพืน้ ที่

พืน้ ที่ก่อสร้ างรวม
อาคารตัง้ อยู่บน
ประมาณ (ตารางเมตร) โฉนดที่ดนิ เลขที่
5,286.81
12746 และ12747
5,286.81

หมายเหตุ : พื ้นที่ในการประเมินค่าทรัพย์สิน มีพื ้นที่ 4,270.25 ตารางเมตร (ไม่รวมพื ้นที่จดั สวน ประมาณ 327.75 ตารางเมตร)

4.2 การสารวจอาคารและสิ่งปลูกสร้ าง (ทรัพย์ สินส่ วนที่ 1)
ใบอนุญาตปลูกสร้ างอาคาร
 มีใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร เลขที่ 1842/2536 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2536 
 สาหรับอาคารประเภท อาคาร ...................................ซึง่ ต้ องมีใบอนุญาตการใช้ อาคาร จากการตรวจสอบพบว่ามี

ใบรับรองก่อสร้ างอาคาร เลขที่................................ลงวันที่ .......................................................................
 ไม่สามารถตรวจสอบได้ / ไม่มีใบอนุญาตปลูกสร้ างอาคาร เนื่องจาก ไม่ได้ รับเอกสารจากผู้วา่ จ้ าง กรณีนี ้บริ ษัท
ฯจะประเมินโดยมีสมมติฐานว่าอาคาร และสิ่งปลูกสร้ างทังหมดเป็
้
นส่วนควบของที่ดิน ดังนัน้ สิทธิ์ในอาคาร
และ สิ่งปลูกสร้ างย่อมเป็ นของเจ้ าของที่ดิน
แบบแปลนอาคารที่ใช้ ประกอบการประเมิน
 เป็ นตามแบบแปลนตามที่ผ้ วู า่ จ้ าง, เจ้ าของอาคาร หรื อผู้ครอบครองอาคารจัดให้ 
 ไม่มีแบบแปลนอาคารจัดให้ ผู้ประเมินได้ วดั ระยะอาคาร และร่ างขึ ้นเป็ นเพียงระยะโดยประมาณ

ความสมบูรณ์ ในการก่ อสร้ าง
 เป็ นอาคารที่ก่อสร้ างเสร็ จสมบูรณ์ สามารถใช้ งาน หรื อได้ ใช้ งานแล้ ว
 เป็ นอาคารที่ยงั ก่อสร้ างสมบูรณ์บางอาคาร และมีบางส่วนอยู่ในระหว่างการก่อสร้ างหรื อยังไม่ได้ ก่อสร้ าง
 อาคารยังไม่ได้ ทาการก่อสร้ าง เป็ นการประมาณการตามแบบแปลนการก่อสร้ างเท่านัน้

การเข้ าสารวจและตรวจสอบอาคาร
 ผู้ประเมินสามารถเข้ าสารวจภายในทรัพย์สินได้ 
 ผู้ประเมินได้ ตรวจสอบการปลูกสร้ างอาคาร พบว่าอาคารได้ ปลูกสร้ างในแนวเขตของที่ดินที่ประเมิน
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การสารวจของห้ องชุด (ทรั พย์ สินส่ วนที่ 2)
ผังห้ องชุดที่ใช้ ประกอบในการประเมิน
 เป็ นตามแบบแปลนตามที่ผ้ วู า่ จ้ าง, เจ้ าของอาคาร หรื อผู้ครอบครองอาคารจัดให้ 
 ไม่มีแบบแปลนอาคารจัดให้ ผู้ประเมินได้ ยดึ ถือตามผังกรรมสิทธิ์ห้องชุด

ความสมบูรณ์ ในการก่ อสร้ าง
 เป็ นอาคารที่ก่อสร้ างเสร็ จสมบูรณ์ สามารถใช้ งาน หรื อได้ ใช้ งานแล้ ว
 เป็ นอาคารที่ยงั ก่อสร้ างเสร็ จสมบูรณ์บางอาคารและมีบางส่วนอยู่ในระหว่างการก่อสร้ างหรื อยังไม่ได้ ก่อสร้ าง
 อาคารยังไม่ได้ ทาการก่อสร้ าง เป็ นการประมาณการตามแบบแปลนการก่อสร้ างเท่านัน้

การเข้ าสารวจและตรวจสอบอาคาร
 ผู้ประเมินสามารถเข้ าสารวจภายในทรัพย์สินได้ 
 ผู้ประเมินได้ ตรวจสอบการปลูกสร้ างอาคาร พบว่าอาคารได้ ปลูกสร้ างในแนวเขตของที่ดินที่ประเมิน


เงื่อนไขและข้ อจากัดในการตรวจสอบอาคาร
บริ ษัท เรี ยล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด ได้ ทาการสารวจและประเมินมูลค่า โดยมีเงื่อนไขและข้ อจากัดในการสารวจ
และตรวจสอบอาคารสิ่งก่อสร้ าง และส่วนปรับปรุ งพัฒนาอื่นๆ บนที่ดิน กล่าวคือ
 ผู้ประเมินได้ ทาการสารวจตรวจสอบเบื ้องต้ นเฉพาะตัวอาคารและส่วนปรับปรุ งอื่น ตลอดจนระบบนา้ ประปา

ระบบไฟฟ้า และระบบอื่นๆตามลัก ษณะของการใช้ งานทั่วไปเท่ านัน้ โดยไม่มีการสารวจหรื อทดสอบทาง
วิศวกรรมของอาคารและส่วนปรับปรุ งอื่น เกี่ยวกับความแข็งแรง ความปลอดภัย การทรุ ดตัวของโครงสร้ างการ
ใช้ วสั ดุที่อาจเป็ นพิษในอาคาร หรื อการทดสอบประสิทธิภาพการใช้ งานของระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร
อย่างไรก็ตาม ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินได้ ทาการตรวจสอบสภาพโดยทัว่ ไปของอาคารอย่างถี่ถ้วนแล้ ว
 ผู้ประเมินไม่สามารถยืนยันได้ วา่ อาคารและส่วนปรับปรุ งพัฒนาอื่น มีการก่อสร้ างตรงตามแบบที่ได้ รั บอนุญาต
ก่อสร้ างหรื อไม่ และไม่สามารถยืนยันได้ วา่ เนื ้อที่อาคารที่แท้ จริ งมีขนาดเนื ้อที่ตรงตามแบบคานวณที่ได้ รับหรื อ
ที่ได้ ประมาณการหรื อไม่
 ผู้ประเมินเชื่อว่าอาคารและส่วนปรับปรุ งพัฒนาอื่น ได้ รับการปลูกสร้ างโดยถูกต้ องสอดคล้ องกับข้ อกาหนดผัง
เมือง กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่จะระบุเป็ นอย่างอื่นในรายงาน
(ผังที่ตงอาคารแต่
ั้
ละหลัง และภาพถ่ายอาคาร ได้ แสดงไว้ ในเอกสารแนบท้ าย ตามลาดับ)

REA/GL-0908-1/64

-22-

4.3 รายละเอียดอาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
ทรั พย์ สินส่ วนที่ 1 (กรรมสิทธิ์สมบูรณ์ )
รายละเอียดของอาคารสิ่งก่อสร้ าง และส่วนปรับปรุ ง แต่ละรายการแสดงดังต่อไปนี ้
อาคารสิ่งปลูกสร้ าง ได้ แก่ อาคารตรี ทิพย์ 2 (อาคาร สตูดิโอ) 7 ชัน้ พร้ อมชัน้ ใต้ ดิน จานวน 1 หลัง มีพืน้ ที่ใช้ สอย
อาคารรวมประมาณ 5,285.81 ตารางเมตร ณ วันที่ทาการสารวจอาคารมีการบารุ งรั กษาดี โดยมีรายของอาคาร
ดังนี ้.

รายการ
รายละเอียดทั่วไป
ลักษณะอาคาร
ขนาดอาคาร
พื ้นที่รวมประมาณ
การแบ่งพื ้นที่ใช้ ประโยชน์

: อาคารตรี ทพ
ิ ย์ 2 สูง 7 ชัน้ พร้ อมชัน้ ใต้ ดนิ จานวน 1 หลัง
: คอนกรี ตเสริ มเหล็ก สูง 7 ชัน้ พร้ อมชันใต้
้ ดิน
(เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นทร์ 7 ชัน้ พร้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชัน)
้
: 24.50 X 26.80 เมตร
: 5,286.81 ตารางเมตร
: ชันใต้
้ ดิน : พื ้นที่พาณิชยกรรม (ร้ านค้ า)
ชัน้ 1
: พื ้นที่ วิลล่า มาร์ เก็ต และโถงเอนกประสงค์
ชัน้ 2-7 : พื ้นที่ห้องพัก, โถงทางเดิน และโถงลิฟท์
จากการสอบถาม ณ วันสารวจ แบ่งเป็ นห้ องขาย จานวน 72 ห้ อง

รู ปแบบอาคาร
คุณภาพของวัสดุก่อสร้ าง
รู ปแบบสถาปั ตย์
อายุอาคารประมาณ
สภาพอาคาร
การดูแล บารุ งรักษา

:
:
:
:
:

ปานกลาง
ปานกลาง
28 ปี (ปรับปรุ ง และซ่อมแซมในปี 2560)
ดี
ดี

โครงสร้ างและวัสดุอาคาร
โครงสร้ างอาคาร
โครงหลังคาและวัสดุมงุ หลังคา
ฝ้าเพดาน
พื ้นและวัสดุปผู ิวพื ้น

:
:
:
:

คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (ดาดฟ้า) และโครงเหล็กมุงด้ วยเมทัลชีท
ยิบซัม่ บอร์ ดฉาบเรี ยบทาสี, ยิบซัม่ บอร์ ดทีบาร์ และคอนกรี ต
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ปูกระเบื ้องแกรนิโต้ , ปูกระเบื ้องเซรามิค และ
ปูไม้ ลามิเนต
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ผนังและวัสดุผิว
ประตู
หน้ าต่าง
พื ้นและผนังห้ องน ้า
สุขภัณฑ์ ประกอบด้ วย

:
:
:
:
:

ก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบทาสี และบานกระจก
บานไม้ เนื ้อแข็ง และบานกระจกกรอบอลูมิเนียม
บานกระจกกรอบอลูมิเนียม
ปูกระเบื ้องเซรามิค บุกระเบื ้องเซรามิค
ชักโครกแบบนัง่ ราบ, โถปั สสาวะชาย, อ่างล้ างหน้ า, อ่างอาบน ้า,
กระจกเงา และอุปกรณ์อื่นๆตามมาตรฐาน

งานระบบในอาคาร
ภายในอาคารประกอบด้ วย งานระบบต่างๆ ได้ ดงั นี ้.ระบบไฟฟ้า
: มี
ระบบสุขาภิบาล
: มี
ระบบปรับอากาศ
: มี
ระบบป้องกันอัคคีภยั
: มี
ระบบรักษาความปลอดภัย
: มี
ระบบลิฟท์
: มี ลิฟท์โดยสาร : 2 ตัว
ระบบโทรศัพท์
: มี
การใช้ ประโยชน์โดยรวมปั จจุบนั

: เป็ นโรงแรม (เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นทร์ ) และพื ้นที่พาณิชยกรรม
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ทรั พย์ สินส่ วนที่ 2 (สิทธิการเช่ า ระยะเวลาเช่ า 30 ปี )
รายละเอียดของห้ องชุดที่ประเมินมูลค่า มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้


รายการ
รายละเอียดทั่วไป
ลักษณะอาคาร
โครงสร้ างอาคาร
พื ้นที่ห้องชุด

: ห้ องชุด พาณิชยกรรม จานวน 5 ห้ องชุด

พื ้นที่รวมประมาณ
การแบ่งพื ้นที่ใช้ ประโยชน์
คุณภาพของวัสดุก่อสร้ าง
อายุอาคารประมาณ
สภาพห้ องชุด
การดูแล บารุ งรักษา

: คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
: คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
: ห้ องชุดเลขที่ 425
พื ้นที่ 247.51 ตารางเมตร
ห้ องชุดเลขที่ 425/1
พื ้นที่ 58.82 ตารางเมตร
ห้ องชุดเลขที่ 425/2
พื ้นที่ 108.98 ตารางเมตร
ห้ องชุดเลขที่ 425/3
พื ้นที่ 106.48 ตารางเมตร
ห้ องชุดเลขที่ 425/4
พื ้นที่ 458.07 ตารางเมตร
: 979.86 ตารางเมตร
: พื ้นที่พาณิชยกรรม (ร้ านค้ า)
: ปานกลาง
: 33 ปี (พ.ศ. 2531)
: ปานกลาง
: ดี

วัสดุในห้ องชุด
พื ้นและวัสดุปผู ิวพื ้น
ผนังและวัสดุผิว
ฝ้าเพดาน
ประตู
หน้ าต่าง
พื ้นและผนังห้ องน ้า
สุขภัณฑ์

:
:
:
:
:
:
:

คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ปูกระเบื ้องแกรนิโต้ , ปูกระเบื ้องเซรามิค
ก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบทาสี, กระจก และยิบซัม่ บอร์ ดฉาบเรี ยบทาสี
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก และยิบซัม่ บอร์ ดทีบาร์
บานไม้ เนื ้อแข็ง และบานกระจกกรอบอลูมิเนียม
บานกระจกกรอบอลูมิเนียม
ปูกระเบื ้องเซรามิค บุกระเบื ้องเซรามิค
ชักโครกแบบนัง่ ราบ, โถปั สสาวะชาย, อ่างล้ างหน้ า, กระจกเงา

งานระบบในอาคารชุด
ระบบไฟฟ้า
ระบบสุขาภิบาล
ระบบปรับอากาศ
ระบบป้องกันอัคคีภยั
ระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบโทรศัพท์

:
:
:
:
:
:

มี
มี
มี ระบบ Cooling Tower
มี
มี
มี
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5. ข้ อกฎหมายที่มีผลกระทบ
5.1 ข้ อกาหนดผังเมือง
ตามประกาศผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานคร พ.ศ.2556 พบว่าทรั พย์ สินที่ประเมินมูลค่าตังอยู
้ ่ ในเขตพื ้นที่ สีแดง พ.
5-6 เป็ นที่ดนิ ประเภท “พาณิชยกรรม” (FAR) 1 : 10 (OSR) 3%

5.2 กฎหมายควบคุมอาคาร
ทรั พย์ สินตังอยู
้ ่ในเขตการปกครองของสานักงานเขตสาทร การขออนุญาตปลูกสร้ าง /ดัดแปลง / รื อ้ ถอนอาคาร
จะต้ องยื่นขอใบอนุญาตจากหน่วยงานข้ างต้ นก่อน

5.3 การเวนคืน
ณ วันที่สารวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทรัพย์สินไม่อยู่ในแนวเวนคืนของหน่วยงานราชการใดๆ

5.4 การถูกรอนสิทธิต่างๆ
แนวสายไฟฟ้าแรงสูง
: ไม่มี
การตกเป็ นทางเข้ าออกให้ ที่ดินแปลงอื่นโดยการจดภารจายอม
การตกเป็ นทางเข้ าออกให้ ที่ดินแปลงอื่นตามสภาพ : ไม่มี
การรอนสิทธิอื่น ๆ
: ไม่มี

: ไม่มี

การตรวจการรอนสิทธิ ต่าง ๆ ผู้ประเมินจะรายงานให้ ทราบตามที่ปรากฏและสามารถตรวจสอบได้ เท่านัน้ บริ เวณเนือ้
ที่ดินที่ ถูกรอนสิทธิ นัน้ ผู้ประเมินอาจประเมินหรื อไม่ประเมินมูลค่าให้ ก็ได้ ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับดุลยพินิจ สมมติฐาน และ
เงื่อนไขในการประเมิน โดยจะรายงานให้ ทราบในรายละเอียดวิธีการประเมินมูลค่า

5.5 กฎหมายอื่นๆ
ไม่มี

5.6 โครงการพัฒนาของภาครั ฐ
ไม่มี
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6. การวิเคราะห์ ทรัพย์ สนิ
6.1 ข้ อดีและข้ อด้ อยของทรั พย์ สิน
จากการสารวจลักษณะต่าง ๆ และปั จจัยแวดล้ อมทัว่ ไปของทรั พย์ สิน ผู้ประเมินมีความเห็นว่าทรั พย์ สินมีลกั ษณะ
เฉพาะที่เป็ นจุดแข็งและจุดอ่อนดังต่อไปนี ้
การวิเคราะห์ ข้อดีและข้ อด้ อยของทรั พย์ สิน
รายละเอียด
ทาเลที่ตงั ้

ข้ อดีหรื อจุดแข็ง

ข้ อด้ อยหรื อจุดอ่ อน

ตังอยู
้ ่ในศูนย์กลางธุรกิจ (Central
Business District -CBD)

ติดถนนซอย

สาธารณูปโภค

ปรับถมแล้ ว สูงกว่าระดับถนนผ่านหน้ า
0.30 เมตร, รู ปแปลงใกล้ เคียง
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า
สะดวก สถานีรถไฟฟ้า BTS, ทางด่วน /
ถนนคอนกรี ตกว้ างประมาณ 6.0 เมตร
ไฟฟ้า / ประปา / โทรศัพท์ / ท่อระบายน ้า

สภาพแวดล้ อม

พาณิชยกรรม, สานักงาน

-

ความเจริญ

สูง

-

สภาพอาคาร

ดี

-

รู ปแบบอาคาร

ปานกลาง

-

การก่ อสร้ าง / การตกแต่ ง

ปานกลาง

-

ดี

-

ลักษณะกายภาพที่ดนิ

การคมนาคม / ถนนหน้ าที่ดิน

การบารุ งรั กษา

-

6.2 การใช้ ประโยชน์ สูงสุดและดีท่ สี ุด
จากการพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพของที่ดินที่ทาการประเมินมูลค่า เช่น ทาเลที่ตงั ้ ลักษณะทางกายภาพ
ศักยภาพในการพัฒนาที่ดิน สภาพการใช้ ที่ดินในบริ เวณข้ างเคียง เงื่อนไขและข้ อจากัดทางกฎหมาย ผู้ประเมินมี
ความเห็ น ว่ าการใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิน ที่ มีความเหมาะสม และให้ ป ระโยชน์ สูงสุด และดีที่ สุดของทรั พ ย์ สิ น คื อ
พาณิชยกรรม (ตามสภาพการใช้ ประโยชน์ปัจจุบนั ) บริ ษัทมีความเห็นว่าทรัพย์สินปั จจุบนั ได้ มีการใช้ ประโยชน์สงู สุด
และดีที่สดุ แล้ ว
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6.3 ความเห็นหรือข้ อสังเกตพิเศษ
การประเมินมูลค่าทรั พย์ สินครั ง้ นี ้ บริ ษัท เรี ยล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด มีสมมติฐานเพิ่มเติม และสมมติฐาน
พิเศษอื่นๆดังนี ้.- เนื่องด้ วยทรัพย์สินส่วนที่ 1 ปั จจุบนั มีการใช้ ประโยชน์เป็ นโรงแรม แต่เนื่องด้ วยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ
ประเภทโรงแรม ดังนันในการประเมิ
้
นมูลค่าครัง้ นี ้พิจารณาประเมินมูลค่าภายใต้ สมมติฐานเป็ นเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์
ตามข้ อกาหนดของกฎหมาย
- เนื่ องด้ วยสถานการณ์ ปัจจุบันมี การแพร่ ระบาดของไวรั สโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งประกาศโดย
องค์การอนามัยโลกในฐานะ "โรคระบาดทั่วโลก" ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลก
กระทบต่อการเดินทางในหลายประเทศ ซึง่ ในประเทศไทยทุกกิจกรรมทางการตลาดได้ รับผลกระทบในทุกภาคส่วน
ณ วันที่ประเมินมูลค่า เราพิจารณาว่าเราสามารถให้ นา้ หนักน้ อยลงเมื่อเทียบกับหลักฐานการตลาดก่อนหน้ าที่ใช้
สาหรับวิเคราะห์ข้อมูลในการเปรี ยบเทียบข้ อมูลตลาดซึง่ จะให้ มีผลกระทบต่อความเห็นของมูลค่าทรัพย์สินปั จจุบนั
หมายความว่าเรากาลังเผชิญกับสถานการณ์ ที่ไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อนในการวินิจฉัย ดังนันการประเมิ
้
นค่าของเราจึง
ถูกรายงานบนพื ้นฐานของ “ความไม่แน่นอนของปั จจัยในการประเมินมูลค่า ” ทังนี
้ ้ความมัน่ ใจลดน้ อยลงและระดับ
ความระมัด ระวังที่ สูงขึน้ เมื่อ พิ จ ารณาถึงผลกระทบในอนาคตที่ มีก ารระบาดของ COVID-19 อาจมีต่อ ตลาด
อสังหาริ มทรั พย์ บริ ษัท เรี ยล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด มีความเห็นว่าควรให้ มีการทบทวนการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินให้ บ่อยครัง้
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7. ภาพรวมของการท่ องเที่ยวและตลาดอสังหาริมทรั พย์
7.1 การท่ องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร
ภาพรวมการเดินทางท่องเที่ยวของกรุ งเทพมหานคร ในปี 2563 มีจานวนนักท่องเที่ยวรวม 23,617,914 คน แบ่งเป็ น
นักท่องเที่ยวชาวไทย 18,795,401 คน เป็ นชาวต่างชาติ 4,822,513 คน ขณะในปี พ.ศ. 2562 มีจานวนนักท่องเที่ยว
ทังปี
้ เท่ากับ 66,966,562 คน แบ่งเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทย 42,073,847 คน เป็ นชาวต่างชาติ 24,892,715 คน โดยมี
อัต ราการหดตัวของนักท่ องเที่ ย วจากปี พ.ศ. 2562 เมื่อเที ย บกับ ช่ วงระยะเวลาเดียวกัน คิดเป็ นร้ อยละ 64.73
แบ่งเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยมีอตั ราลดลงร้ อยละ 55.33 และช่วงต่างชาติก็มีอตั ราลดลง ร้ อยละ 80.63 จะเห็นได้ ว่า
มีอตั ราการลดลงของจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย
รายได้ จากผู้เยี่ยมเยือน (ล้ านบาท) ปี พ.ศ. 2563 ประมาณ 254,704.00 บาท ซึง่ ลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2562 ที่มี
รายได้ จากผู้มาเยี่ยมเยือนประมาณ 1,067,814.00 บาท ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 76.14
สรุ ปข้ อมูลผู้มาเยี่ยมเยือนกรุ งเทพมหานคร ปี 2562 – 2563
ประเภทข้ อมูล

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

66,966,562

23,617,914

ชาวไทย

42,073,847

18,795,401

ชาวต่างชาติ

24,892,715

4,822,513

1,067,814.00

254,740.00

ชาวไทย

384,604.50

133,761.20

ชาวต่างชาติ

983,209.26

120,978.96

82.20

28.20

36,407,624.00

12,407,068.00

ผู้มาเยี่ยมเยือน

รายได้ หมุนเวียน (ล้ านบาท)

อัตราการเข้ าพัก (ร้ อยละ)
จานวนผู้เข้ าพักแรม
ที่มา : สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (การท่องเที่ยว)
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7.2 ตลาดโรงแรมและเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์
ตลาดโรงแรมและเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ในกรุ งเทพฯ คือหนึ่งในตลาดอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ รับผลกระทบมากที่สดุ เพราะ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ ามาในประเทศไทยลดลงจาก 40 ล้ านคนในปี 2562 ไปเป็ นต่ากว่า 7 ล้ านคนในปี 2563
คาดการณ์ ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยจะกลับคืนสู่ระดับเดียวกับปี 2562 ได้ ในปี 2565 โดยต้ องขึ ้นอยู่กับ
ความสาเร็ จของวัคซีนและการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่เป็ นนักท่องเที่ยวหลักของไทยอย่างจีน รัสเซีย ญี่ ปนุ่
และอินเดีย
ในขณะเดียวกัน เจ้ าของโรงแรมและผู้บริ หารจัดการโรงแรมถูกบังคับให้ ม่งุ เน้ นไปที่ตลาดท่องเที่ยวในประเทศ โดยอาศัย
รายได้ จากนักท่องเที่ ยวในประเทศแต่เพียงอย่า งเดียวเพื่อให้ อยู่รอด เห็นว่าโรงแรมต่างๆ ได้ หาหนทางใหม่ๆ ในการ
ดาเนินงานและทาการตลาด ตังแต่
้ แพ็กเกจการทางานจากโรงแรม (Work From Hotel) แพ็กเกจการเข้ าพักแบบ
Staycation (การพักผ่อนในสถานที่ใกล้ ๆ) ไปจนถึงข้ อเสนอพิเศษสาหรับลูกค้ าที่ไม่ได้ เข้ าพัก โรงแรมบางแห่งอาจเลือกที่
จะเปิ ดให้ บริ การเป็ นบางส่วนหรื อเปิ ดเฉพาะร้ านอาหารและเครื่ องดื่ม โดยอาศัยช่วงเวลาที่มีผ้ เู ข้ าใช้ บริ การน้ อยเป็ นการ
ทดลองเปิ ดให้ บริ การ และพยายามให้ มีคา่ ใช้ จา่ ยในการดาเนินงานน้ อยที่สดุ ”

7.3 ตลาดพืน้ ที่ค้าปลีก
ธุรกิ จค้ าปลีกของไทยได้ รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ ระบาดของโควิด -19 และส่ง ผลให้ ในปี 2563 ยอด
ผู้ใช้ บริ การลดลงอย่างมากและความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคก็ลดลงเช่นกัน เห็นว่าเจ้ าของพื ้นที่ค้าปลีกได้ มีการทบทวนโครงการ
ที่มีการวางแผนไว้ รวมถึงแผนการลงทุน ซึ่งจะมีการเสนอสัญญาเช่าที่ยืดหยุ่ นมากขึน้ ให้ กับผู้เช่าและจะมีนวัตกรรม
ใหม่ๆ ภายในพื ้นที่ศนู ย์การค้ า ในทางกลับกัน ผู้ค้าปลีกจะลดขนาดและปรับรู ปแบบพื ้นที่เช่าเพื่อลดค่าใช้ จ่ายและทาให้
มีความยืดหยุน่ มากขึ ้น ธนาคารต่างกาลังย้ ายไปสูแ่ พลตฟอร์ มออนไลน์และต้ องการพื ้นที่สาขาน้ อยลง ธุรกิจอาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม จะให้ ความส าคัญ กับ บริ การส่ง อาหารมากขึน้ และร้ านขายสิ น ค้ า แฟชั่น จะมี ช่อ งทางการจัดจ าหน่ า ยที่
หลากหลายมากขึ ้น นอกจากการเปลี่ยนสถานะการเช่าจากแบบถาวรมาเป็ นแบบชัว่ คราวแล้ ว ผู้เช่าจะพัฒนาให้ เป็ น
ร้ านค้ ารูปแบบที่เล็กลง เช่น ป๊ อปอัปสโตร์ เพื่อรักษาผลกาไรในช่วงที่สถานการณ์ไม่แน่นอนเช่นนี ้
ที่มา – CBRE
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8. การประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน
8.1 หลักเกณฑ์ ในการประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินสาหรับวัตถุประสงค์ที่อ้างถึงในครัง้ นี ้ใช้ หลักเกณฑ์ มูลค่าตลาด เพื่อประมาณการมูลค่า
ของทรัพย์สินในสภาพที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ภายใต้ เงื่อนไขข้ อจากัดและสมมติฐานประกอบของการประเมินเฉพาะใน
รายงานนี ้โดยมูลค่าตลาดหมายถึง “มูลค่าเป็ นตัวเงินซึ่งประมาณว่าเป็ นราคาของทรั พย์ สินที่สามารถใช้ ตกลง ซื ้อ
ขายกันได้ ระหว่างผู้เต็มใจขายกับผู้เต็มใจซื ้อ ณ วันที่ประเมินมูลค่า ภายใต้ เงื่อนไขการซื ้อขายปกติที่ผ้ ซู ื ้อและผู้ขาย
ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกัน โดยได้ มีการเสนอขายทรัพย์สินในระยะเวลาพอสมควรและโดยที่ทงสองฝ่
ั้
ายได้ ตกลง
ซื ้อขายด้ วยความรอบรู้ อย่างรอบคอบและปราศจากภาวะกดดัน ทังนี
้ ้ให้ ถือด้ วยว่าสามารถโอนสิทธิครอบครองตาม
กฎหมายโดยสมบูรณ์ ในทรั พย์ สินได้ ” มูลค่าตลาดโดยทั่วไปจะไม่คานึงถึงต้ นทุนหรื อค่าใช้ จ่ายในการซือ้ หรื อ
ค่าธรรมเนียมหรื อภาษี ใดๆ

8.2 เงื่อนไขและข้ อจากัดในการประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินครัง้ นี ้ บริ ษัท เรี ยล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด มีเงื่ อนไขและข้ อจากัดทัว่ ไปตามที่ได้ ระบุ
ไว้ ในรายงานโดยไม่มีเงื่อนไขและข้ อจากัดพิเศษอื่น และไม่ได้ รับคาสัง่ เงื่อนไขพิเศษอื่นๆจากผู้วา่ จ้ าง

8.3 สมมติฐานเพิ่มเติม /สมมติฐานพิเศษในการประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน
การประเมินมูลค่าทรั พย์ สินครั ง้ นี ้ บริ ษัท เรี ยล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด ไม่มีสมมติฐานเพิ่มเติม และสมมติฐาน
พิเศษอื่นๆ

8.4 วิธีการประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน
ในการเลือกวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริ ษัท เรี ยล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด ได้ ตรวจสอบและพิจารณาปั จจัย
ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับทรั พย์ สินที่ประเมินมูลค่าเช่น ลักษณะสิ ทธิ ตามกฎหมาย ลักษณะเฉพาะของทรั พย์ สิน ความ
เหมาะสมในการใช้ ประโยชน์ หรื อนาไปพัฒนาใช้ ประโยชน์ สภาพการตลาดทัว่ ๆไป พร้ อมเงื่อนไขข้ อจากัดต่างๆ และ
สมมติ ฐ านเพิ่ มเติมสมมติฐานพิ เศษหรื อเงื่ อนไขพิ เศษเฉพาะการประเมิน เพื่ อเลื อกใช้ วิธี ก ารประเมิน มูล ค่าที่
เหมาะสมและสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ รับการว่าจ้ าง อันเป็ นเงื่อนไขสาคัญที่จะนาไปสู่การให้ ความเห็นอย่าง
เป็ นระบบและสรุ ปมูลค่าทรั พย์สินในขัน้ สุดท้ ายของการประเมินเพื่อกาหนดมูลค่าตลาด โดยในการประเมินมูลค่า
ครัง้ นี ้ บริ ษัท เรี ยล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด เลือกใช้ วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์สิน คือ
วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) เป็ นเกณฑ์ และ
วิธีคดิ จากต้ นทุน (Cost Approach) เป็ นวิธีตรวจสอบความถูกต้ องของผลสรุ ป

REA/GL-0908-1/64

-32

การประเมินมูลค่ าโดยวิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Approach) เป็ นวิธีตรวจสอบ

ข้ อมูลตลาดเปรียบเทียบ - ที่ดน
ิ
บริ ษัทฯ ได้ ทาการสารวจข้ อมูลทางตลาดในบริ เวณใกล้ เคียงกับทรั พย์ สินที่ประเมินมูลค่า ข้ อมูลที่มกี ารเสนอซื ้อ เสนอขาย และได้
จากการสอบถามผู้อยู่อาศัยในบริ เวณใกล้ เคียง สามารถสรุ ปผลข้ อมูลตลาด ที่ใช้ ประกอบในการประเมินมูลค่าทรั พย์ สิน ดังนี ้
รายละเอียด

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่ 1

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่ 2

ที่ดินว่างเปล่า

พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง

ติดซอยไม่มชี ื่อ แยกซอยพิพฒ
ั น์

ติดซอยไม่มชี ื่อ แยกซอยพิพฒ
ั น์

LAT. 13.725260, LONG. 100.531027

LAT. 13.725304, LONG. 100.531144

ห่างสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี

ห่างสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี

ประมาณ 400 เมตร

ประมาณ 400 เมตร

พาณิ ชยกรรม

พาณิ ชยกรรม

ภาพถ่ าย

ประเภท
ที่ตัง้
ค่ าพิกดั ภูมิศาสตร์
ห่ างจากสถานีรถไฟฟ้า
สภาพแวดล้ อม
เนือ้ ที่ดิน

0 - 1 - 00.0 ไร่ (

100.0 ตารางวา)

0 - 0 - 88.2 ไร่ (

88.2 ตารางวา)

ปรั บถมแล้ ว

ปรั บถมแล้ ว

เสมอถนนผ่านหน้ า

เสมอถนนผ่านหน้ า

15.00 เมตร

10.00 เมตร

สี่เหลี่ยมผืนผ้ า

ใกล้ เคียงสี่เหลี่ยมผืนผ้ า

สาธารณู ปโภค

ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, รถไฟฟ้า

ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, รถไฟฟ้า

ถนนผ่ านหน้ า

คอนกรี ต 5.00 เมตร

คอนกรี ต 12.00 เมตร

ผังเมือง

สีแดง พาณิ ชยกรรม

สีแดง พาณิ ชยกรรม

85,000,000.-

80,000,000.-

สภาพที่ดิน
ระดับดิน
หน้ ากว้ างที่ดิน
รู ปแปลง

ราคา (บาท)
(ตารางวาละ)

850,000.- บาท/ตารางวา

907,029.- บาท/ตารางวา

เสนอขาย

เสนอขาย

สิงหาคม 2564

สิงหาคม 2564

คุณติ๊ก

คุณเจี๊ยบ

แหล่ งข้ อมูล

081-732-9399

064-639-1465

หมายเหตุ

-

เคยประกาศขาย ปี 2562 ปัจจุบนั ยกเลิกการขาย

เงื่อนไข
วันที่ทราบข้ อมูล
ผู้ติดต่ อ

เสนอขายรวม 100,000,000 บาท พร้ อมอาคาร
พักอาศัย 4 ชั ้น พื ้นที่ประมาณ 900.00 ตร.ม.
มูลค่าประมาณ 20,000,000 บาท คงเหลือมูลค่า
ที่ดินประมาณ 80,000,000 บาท
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ข้ อมูลตลาดเปรียบเทียบ - ที่ดนิ (ต่ อ)
รายละเอียด

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่ 3

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่ 4

พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง

พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง

ติดซอยสาทร 6 ถนนสาทรเหนือ

ติดถนนเดโช และซอยสีลม 14

LAT. 13.724095, LONG. 100.533180

LAT. 13.726789, LONG. 100.525103

ห่างสถานีรถไฟฟ้ า BTS ช่องนนทรี

ห่างจากสถานีรถไฟฟ้ า ช่องนนทรี

ประมาณ 500 เมตร

ประมาณ 750 เมตร

พาณิ ชยกรรม

พาณิ ชยกรรม

ภาพถ่าย

ประเภท
ที่ตัง้
ค่ าพิกดั ภูมิศาสตร์
ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า
สภาพแวดล้อม
เนือ้ ที่ดิน

0 - 3 - 48.0 ไร่ (

348.0 ตารางวา)

0 - 2 - 98.0 ไร่ (

298.0 ตารางวา)

สภาพที่ดิน

ปรับถมแล้ ว

ปรับถมแล้ ว

ระดับดิน

เสมอถนนผ่านหน้ า

เสมอถนนผ่านหน้ า

25.00 เมตร

45.00 เมตร

สี่เหลี่ยมด้ านไม่เท่า

หลายเหลี่ยม

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้ า, ประปา, โทรศัพท์, รถไฟฟ้ า

ไฟฟ้ า, ประปา, โทรศัพท์, รถไฟฟ้ า

ถนนผ่านหน้ า

ลาดยาง 6.00 เมตร

ลาดยาง 8.00 เมตร

ผังเมือง

สีแดง พาณิ ชยกรรม

สีแดง พาณิ ชยกรรม

365,000,000.-

447,000,000.-

หน้ ากว้ างที่ดิน
รู ปแปลง

ราคา (บาท)
(ตารางวาละ)

1,048,851.- บาท/ตารางวา

1,500,000.- บาท/ตารางวา

-

-

สิงหาคม 2564

สิงหาคม 2564

คุณโต้ ง

คุณพีรเดช

แหล่งข้ อมูล

081-860-6184

085-245-0669

หมายเหตุ

เสนอขายพร้ อมบ้านพักอาศัย 2 ชัน้ ผู้ขายไม่คิด

เสนอขายพร้ อมอาคารพักอาศัย 2 ชัน้ ผู้ขายไม่

มูลค่าสิ่งปลูกสร้ าง

คิดมูลค่าสิ่งปลูกสร้ าง

เงื่อนไข
วันที่ทราบข้ อมูล
ผู้ติดต่ อ
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-34การวิเคราะห์หามูลค่ า (ที่ดิน)
การวิเคราะห์หามูลค่ าโดยการให้คะแนนตามระดับคุณภาพ (Weighted Quality Score)
การประเมินมูลค่ าโดยวิธีเปรี ยบเทียบข้ อมูลด้ วยการให้คะแนนตามระดับคุณภาพ (WQS)
รายละเอียด

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่ใช้ วิเคราะห์

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่

ทรั พย์ สนิ

(1)

(2)

(3)

ที่ดินเปล่า

ที่ดินเปล่า

ที่ดินเปล่า

ที่ดิน+สิ่งปลูกสร้ าง

100.0

88.2

348.0

201.0

ราคาเสนอขาย/ซือ้ -ขาย (บาท/ตารางวา)

850,000

907,029

1,048,851

????

ราคาต่ อรองเบือ้ งต้ น (บาท)

-100,000

-157,029

-118,851

????

ราคาที่ปรั บแก้ (บาท)

750,000

750,000

930,000

????

น้าหนัก

(1)

(2)

(3)

ทรั พย์ สนิ

ทาเลที่ตัง้

15%

7

7

8

7

สภาพแวดล้อม

15%

7

7

8

7

ขนาดที่ดิน

15%

7

7

9

7

หน้ ากว้ าง

10%

6

6

7

6

รู ปแปลง

5%

7

7

7

7

สภาพที่ดิน

5%

7

7

7

7

ถนนผ่านหน้ าที่ดิน

10%

6

6

8

6

ระบบสาธารณูปโภค

10%

7

7

7

7

ศักยภาพการพัฒนา

15%

6

6

8

6

Total Score

100%

6.65

6.65

7.85

6.65

Adjust Ratio

????

1.00000

1.00000

0.84713

1.00000

Indicated price

????

750,000

750,000

787,834

????

Comparable (%)

????

49.79%

49.79%

0.41%

100.00%

ราคาหลังเปรี ยบเทียบ (บาท)

????

373,444

373,444

3,269

750,157

ประเภท
เนือ้ ที่ (ตารางวา)

ปั จจัยต่ างๆที่ใช้ ในการวิเคราะห์

ทรั พย์ สนิ ที่ประเมินมูลค่ า (ปั ดเศษ)

750,000
ปั จจัยต่ างๆ / Rating Scale

หมายเหตุ : ตัวเลขตารางเป็ นการคานวณและปั ดเศษโดยโปรแกรม EXCEL
ดีมาก

ดี

10-9

8-7

ปานกลาง ค่อนข้ างด้ อย ด้ อย/อืน่ ๆ
6-5

4-3

2-1
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-

การประเมินมูลค่ าที่ดิน
เนื ้อที่ดินรวม 0 ไร่

( 201.00 ตารางวา )

750,000.00 บาทต่อตารางวา

@
-

2 งาน 1.0 ตารางวา

เป็ นเงิน

150,750,000.- บาท

การประเมินมูลค่ าสิ่งปลูกสร้ าง
รายละเอียด

พืน้ ที่
(ตร.ม.)

ค่ าก่อสร้ างใหม่ ราคาต้ นทุนทด อายุ

ค่ าเสื่อมราคา

(บาท/ตร.ม.) แทนใหม่ (บาท) (ปี ) ปี ละ รวม

ราคาหลังหัก

เป็ นเงิน

ค่ าเสื่อม (บาท)

อาคารเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์สงู 7 ชัน้ พร้ อมชัน้ ใต้ ดิน
- พืน้ ที่ใช้ สอย

5,286.81

รวม

5,286.81

20,000

105,736,200 28 1.6% 46% 48,638,652

57,097,548

105,736,200

รวมมูลค่ าอาคาร

57,097,548

ปั ดเศษ

57,100,000

หมายเหตุ :

- ราคาค่ าก่อสร้ าง และค่ าเสื่อมราคา ทางบริ ษทั ฯ อ้ างอิงจากราคามาตรฐานค่ าก่อสร้ างอาคารของสมาคม
ผู้ประเมินค่ าทรั พย์ สนิ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563-2564 และจากฐานข้ อมูลจากภายในบริ ษทั ฯเป็ นเกณฑ์
สรุ ป

จากการประเมินโดย "วิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Approach)" สามารถสรุ ปผลมูลค่ าทรั พย์ สนิ ที่ประเมินดังนี ้ :-

- ที่ดิน
- อาคารสิ่งปลูกสร้ าง
รวมมูลค่ าที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง

เป็ นเงิน
เป็ นเงิน

150,750,000.- บาท
57,097,548.- บาท

เป็ นเงิน

207,847,548.- บาท

ปั ดเศษ

208,000,000.- บาท
(สองร้ อยแปดล้านบาทถ้วน)
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การประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน โดย วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบ Discounted Cash Flow
Technique (DCF)
ข้ อมูลตลาดเปรียบเทียบ - เซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้นท์



รายละเอียด

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่ 5

ชื่อโครงการ

SABAI SATHORN SERVICE APARTMENT

ซอยสาทร 10 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

ที่ตัง้

ใกล้ สถานีรถไฟฟ้ า ช่องนนทรี ประมาณ 750 เมตร

ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า

ดี

สภาพโครงการ
สิ่งอานวยความสะดวก

สระว่ายน ้า / ห้ องออกกาลังกาย / อินเตอร์ เน็ต

รายละเอียดในห้องพัก

เครื่ องปรับอากาศ เตียงนอน ตู้เสือ้ ผ้ า โต๊ ะเครื่ องแป้ง โทรทัศน์ ตู้เย็น และกาต้ มน ้า
N/A

จานวนห้องพัก

โทร. 02-636-0131-2

แหล่งข้ อมูล

www.sabaisathorn.com

ที่มา

อัตราค่ าห้องพัก
Room Size

Room Type

No. of Room

(Sq.m.)

Room Rate
(Baht/Room/Month)

1 bedroom 1 bathroom

40.0-45.0

N/A

35,000

2 bedroom 2 bathroom

65.0-70.0

N/A

52,000

3 bedroom 2 bathroom

100.0

N/A

65,000

ค่ าเช่ าเฉลี่ย บาท/ห้อง/เดือน ประมาณ

50,667.-

หมายเหตุ
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ข้ อมูลตลาดเปรียบเทียบ - เซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้นท์ (ต่ อ)
รายละเอียด

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่ 6

ชื่อโครงการ

Saladang Place Residences

เลขที่ 5 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

ที่ตัง้

ใกล้ สถานีรถไฟฟ้า ศาลาแดง ประมาณ 250 เมตร

ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า

ดี

สภาพโครงการ
สิ่งอานวยความสะดวก

สระว่ายน ้า / ร้ านอาหาร / อินเตอร์ เน็ต

รายละเอียดในห้องพัก

เครื่ องปรับอากาศ เตียงนอน ตู้เสือ้ ผ้ า โต๊ ะเครื่ องแป้ง โทรทัศน์ ตู้เย็น และกาต้ มน ้า
100 ห้ อง

จานวนห้องพัก

โทร. 02-636-0111

แหล่งข้ อมูล

www.saladangplace.com

ที่มา

อัตราค่ าห้องพัก
Room Type

Room Size

No. of Room

(Sq.m.)

Room Rate
(Baht/Room/Month)

Studio A

40.0

27

50,000.0

- 55,000.0

Studio B

40.0

39

51,000.0

- 56,000.0

Deluxe Corner

45.0

22

52,000.0

- 57,000.0

Junior Suite

75.0

2

80,000.0

- 85,000.0

Silom Place Suite

90.0

10

90,000.0

- 100,000.0

ค่ าเช่ าเฉลี่ย บาท/ห้อง/เดือน ประมาณ

65,000.- - 71,000.-

หมายเหตุ
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ข้ อมูลตลาดเปรียบเทียบ - เซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้นท์ (ต่ อ)
รายละเอียด

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่ 7

ชื่อโครงการ

At 21 Saladaeng

เลขที่ 21 ซอยยมราช ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

ที่ตัง้

ใกล้ สถานีรถไฟฟ้ า ศาลาแดง ประมาณ 350 เมตร

ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า

ดี

สภาพโครงการ
สิ่งอานวยความสะดวก

สระว่ายน ้า / ซาวน่า / ร้ านอาหาร / ห้ องประชุม / อินเตอร์ เน็ต

รายละเอียดในห้องพัก

เครื่ องปรับอากาศ เตียงนอน ตู้เสือ้ ผ้ า โต๊ ะเครื่ องแป้ง โทรทัศน์ ตู้เย็น และกาต้ มน ้า
N/A

จานวนห้องพัก

โทร. 02-636-0131, 02-360-0155

แหล่งข้ อมูล

www.21saladaeng.com

ที่มา

อัตราค่ าห้องพัก
Room Type

Room Size

No. of Room

(Sq.m.)

Room Rate
(Baht/Room/Month)

Junior Suite

42.0

N/A

58,000

Executive Suite

60.0

N/A

68,000

Premier Suite

80.0

N/A

88,000

Family Suite

110.0

N/A

98,000

Penthouse Suite

120.0

N/A

90,000

ค่ าเช่ าเฉลี่ย บาท/ห้อง/เดือน ประมาณ

80,400.-

หมายเหตุ
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ข้ อมูลตลาดเปรียบเทียบ - เซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้นท์ (ต่ อ)
รายละเอียด

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่ 8

ชื่อโครงการ

Unico Grande Sathorn

ที่ตัง้

ซอยพิพฒ
ั น์ 2 แขวงสีลม เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร

ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า

ใกล้ สถานีรถไฟฟ้ า ช่องนนทรี ประมาณ 500 เมตร
ดี

สภาพโครงการ
สิ่งอานวยความสะดวก

ร้ านอาหาร / ห้ องออกกาลังกาย / อินเตอร์ เน็ต

รายละเอียดในห้องพัก

เครื่ องปรับอากาศ เตียงนอน ตู้เสือ้ ผ้ า โต๊ ะเครื่ องแป้ง โทรทัศน์ ตู้เย็น และกาต้ มน ้า
N/A

จานวนห้องพัก
แหล่งข้ อมูล

โทร. 02-266-8030-2

ที่มา

www.renthub.in.th
อัตราค่ าห้องพัก
Room Type

Room Size

No. of Room

(Sq.m.)

Room Rate
(Baht/Room/Month)

Superior Suite

55.0

N/A

42,000.0

Deluxe Suite

56.0

N/A

48,000.0

Corner Suite

57.0

N/A

52,000.0

Junior Suite

61.0

N/A

72,000.0

ค่ าเช่ าเฉลี่ย บาท/ห้อง/เดือน ประมาณ

53,500.-

หมายเหตุ

REA/GL-0908-1/64
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ข้ อมูลตลาดเปรียบเทียบ (พืนที
้ ่ - พาณิชยกรรม)
รายละเอียด

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่ 9

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่ 10

ห้ องชุดพาณิ ชยกรรม

ห้ องชุดพาณิ ชยกรรม

ห้ องเลขที่ 130/168 อาคารใบหยก 1

ห้ องเลขที่ 222/351 อาคารใบหยก 2

ถนนราชปรารภ

ถนนราชปรารภ

ภาพถ่ าย

ประเภท
ที่ตัง้
พืน้ ที่ห้องชุด

28.87 ตารางเมตร

28.76 ตารางเมตร

ชัน้ ที่

ชั ้น 2

ชั ้น 3

จานวนชัน้ ของอาคาร

5 ชั ้น

5 ชั ้น

สภาพทรั พย์ สนิ

ดี

ดี

การบารุ งรั กษา

ดี (บิ ้วอินแล้ ว)

ดี

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, รถไฟฟ้า

ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, รถไฟฟ้า

ถนนผ่ านหน้ า

คอนกรี ต 18 เมตร

คอนกรี ต 18 เมตร

สีแดง พาณิ ชยกรรม

สีแดง พาณิ ชยกรรม

9,900,000.-

10,000,000.-

ผังเมือง
ราคาเสนอขาย (บาท)
(ตารางเมตรละ)
ราคาเสนอเช่ า (บาท)
(ตารางเมตร/เดือน)

342,917.- บาท/ตารางเมตร
14,900.- บาท/เดือน
516.- บาท/ตารางเมตร/เดือน

347,705.- บาท/ตารางเมตร
15,000.- บาท/เดือน
522.- บาท/ตารางเมตร/เดือน

ประกัน 2 เดือน ล่วงหน้ า 1 เดือน

-

วันที่ทราบข้ อมูล

สิงหาคม 2564

สิงหาคม 2564

ผู้ติดต่ อ

บริ ษัทนายหน้ า

บริ ษัทนายหน้ า

แหล่ งข้ อมูล

064-6497956

097-9184244, 02-1683232

เงื่อนไข

หมายเหตุ

REA/GL-0908-1/64
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ข้ อมูลตลาดเปรียบเทียบ (พืน้ ที่ - พาณิชยกรรม) ต่ อ
รายละเอียด

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่ 11

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่ 12

ห้ องชุดพาณิ ชยกรรม

ห้ องชุดพาณิ ชยกรรม

โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์

โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์

ถนนดารงรักษ์

ถนนดารงรักษ์

ภาพถ่าย

ประเภท
ที่ตัง้
พืน้ ที่ห้องชุด

17.39 ตารางเมตร

22.77 ตารางเมตร

ชันที
้ ่ 4 (โซน 5B)

ชันที
้ ่ 3 (โซน 3B)

6 ชัน้

6 ชัน้

สภาพทรั พย์ สนิ

ดี

ดี

การบารุ งรั กษา

ดี

ดี

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์

ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์

ถนนผ่านหน้ า

คอนกรี ต 12 เมตร

คอนกรี ต 12 เมตร

สีแดง พาณิ ชยกรรม

สีแดง พาณิ ชยกรรม

5,500,000.-

9,000,000.-

ชัน้ ที่
จานวนชัน้ ของอาคาร

ผังเมือง
ราคาเสนอขาย (บาท)
(ตารางเมตรละ)

316,274.- บาท/ตารางเมตร

ราคาเสนอเช่ า (บาท)

0.- บาท/เดือน

(ตารางเมตร/เดือน)

0.- บาท/ตารางเมตร/เดือน

เงื่อนไข
วันที่ทราบข้ อมูล
ผู้ติดต่ อ
แหล่งข้ อมูล

395,257.- บาท/ตารางเมตร
15,000.- บาท/เดือน
659.- บาท/ตารางเมตร/เดือน

-

สัญญา 1 ปี

สิงหาคม 2564

สิงหาคม 2564

คุณหนึ่ง สุวพันธุ์ ศรี สงั ข์สขุ

เจ้ าของ

098-8456654

089-7666200

หมายเหตุ
REA/GL-0908-1/64
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ข้ อมูลตลาดเปรียบเทียบ (พืน้ ที่ - พาณิชยกรรม) ต่ อ
รายละเอียด

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่ 13

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่ 14

ประเภท

ห้ องชุดพาณิ ชยกรรม

ห้ องชุดพาณิ ชยกรรม

ที่ตัง้

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์

อาคาร สีลม 64

ถนนสีลม

ถนนสีลม

ภาพถ่าย

พืน้ ที่ห้องชุด

22.00 ตารางเมตร

73.00 ตารางเมตร

ชันใต้
้ ดิน

ชัน้ 1

29 ชัน้

N/A

สภาพทรั พย์ สนิ

ดี

ดี

การบารุ งรั กษา

ดี

ดี

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, รถไฟฟ้า

ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, รถไฟฟ้า

ถนนผ่านหน้ า

คอนกรี ต 18 เมตร

คอนกรี ต 6 เมตร

สีแดง พาณิ ชยกรรม

สีแดง พาณิ ชยกรรม

0.-

0.-

ชัน้ ที่
จานวนชัน้ ของอาคาร

ผังเมือง
ราคาเสนอขาย (บาท)
(ตารางเมตรละ)
ราคาเสนอเช่ า (บาท)
(ตารางเมตร/เดือน)
เงื่อนไข
วันที่ทราบข้ อมูล
ผู้ติดต่ อ
แหล่งข้ อมูล

0.- บาท/ตารางเมตร
60,000.- บาท/เดือน
2,727.- บาท/ตารางเมตร/เดือน

0.- บาท/ตารางเมตร
116,800.- บาท/เดือน
1,600.- บาท/ตารางเมตร/เดือน

สิงหาคม 2564

สิงหาคม 2564

-

-

คุณออน

บริ ษัทนายหน้ า (BKCC)

080-7811871

091-8782453

หมายเหตุ
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ข้ อมูลตลาดเปรียบเทียบ (พืน้ ที่ - พาณิชยกรรม) ต่ อ
รายละเอียด

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่ 15

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่ 16

ห้ องชุดพาณิ ชยกรรม

ห้ องชุดพาณิ ชยกรรม

อาคาร โนโวเทล

โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์

ถนนสีลม

ถนนดารงรักษ์

ภาพถ่าย

ประเภท
ที่ตัง้
พืน้ ที่ห้องชุด

27.00 ตารางเมตร

28.00 ตารางเมตร

ชัน้ 1 (G ห้ องกระจก)

ชันที
้ ่ 1 (เฟส 2)

N/A

6 ชัน้

สภาพทรั พย์ สนิ

ดี

ดี

การบารุ งรั กษา

ดี

ดี

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้ า, ประปา, โทรศัพท์, รถไฟฟ้ า

ไฟฟ้ า, ประปา, โทรศัพท์

ถนนผ่านหน้ า

คอนกรี ต 18 เมตร

คอนกรี ต 12 เมตร

สีแดง พาณิ ชยกรรม

สีแดง พาณิ ชยกรรม

0.-

0.-

ชัน้ ที่
จานวนชัน้ ของอาคาร

ผังเมือง
ราคาเสนอขาย (บาท)
(ตารางเมตรละ)
ราคาเสนอเช่ า (บาท)
(ตารางเมตร/เดือน)
เงื่อนไข
วันที่ทราบข้ อมูล
ผู้ติดต่ อ
แหล่งข้ อมูล

0.- บาท/ตารางเมตร
40,014.- บาท/เดือน
1,482.- บาท/ตารางเมตร/เดือน

0.- บาท/ตารางเมตร
65,000.- บาท/เดือน
2,321.- บาท/ตารางเมตร/เดือน

-

รวมส่วนกลางแล้ ว สัญญา 2 ปี

สิงหาคม 2564

สิงหาคม 2564

-

-

091-8782453

098-828-5935

หมายเหตุ
REA/GL-0908-1/64
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การประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน โดยวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบ Discounted Cash Flow
Technique



ทรั พย์ สินที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 1 (อาคารตรี ทพ
ิ ย์ 2 – Studio)
ตารางการวิเคราะห์หามูลค่ า (ค่ าเช่ าเฉลี่ย) ห้องพัก
การวิเคราะห์หามูลค่ าโดยการให้คะแนนตามระดับคุณภาพ (Weighted Quality Score)
การประเมินมูลค่ าโดยวิธีเปรี ยบเทียบข้ อมูลด้ วยการให้คะแนนตามระดับคุณภาพ (WQS)
รายละเอียด

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่ใช้ วิเคราะห์

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่

ทรั พย์ สนิ

(5)

(6)

(8)

หัองพัก

หัองพัก

หัองพัก

ห้ องพัก

40.0-100.0

40.0-90.0

55.0-70.0

38.0-40.0

ราคาเสนอเช่ าเฉลี่ย (บาท/ห้อง/เดือน)

50,667

65,000

53,500

????

ราคาต่ อรองเบือ้ งต้ น (บาท)

-10,667

-13,000

-10,500

????

ราคาคาดว่ าน่ าจะปล่อยเช่ าได้ เฉลี่ย (บาท/ห้อง/เดือน)

40,000

52,000

43,000

????

น้าหนัก

(5)

(6)

(8)

ทรั พย์ สนิ

ทาเลที่ตัง้

15%

6

8

7

6

สภาพแวดล้อม

15%

5

8

6

6

ชื่อเสียงโครงการ

10%

6

7

6

6

สภาพโครงการ

10%

7

8

6

6

พืน้ ที่ใช้ สอย

10%

8

8

7

6

การตกแต่ ง

10%

6

7

6

6

สภาพอาคาร

10%

6

8

6

6

ระบบสาธารณูปโภค

10%

7

8

7

7

สิ่งอานวยความสะดวก

10%

7

8

7

7

Total Score

100%

6.35

7.80

6.45

6.20

Adjust Ratio

????

0.97638

0.79487

0.96124

1.00000

Indicated price

????

39,055

41,333

41,333

????

Comparable (%)

????

46.25%

10.00%

43.75%

100.00%

ราคาหลังเปรี ยบเทียบ (บาท)

????

18,062.84

4,133.33

18,083.33

40,279.51

ประเภท
พืน้ ที่ห้องพักเฉลี่ย (ตารางเมตร)

ปั จจัยต่ างๆที่ใช้ ในการวิเคราะห์

ทรั พย์ สนิ ที่ประเมินมูลค่ า (บาท/ห้อง/เดือน) (ปั ดเศษ)

40,000.00
ปั จจัยต่ างๆ / Rating Scale

หมายเหตุ : ตัวเลขตารางเป็ นการคานวณและปั ดเศษโดยโปรแกรม EXCEL
ดีมาก

ดี

ปานกลาง

10-9

8-7

6-5

ค่อนข้ างด้ อย ด้ อย/อืน่ ๆ
4-3

2-1

REA/GL-0908-1/64

-45ตารางการวิเคราะห์หามูลค่ า (ค่ าเช่ าเฉลี่ย) - พืน้ ที่พาณิชยกรรม
การวิเคราะห์หามูลค่ าโดยการให้คะแนนตามระดับคุณภาพ (Weighted Quality Score)
การประเมินมูลค่ าโดยวิธีเปรี ยบเทียบข้ อมูลด้ วยการให้คะแนนตามระดับคุณภาพ (WQS)
รายละเอียด

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่ใช้ วิเคราะห์

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่

(13)

ประเภท

(14)

ทรั พย์ สนิ

(15)

ห้องชุดพาณิชยกรรม ห้องชุดพาณิชยกรรม ห้องชุดพาณิชยกรรม

พื ้นที่พาณิชยกรรม

เนือ้ ที่ (ตารางเมตร)

22.00

73.00

27.00

357.46

ราคาเสนอเช่ า (บาท/ตารางเมตร)

2,727

1,600

1,482

????

ราคาต่ อรองเบือ้ งต้ น (บาท/ตารางเมตร)

-927

-500

-482

????

ราคาที่ปรั บแก้ (บาท/ตารางเมตร)

1,800

1,100

1,000

????

น้าหนัก

(13)

(14)

(15)

ทรั พย์ สนิ

ทาเลที่ตัง้

15%

9

8

7

6

สภาพแวดล้อม

10%

9

8

7

7

ขนาดห้องชุด

10%

8

7

8

6

ชัน้ ที่ตัง้

10%

7

8

8

6

การดูแลรั กษา

10%

9

7

7

6

สภาพห้องชุด

10%

9

7

7

6

ถนนผ่านหน้ าที่ดิน

15%

8

8

8

5

ระบบสาธารณูปโภค

10%

9

9

8

7

สิ่งอานวยความสะดวก

10%

9

8

8

7

Total Score

100%

8.55

7.80

7.55

6.15

Adjust Ratio

????

0.71930

0.78846

0.81457

1.00000

Indicated price

????

1,295

867

815

????

Comparable (%)

????

23.99%

34.89%

41.12%

100.00%

ราคาหลังเปรี ยบเทียบ (บาท)

????

310.62

302.61

334.96

948.20

ปั จจัยต่ างๆที่ใช้ ในการวิเคราะห์

ทรั พย์ สนิ ที่ประเมินมูลค่ า (บาท/ตารางเมตร) (ปั ดเศษ)

900.00
ปั จจัยต่ างๆ / Rating Scale

หมายเหตุ : ตัวเลขตารางเป็ นการคานวณและปั ดเศษโดยโปรแกรม EXCEL
ดีมาก

ดี

ปานกลาง

10-9

8-7

6-5

ค่อนข้ างด้ อย ด้ อย/อืน่ ๆ
4-3

2-1

REA/GL-0908-1/64
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สมมติฐานในการประเมินมูลค่ า
บริ ษัทฯใช้ วิธีการประเมินมูลค่าแบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Technique) เป็ นการประเมิน
มูลค่าของทรั พย์สิน โดยพิ จารณาถึงความสามารถในการสร้ างรายได้ ของทรัพย์สิน โดยทาการประมาณการรายได้
จากการดาเนิ นกิจการเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ หักด้ วยค่าใช้ จ่ายของการดาเนินการทัง้ หมดที่เกี่ยวข้ อง ผลรวมของ
รายได้ สุทธิในแต่ละปี คิดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั แล้ วเมื่อรวมกับมูลค่าทรัพย์สิน ซึง่ ได้ จากรายได้ ปีสุดท้ ายคูณด้ วยอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุน (Capitalization Rate) คิดเป็ นมูลค่าปั จจุบันจะเป็ นมูลค่ารวมของเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์
ปั จจุบนั ของทรัพย์สิน
บริ ษั ท ฯจะท าการประมาณการโดยได้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ถึ ง ปั จ จัย ประกอบต่า งๆ ซึ่ง อาจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ดาเนินงานของเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ อันได้ แก่ การวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจ ปริ มาณนักท่องเที่ยว ปั จจัยทางด้ าน
อุปสงค์ อุปทาน สถานการณ์การแข่งขัน การคาดการแนวโน้ ม และอัตราการเจริ ญเติบโตในอนาคต การวิเคราะห์ถึง
ผลของการด าเนิ น การของทรั พ ย์ สิ น ที่ ท าการประเมิ น มูล ค่ า รวมถึง ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ อ าจจะส่ง ผลกระทบต่ อ การ
ดาเนินงานของทรัพย์สิน รวมถึงบริ ษัทฯได้ รับข้ อมูลการเช่าของโครงการเอง ประกอบกับจากการสารวจรายละเอียด
ของทรัพย์สินที่ทาการประเมินมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี ้
อาคารตรี ทพ
ิ ย์ 2 – Studio
ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าตามสภาพปั จจุบนั เป็ นที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง ประเภทอาคาร เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ 7 ชัน้
มีชนใต้
ั ้ ดิน ณ วันสารวจ แบ่งเป็ นห้ องพัก ชันที
้ ่ 2-7 จานวนรวม 72 ห้ อง
ในการประเมินมูลค่าครัง้ นี ้ ทางบริ ษัทฯ อ้ างอิงข้ อมูลที่ได้ จากการสอบถาม จานวนห้ องพักที่มีการขายอยู่จริ ง และ
พิจารณาภายใต้ เงื่อนไขว่าทรัพย์สินจะประกอบธุรกิจเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ ไปตลอดการประมาณการ
1.) รายได้
บริ ษัท ฯพิ จ ารณาแหล่งที่ มาของรายได้ ออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แ ก่ จากค่าห้ องพัก และจากรายได้ อื่น ๆ โดยท าการ
เปรี ยบเที ยบสัดส่วนรายได้ ที่คาดว่าจะดาเนิ นการได้ ทัง้ นี ไ้ ด้ อ้างอิง จากการสอบถาม และเปรี ยบเที ยบสัดส่วนที่
เหมาะสมในการทากิจการของเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ อื่นๆประกอบ
- การประมาณการรายได้ ห้องพัก (Average Room Rate)
บริ ษัทฯได้ ทาการประมาณการรายได้ ห้องพัก ซึง่ มีทงหมดจ
ั้
านวน 72 ห้ อง โดยใช้ วิธีวิเคราะห์ จากราคาเสนอเช่า ของ
เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ ที่มีลกั ษณะและองค์ประกอบต่างๆที่ใกล้ เคียงกับทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า และอ้ างอิงจากผล
การดาเนิ นกิ จการของทรั พย์ สิน เองมาประกอบ ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับทาเลที่ ตงั ้ สภาพแวดล้ อม ขนาดพื น้ ที่ ใช้ สอย การ
ตกแต่ง และสภาพอาคาร เป็ นสาคัญ เมื่อพิจารณาถึงปั จจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่ออัตราค่าเช่า และพิจารณาปรั บ
เพิ่ม-ลดตามปั จจัยที่เหมาะสมแล้ ว มีความเห็นว่าค่าเช่าของทรั พย์ สินที่ประเมิน มีมูลค่าตลาดการเช่าที่เหมาะสม
โดยการวิเคราะห์หามูลค่าตลาดค่าเช่า โดยการให้ คะแนนตามระดับคุณภาพ (Weighted Quality Score) ได้ ดงั นี ้.-
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จากการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) รั ฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉิ นทาให้ มี
ผลกระทบนักท่องเที่ยวหายไป ดังนันจึ
้ งประมาณการอัตราการเข้ าพักในปี ที่ 1 ที่ 20% และคาดการว่าสถานการณ์จะ
เริ่ มปรับตัวดีขึ ้นในปี ที่ 2 อัตราการเข้ าพักที่ 30% และกลับสูภ่ าวะปกติในปี ที่ 3-5 เท่ากับ 65% โดยอ้ างอิงจากผลการ
ดาเนิ น กิ จการ และความสามารถของเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ น ท์ เอง ก่อนการระบาดของไวรั ส โคโรน่ าสายพันธุ์ ใหม่
(COVID-19) และพิจารณาปรับเพิ่มขึ ้นทุก ๆ 3 ปี ในปี ที่ 6-8 เท่ากับ 70% และในปี ที่ 9 เท่ากับ 75% จนตลอดอายุ
การประมาณการ (กาหนดให้ 1 ปี มีวนั เฉลี่ย เท่ากับ 365 วัน)
หมายเหตุ

- การพิจารณาอัตราการเข้ าใช้ พนื ้ ที่พาณิชยกรรม (Occupancy Rate)
พื ้นที่ชนใต้
ั ้ ดินให้ เช่าร้ านค้ า จานวน 69 ร้ านค้ า
ปี ที่ 1
อัตราการเช่า
ปี ที่ 2
อัตราการเช่า
ปี ที่ 3-5
อัตราการเช่า
ปี ที่ 6-8
อัตราการเช่า
ปี ที่ 9 ถึงปี สิ ้นสุดประมาณการ
อัตราการเช่า
พื ้นที่ชนั ้ 1 ซุปเปอร์ มาเก็ต (Villa Market)
ปี ที่ 1 ถึงปี สิ ้นสุดประมาณการ
อัตราการเช่า
- รายได้ อ่ นื ๆ
บริ ษัทฯพิจารณากาหนดไว้ ที่

0% (ณ วันสารวจ พื ้นที่ไม่มีผ้ เู ช่า)
30%
60%
65%
70%
100%

1% ของรายได้ คา่ เช่าห้ องพัก

2.) ต้ นทุนการขาย
บริ ษัทฯพิจารณาเป็ นต้ นทุนการขายโดยตรง (Cost of goods sold) โดยเปรี ยบเทียบเป็ น % ของรายได้ ข้างต้ น
- ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายห้ องพักบริ ษัทฯประมาณการไว้ ที่
12% ของรายได้ คา่ ห้ องพัก
- ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายอื่นๆบริ ษัทฯประมาณการไว้ ที่
80% ของรายได้ อื่นๆ
- เงินเดือน และค่าจ้ าง
ตามเกณฑ์ การประกอบกิจการของเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ ทั่วๆไปจะมีสดั ส่วนของเงินและค่าจ้ างประมาณ 10-20%
ของรายได้ สาหรับอาคาร สตูดิโอ ทางบริ ษัทฯพิจารณาใช้ ที่ 10% ของรายได้ เป็ นฐานในปี ที่ 1-3 เนื่องจากปั จจุบนั อยู่
ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 จากนันปรั
้ บเพิ่มจากฐานเดิมทุก ๆ ปี ในอัตราที่ 3%
- ค่าพลังงาน
ได้ แก่ ค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้า โดยบริ ษัทฯกาหนดให้ ที่ 5% ของรายได้ รวม
- ค่าใช้ จ่ายในการบารุ งรักษาอาคาร
บริ ษัทฯ พิจารณากาหนดไว้ 2% ของรายรับรวม เพื่อเป็ นการสารองสาหรับการซ่อมแซม และปรับปรุ งรักษาอาคารให้
อยู่ในสภาพดีพร้ อมให้ บริ การอยู่เสมอ
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-

รายได้ คา่ เช่าพื ้นที่ร้านค้ า

5% ของรายรั บรวม

2% ของรายรั บรวม

ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย

ค่าซ่อมบารุ งรั กษาอาคาร

10%

มูลค่ าทรั พย์ สน
ิ ที่ทาการประเมิน (Net Present Value)
( ปั ดเศษ )

Present Value

NPV DiscountI Rate

Total Net Cash Flow

245,511,623 บาท
246,000,000 บาท

4,747,959

0.9091

5,222,755

14,819,605

0.6830

21,697,383

21,697,383

13,082,006

8,889,381

240,000

695,588

285,000,000
264,000,000
248,000,000

7%
8%
9%

9%
NPV

Cap. Rate

80,679

270,452

695,588

1,738,969

1,738,969

3,429,136

4,192,625

212,285

3,980,340

34,779,390

2,316,267

100%

396

487.43

5,662,166

60%

2,200

357.46

26,800,956

26,535,600
265,356

47,250
40,824,000
65%

45,000

ปี ที่ 4

246,000,000
231,000,000

264,000,000

NPV

10%

Sensitivity Analysis

15,565,933

0.7513

20,718,257

20,718,257

12,574,327

8,581,351

240,000

665,852

80,679

270,452

665,852

1,664,629

1,664,629

3,329,258

3,992,976

202,176

3,790,800

33,292,584

2,105,698

100%

360

487.43

5,662,166

60%

2,200

357.46

25,524,720

25,272,000
252,720

45,000
38,880,000
65%

45,000

ปี ที่ 3

Discount Rate

6,784,911

0.8264

8,209,742

8,209,742

5,222,755

8%

Net Operating Income

Reversion Value ปี ที่ 11

5,525,806

240,000

3,864,063

240,000

274,711

80,679

รวมค่ าใช้ จ่าย

อ้ างอิงจากสัญญาขอใช้ ทาง

181,736

80,679

270,452

274,711

686,777

686,777

1,373,555

1,638,144

82,944

1,555,200

3,887,662

รวมค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร

2% ของรายรั บรวม

0.0% อ้ างอิงจากเอกสารกรมธรรม์

270,452

181,736

454,341

454,341

908,682

1,092,096

55,296

1,036,800

2,105,698
13,735,548

9,086,818

100%

360

487.43

2,105,698

100%

360

1,158,170

30%

900

2,771,967

ค่าใช้ ถนนและทางเดิน

ค่าใช้ จา่ ยอืน
่ ๆ (ค่ากันสารอง)

ค่าเบี ้ยประกันภัย

270451.8 ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง

5% ของรายรั บรวม

ค่าภาษีที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง

10% ( ปรั บเพิ่ม 3% ทุกปี เริ่ มในปี ที่ 4)

ค่าพลังงาน ( ค่าน ้า / ค่าไฟฟ้า )

80% ของรายได้ อน
ื่ ๆ

15% ของรายได้ คา่ ห้ องพัก

40.0% ของรายได้ คา่ เช่าร้ านค้ า

เงินเดือนและสวัสดิการ

ค่ าใช้ จ่ายต่ างๆในการบริ หาร :

รวมต้ นทุนการขาย ( Total Cost of Sale )

ต้ นทุนอืน
่ ๆ

ต้ นทุนการขาย ( Cost of Sale ) :
ต้ นทุนแผนกห้ องพัก

รายรับรวม

รายได้ คา่ เช่าพื ้นที่ร้านค้ า

- อัตราการเช่า

- อัตราค่าเช่าพื ้นที่เฉลี่ย (บาท/ตารางเมตร/เดือน) คิดที่

487.43

0%

- อัตราการเช่า

ประมาณการรายได้ พืน
้ ที่ชน
ั ้ 1 ซุปเปอร์ มาเก็ต (Villa Market) (ตารางเมตร)

900

- อัตราค่าเช่าพื ้นที่เฉลี่ย (บาท/ตารางเมตร/เดือน)

357.46

10,471,680

6,981,120

รวมรายได้ ห้องพัก

ประมาณการรายได้ พืน
้ ที่ชน
ั ้ ใต้ ดินให้ เช่ าร้ านค้ า จานวน 69 ร้ านค้ า (ตารางเมตร)

357.46

10,368,000
103,680

6,912,000
69,120

1% ของรายได้ คา่ ห้ องพัก

40,000
34,560,000
20%

รายได้ อน
ื่ ๆ

40,000
34,560,000
30%

40,000

40,000

ปี ที่ 2

บาท / ห้ อง / เดือน

72 ห้ อง

ปี ที่ 1

รวมจานวนห้ องพักทัง้ หมด
72 ห้ อง
บาท / ห้ อง / เดือน ( เฉลี่ย )
รวมรายได้ ค่าห้ องพัก ( กรณี เข้ าพักเต็ม )
บาท / ปี
อัตราการเข้ าพัก ( OCC. )
5% ปรับเพิ่ มทุก 3 ปี
รายได้ คา่ ห้ องพัก
76.1% ของรายรั บรวม

จานวนห้ องพัก

รายได้ ( Revenue ) :
ประมาณการรายได้ ค่าห้ องพัก ( Room Rate ) :

รายการ / ปี

DISCOUNT CASH FLOW ANALYSIS : อาคารตรี ทพ
ิ ย์ 2 " STUDIO "

228,000,000
215,000,000

246,000,000

NPV

11%

12,850,957

0.6209

20,696,595

20,696,595

12,806,559

8,813,583

240,000

670,063

80,679

270,452

670,063

1,675,158

1,675,158

3,532,010

3,992,976

202,176

3,790,800

33,503,154

2,316,267

100%

396

487.43

5,662,166

60%

2,200

357.46

25,524,720

25,272,000
252,720

45,000
38,880,000
65%

45,000

ปี ที่ 5

13,475,313

0.5645

23,872,340

23,872,340

14,053,911

9,538,776

240,000

758,525

80,679

270,452

758,525

1,896,313

1,896,313

3,637,971

4,515,134

228,614

4,286,520

37,926,250

2,316,267

100%

396

487.43

6,747,415

65%

2,420

357.46

28,862,568

28,576,800
285,768

47,250
40,824,000
70%

47,250

ปี ที่ 6

12,296,500

0.5132

23,962,399

23,962,399

14,195,478

9,680,343

240,000

763,158

80,679

270,452

763,158

1,907,894

1,907,894

3,747,110

4,515,134

228,614

4,286,520

38,157,877

2,547,894

100%

436

487.43

6,747,415

65%

2,420

357.46

28,862,568

28,576,800
285,768

47,250
40,824,000
70%

47,250

ปี ที่ 7

11,126,195

0.4665

23,849,986

23,849,986

14,307,891

9,792,756

240,000

763,158

80,679

270,452

763,158

1,907,894

1,907,894

3,859,523

4,515,134

228,614

4,286,520

38,157,877

2,547,894

100%

436

487.43

6,747,415

65%

2,420

357.46

28,862,568

28,576,800
285,768

47,250
40,824,000
70%

47,250

ปี ที่ 8

113,500,000

107,600,000
114,800,000

142,247,803

0.3855

368,954,166

341,510,490

27,443,676

15,822,488

10,742,962

240,000

865,323

80,679

270,452

865,323

2,163,308

2,163,308

4,094,568

5,079,526

257,191

4,822,335

43,266,164

2,802,684

100%

479

487.43

7,993,092

70%

2,662

357.46

32,470,389

32,148,900
321,489

49,613
42,865,200
75%

49,613

ปี ที่ 10

121,200,000

11,596,448

0.4241

27,343,817

27,343,817

15,667,558

10,588,032

240,000

860,227

80,679

270,452

860,227

2,150,569

2,150,569

3,975,309

5,079,526

257,191

4,822,335

43,011,375

2,547,894

100%

436

487.43

7,993,092

70%

2,662

357.46

32,470,389

32,148,900
321,489

49,613
42,865,200
75%

49,613

ปี ที่ 9

101,000,000

27,320,839

15,945,325

10,865,799

240,000

865,323

80,679

270,452

865,323

2,163,308

2,163,308

4,217,405

5,079,526

257,191

4,822,335

43,266,164

2,802,684

100%

479

487.43

7,993,092

70%

2,662

357.46

32,470,389

32,148,900
321,489

49,613
42,865,200
75%

49,613

ปี ที่ 11
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การประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน โดยวิธีคดิ จากรายได้ (Income Approach)

ทรั พย์ สินที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 2 (พืน้ ที่พาณิชยกรรม – ที่ระยะเวลาเช่ าคงเหลือ 22 ปี )
ตารางการวิเคราะห์หามูลค่ า (ค่ าเช่ าเฉลี่ย) - พืน้ ที่พาณิชยกรรม
การวิเคราะห์หามูลค่ าโดยการให้คะแนนตามระดับคุณภาพ (Weighted Quality Score)
การประเมินมูลค่ าโดยวิธีเปรี ยบเทียบข้ อมูลด้ วยการให้คะแนนตามระดับคุณภาพ (WQS)
รายละเอียด

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่ใช้ วิเคราะห์

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่

(13)

ประเภท

(14)

ทรั พย์ สนิ

(15)

ห้องชุดพาณิชยกรรม ห้องชุดพาณิชยกรรม ห้องชุดพาณิชยกรรม ห้ องชุดพาณิชยกรรม

เนือ้ ที่ (ตารางเมตร)

22.00

73.00

27.00

638.26

ราคาเสนอเช่ า (บาท/ตารางเมตร)

2,727

1,600

1,482

????

ราคาต่ อรองเบือ้ งต้ น (บาท/ตารางเมตร)

-927

-500

-482

????

ราคาที่ปรั บแก้ (บาท/ตารางเมตร)

1,800

1,100

1,000

????

น้าหนัก

(13)

(14)

(15)

ทรั พย์ สนิ

ทาเลที่ตัง้

15%

9

8

7

8

สภาพแวดล้อม

15%

9

8

7

8

ขนาดห้องชุด

10%

8

7

8

6

ชัน้ ที่ตัง้

10%

7

8

8

7

การดูแลรั กษา

10%

9

7

7

9

สภาพห้องชุด

10%

9

7

7

9

ถนนผ่านหน้ าที่ดิน

15%

8

8

8

7

ระบบสาธารณูปโภค

10%

9

9

8

8

สิ่งอานวยความสะดวก

10%

9

8

8

8

Total Score

105%

9.00

8.20

7.90

8.15

Adjust Ratio

????

0.90556

0.99390

1.03165

1.00000

Indicated price

????

1,630

1,093

1,032

????

Comparable (%)

????

4.67%

79.44%

15.89%

100.00%

ราคาหลังเปรี ยบเทียบ (บาท)

????

76.18

868.50

163.91

1,108.59

ปั จจัยต่ างๆที่ใช้ ในการวิเคราะห์

ทรั พย์ สนิ ที่ประเมินมูลค่ า (บาท/ตารางเมตร) (ปั ดเศษ)

1,100.00
ปั จจัยต่ างๆ / Rating Scale

หมายเหตุ : ตัวเลขตารางเป็ นการคานวณและปั ดเศษโดยโปรแกรม EXCEL
ดีมาก

ดี

ปานกลาง

10-9

8-7

6-5

ค่อนข้ างด้ อย ด้ อย/อืน่ ๆ
4-3

2-1
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29/8/2567

29/8/2568

29/8/2569

29/8/2570

29/8/2571

29/8/2572

29/8/2573

29/8/2574

29/8/2575

29/8/2576

29/8/2577

29/8/2578

29/8/2579

29/8/2580

29/8/2581

29/8/2582

29/8/2583

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

29/8/2585

29/8/2566

3.00

22.00

29/8/2565

2.00

29/8/2584

29/9/2564

1.00

21.00

เริ่มต้ น

ปี ท่ ี

28/8/2586

28/8/2585

28/8/2584

28/8/2583

28/8/2582

28/8/2581

28/8/2580

28/8/2579

28/8/2578

28/8/2577

28/8/2576

28/8/2575

28/8/2574

28/8/2573

28/8/2572

28/8/2571

28/8/2570

28/8/2569

28/8/2568

28/8/2567

28/8/2566

28/8/2565

สิ น้ สุด

อัตราการเช่า

37,992,075

37,992,075

34,538,250

34,538,250

34,538,250

31,398,409

31,398,409

31,398,409

28,544,008

28,544,008

28,544,008

25,949,099

25,949,099

25,949,099

23,590,090

23,590,090

23,590,090

21,445,536

21,445,536

21,445,536

8,425,032

8,425,032

10.00%

32,293,264

32,293,264

29,357,513

29,357,513

29,357,513

26,688,648

26,688,648

26,688,648

24,262,407

24,262,407

24,262,407

22,056,734

22,056,734

22,056,734

20,051,576

20,051,576

20,051,576

18,228,706

18,228,706

18,228,706

5,897,522

5,897,522

85.00%

Market Rent Occupancy Rate

ค่ าเช่าตลาด

ตารางคานวณมูลค่ าปจจุบนั ของค่ าเช่าตลาดและค่ าเช่าตามอายุสัญญาเช่า

2,137,233

2,074,983

2,014,547

1,955,871

1,898,904

1,843,596

1,789,899

1,737,766

1,687,151

1,638,011

1,590,302

1,543,983

1,499,012

1,455,352

1,412,963

1,371,808

1,331,853

1,293,061

1,255,399

1,218,834

1,183,334

1,148,868

3.00%

Common Area

1,253,843

1,217,324

1,181,868

1,147,444

1,114,024

1,081,576

1,050,074

1,019,489

989,795

960,966

932,977

905,803

879,420

853,806

828,938

804,794

781,354

758,596

736,501

715,049

694,223

674,003

8.00%

Admin. & Salary

379,921

379,921

345,383

345,383

345,383

313,984

313,984

313,984

285,440

285,440

285,440

259,491

259,491

259,491

235,901

235,901

235,901

214,455

214,455

214,455

84,250

84,250

1.00%

Marketing

1,139,762

1,139,762

1,036,148

1,036,148

1,036,148

941,952

941,952

941,952

856,320

856,320

856,320

778,473

778,473

778,473

707,703

707,703

707,703

643,366

643,366

643,366

252,751

252,751

3.00%

Maintenance

ค่ าบริหารส่ วนกลาง ค่ าใช้จ่ายฝ่ ายบริหาร ค่ าการตลาด ค่ าซ่อมแซม

58,792

58,792

58,792

58,792

58,792

58,792

58,792

58,792

58,792

58,792

58,792

58,792

58,792

58,792

58,792

58,792

58,792

58,792

58,792

58,792

58,792

58,792

and building

Taxes on land

สิ่ งปลูกสร้ าง

189,960

189,960

172,691

172,691

172,691

156,992

156,992

156,992

142,720

142,720

142,720

129,745

129,745

129,745

117,950

117,950

117,950

107,228

107,228

107,228

42,125

42,125

0.50%

Others

414,844,933

0

มูลค่ าปั จจุบนั

รวม

0.1007

0.1117

0.1240

0.1377

0.1528

0.1696

0.1883

0.2090

0.2320

0.2575

0.2858

0.3173

0.3522

0.3909

0.4339

0.4817

0.5346

0.5935

0.6587

0.7312

0.8116

0.9009

11.0%

125,000,000

124,676,879

2,731,520

3,043,023

3,044,795

3,392,540

3,779,533

3,781,409

4,213,406

4,694,169

4,696,083

5,232,730

5,829,968

5,831,809

6,498,437

7,240,347

7,241,942

8,070,007

8,991,602

8,992,691

10,021,251

11,166,010

2,907,270

3,276,337

(บาท)

Discount Rate ของสิทธิการเช่า

รวมมูลค่ าทรัพย์สิน (ปั ดเศษ)

27,133,752.33

27,232,521.54

24,548,084.84

24,641,184.29

24,731,572.11

22,291,755.33

22,376,954.52

22,459,672.17

20,242,187.90

20,320,157.23

20,395,855.60

18,380,446.74

18,451,799.72

18,521,074.45

16,689,329.27

16,754,627.35

16,818,023.55

15,153,207.61

15,212,964.60

15,270,981.10

3,582,047.28

3,636,733.80

Profit Rent

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contract Rent

ค่ าภาษีท่ดี ิน และ ค่ าใช้จ่ายอื่นๆ ค่ าเช่าตามสัญญา ผลต่ างอัตราเช่า อัตราคิดลด
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ผลสรุ ป
จากการประเมินโดย วิธคี ิดจากต้ นทุน (Cost Approach) และ วิธคี ิดจากรายได้ (Income Approach)
สามารถสรุ ปผลมูลค่ าทรัพย์ สินที่ประเมินทัง้ 2 ส่ วน ได้ ดงั นี ้ :ทรัพย์ สินที่ประเมินมูลค่ า
ทรัพย์ สินส่ วนที่ 1 (กรรมสิทธิ์สมบูรณ์ )
- ส่ วนเซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์
ทรัพย์ สินส่ วนที่ 2 (สิทธิการเช่ า)
- ห้ องชุ ดเลขที่ 425, 425/1-4
รวมมูลค่ าทรัพย์ สินทัง้ 2 ส่ วน

วิธกี ารประเมินมูลค่ า
วิธคี ิดจากต้ นทุน (บาท)

วิธคี ิดจากรายได้ (บาท)

208,000,000.-

252,000,000.-

-

125,000,000.-

208,000,000.-

377,000,000.-
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หลักเกณฑ์ การประเมินมูลค่ าทรั พย์ สนิ
ในการวิเคราะห์ มูลค่าของทรั พย์ สิน บริ ษัทฯ ได้ ถือตามแนวปฏิบัติในทางสากลของการประเมินมูลค่าทรั พย์ สิน และอยู่
ภายใต้ ข้อบังคับของสมาคมผู้ประเมินค่าทรั พย์สินแห่งประเทศไทย (The Valuers Association of Thailand) โดยมี
หลักเกณฑ์ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์ สิน 2 หลักเกณฑ์ คือ “หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อการกาหนดมูลค่าตลาด” และ
“หลักเกณฑ์การประเมินที่มิใช่การกาหนดมูลค่าตลาด” แสดงความหมายโดยสังเขป ดังต่อไปนี ้

หลักเกณฑ์ การประเมินเพื่อการกาหนด “มูลค่ าตลาด”
หมายถึง การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่สามารถอ้ างอิงข้ อมูลธุรกรรมการซื ้อขายซึง่ เกิดขึ ้นในตลาด ซึง่ จะต้ องมีในจานวนที่
เพียงพอ ที่จะใช้ เปรี ยบเทียบเพื่อกาหนดมูลค่าตลาดของทรัพย์สินนัน้ โดย มูลค่าตลาด (Market Value) หมายถึง “มูลค่า
เป็ นตัวเงินซึ่งประมาณว่าเป็ นราคาของทรั พย์ สินที่สามารถใช้ ตกลง ซื ้อขายกันได้ ระหว่างผู้เต็มใจขายกับผู้เต็มใจซื ้อ ณ
วันที่ประเมินมูลค่า ภายใต้ เงื่อนไขการซื ้อขายปกติที่ผ้ ซู ื ้อและผู้ขายไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกัน โดยได้ มีการเสนอขาย
ทรัพย์สินในระยะเวลาพอสมควร และโดยที่ทงสองฝ่
ั้
ายได้ ตกลงซื ้อขายด้ วยความรอบรู้ อย่างรอบคอบและปราศจากภาวะ
กดดัน ทังนี
้ ้ให้ ถือด้ วยว่าสามารถโอนสิทธิครอบครองตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ ในทรัพย์สินได้ ” มูลค่าตลาดโดยทัว่ ไปจะ
ไม่คานึงถึงต้ นทุนหรื อค่าใช้ จ่ายในการซื ้อหรื อค่าธรรมเนียมหรื อ ภาษี ใดๆ

หลักเกณฑ์ การประเมิน “ที่มิใช่ การกาหนดมูลค่ าตลาด”
หมายถึง การประเมินมูลค่าทรั พย์สินบางประเภท ที่มีลกั ษณะเฉพาะที่มีการซื ้อขายน้ อย หรื อไม่มีการซื ้อขายเลย หรื อมี
ข้ อมูลตลาดไม่เพี ยงพอ ที่จะใช้ การเปรี ยบเทียบเพื่ อให้ ได้ มาซึ่งมูลค่าตลาดของทรั พย์ สินการประเมินเพื่ อการกาหนด
มูลค่าดังต่อไปนี ้ ถือว่าเป็ นการประเมินตามหลักเกณฑ์ การประเมินที่มิใช่การกาหนดมูลค่าตลาด คือ มูลค่าการลงทุน
(Investment Value), มูลค่าจากการใช้ ประโยชน์ (Value in Use), มูลค่ากิจการ (Going Concern Value), มูลค่า
ประกันภัย (Insurable Value), มูลค่าทางภาษี (Assessed or Taxable Value), มูลค่าพิเศษ (Special Value), มูลค่า
บังคับขาย (Forced Sale Value), มูลค่าซาก (Salvage Value) และมูลค่าต้ นทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated
Replacement Cost) เป็ นต้ น
สาหรับวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีการใช้ เป็ นสากลมี 3 วิธีการ ซึง่ ในที่นี ้จะกล่าวโดยสังเขปเช่นกัน ดังนี ้

วิธีวิเคราะห์ มูลค่ าจากต้ นทุน (Cost Approach)
หลักสาคัญ คือ “มูลค่าของสิ่งหนึง่ = ต้ นทุนในการหาสิ่งอื่นที่เทียบเคียงได้ มาทดแทน” วิธีการก็คือ การประมาณการ
ต้ นทุนในการสร้ างอาคารทดแทนใหม่ตามราคา ณ ปั จจุบัน แล้ วหักลบด้ วยค่าเสื่อมตามอายุการใช้ งาน และบวก
ด้ วยมูลค่าตลาดของที่ดิน ก็จะได้ มลู ค่าของทรัพย์สินนัน้ วิธีนี ้ส่วนมากใช้ สาหรับทรัพย์สินที่อาคารที่สร้ างขึ ้นเฉพาะ
เช่น โรงงาน กรณี บ้านจัดสรรใช้ วิธีการเปรี ยบเทียบตลาดจะเหมาะสมกว่า และในภาวะที่ราคาทรัพย์ สินตกต่า แต่
ต้ นทุนวัสดุก่อสร้ างสูงขึน้ บางครั ง้ ต้ นทุนที่คานวณได้ อาจจะแพงกว่ามูลค่ าตลาด ทาให้ การประเมินด้ วยวิธีนีอ้ าจ
ผิดเพี ้ยนจากความเป็ นจริ งได้

REA/GL-0908-1/64

-58-

หลักเกณฑ์ การประเมินมูลค่ าทรั พย์ สนิ (ต่ อ)
วิธีการเปรียบเทียบตลาด (Market Approach)
วิธีการนี ้เป็ นวิธีที่ดีที่สดุ ชัดเจนที่สดุ เนื่องจากเป็ นการวิเคราะห์ มลู ค่าจากการซื ้อขายในตลาดเป็ นสาคัญ กล่ าวคือ
ถ้ าตลาดมีการซื ้อขายที่เพียงพอสามารถนามาเทียบเคียงหรื อเปรี ยบเทียบกับทรัพย์สินที่ประเมินได้ โดยตรง โดยหลัก
ก็คือ “มูลค่าของทรัพย์สินของเรา = ราคาของทรัพย์สินเทียบเคียงที่คนอื่นขายได้ ” แนวทาง คือ การสืบหาทรัพย์สิน
เทียบเคียงที่ใกล้ เคียงกันที่มีการซื ้อขาย หรื อที่เรี ยกว่าข้ อมูลตลาด มาพิจารณาว่ามีลกั ษณะคล้ ายหรื อแตกต่างจาก
ทรัพย์สินที่ประเมินอย่างไรบ้ างโดยต้ องมีจานวนที่เพียงพอ การวิเคราะห์ต้องพิจารณาถึงปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อมูลค่า
ในการเปรี ยบเทียบของทังทรั
้ พย์ สินที่ประเมินกับข้ อมูลตลาดที่จะเปรี ยบเทียบเช่น ทาเลที่ ตงั ้ ผังเมือง ขนาดแปลง
ที่ดิน ขนาดเนื ้อที่ใช้ สอยอาคาร คุณภาพอาคาร เป็ นต้ น และจึงทาการวิเคราะห์มลู ค่าทรัพย์สินที่จะประเมินโดยใช้
เทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น Sale Adjustment-Grid Method, Weighted Quality Score (WQS) เป็ นต้ น

วิธีวิเคราะห์ จากรายได้ (Income Approach)
วิธีการนี ้เป็ นการวิเคราะห์ มูลค่าจากรายได้ ของทรัพย์ สิน เหมาะสาหรั บทรั พย์ สินที่ก่อให้ เกิดรายได้ จากตัวทรั พย์ สินเอง
(Income Producing Property) โดยมีหลัก คือ “มูลค่าวันนี ้ = ผลรวมของรายได้ สทุ ธิที่จะได้ ในอนาคตจนสิ ้นอายุขยั ”
ทรัพย์สินมีคา่ เพราะสามารถสร้ างรายได้ ทรัพย์ที่สร้ างรายได้ สงู กว่ามักมีมลู ค่าสูงกว่า (ทาเล-คุณภาพดีกว่า เป็ นต้ น) โดย
มีขนตอนโดยสั
ั้
งเขปเป็ นดังนี ้:
1) ประมาณรายได้ ของทรัพย์สินจากทุกแหล่ง โดยพิจารณาจากการเปรี ยบเทียบตลาด และรายได้ จริ งของทรัพย์
ที่ประเมิน
2) ลบด้ วยการไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ หรื อหนี ้สูญจากข้ อเท็จจริ ง และจากการเปรี ยบเทียบกับแนวโน้ มในตลาด ก็จะ
ได้ รายได้ ที่เป็ นจริ ง
3) จากนัน้ ก็หักด้ วยค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าดาเนิ นการ ภาษี ประกัน จัดการ ค่าบารุ งรั กษา เป็ นต้ น ก็จะได้
รายได้ สทุ ธิ
4) นารายได้ สทุ ธิมาเข้ าสูตร V = I / R โดยที่ V คือ มูลค่าทรัพย์สิน, I คือ รายได้ สุทธิ และ R คือ อัตรา
ผลตอบแทน โดยอัตราผลตอบแทนในการลงทุนของทรัพย์สินนัน้ โดยการประเมินมูลค่าด้ วยวิธีการวิเคราะห์จากรายได้ นี ้
มีวิธี การย่ อย 2 วิ ธี คือ วิธี คิดจากผลตอบแทนทางตรง (Direct Capitalization) และวิ ธี วิเคราะห์ กระแสเงิ นสด
(Discounted Cash Flow) โดยการใช้ ขึ ้นอยู่กบั สมมติฐานของรายได้ ในอนาคต ถ้ าทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงน้ อยหรื อ
แทบไม่ เปลี่ ยนแปลงเลยจะใช้ วิ ธี คิ ดจากผลตอบแทนทางตรง แต่ ถ้ าคาดว่ าในอนาคตรายได้ ของทรั พย์ สิ นมี การ
เปลี่ ยนแปลงขึน้ ๆ ลงๆ ตามภาวะตลาด ก็จะใช้ วิธี การวิเคราะห์ กระแสเงิ นสด การใช้ วิธีคิดจากผลตอบแทนทางตรง
เนื่องจากเป็ นการใช้ รายได้ สทุ ธิ เพียงปี เดียว ดังนัน้ การใช้ วิธีการนี ้ควรจะเป็ นช่วงที่ตลาดอยู่ในภาวะปกติ หรื อตลาดที่ไม่
ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ อุปทาน หรื อรายได้ อย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากการประเมินวิธีนีจ้ ะถือว่าปี นั น้ เป็ น
ตัวแทนของรายได้ ทงั ้ หมดในปี อนาคต โดยทั่วไปจะเหมาะสมกับทรั พย์สินขนาดเล็กที่สร้ างรายได้ เช่น ห้ องชุดอยู่อาศัย
ห้ องชุดสานักงาน อาคารพาณิชย์ เป็ นต้ น
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หลักเกณฑ์ การประเมินมูลค่ าทรั พย์ สนิ (ต่ อ)
ส่วนวิธีวิเคราะห์กระแสเงินสด จะเป็ นการประมาณการรายได้ จากทรัพย์ สินในอนาคตตามอายุขยั ของทรัพย์สินและ
คิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยมีหวั ใจสาคัญก็คือ รายได้ ในอนาคตที่เราประมาณการนันจะขึ
้
้น ๆ ลง ๆ ไม่หยุดนิ่งตาม
ภาวะตลาด เงินเฟ้อ ดอกเบี ้ย ฯลฯ ดังนันผู
้ ้ ประเมินจะต้ องมีความเข้ าใจถึงธรรมชาติของทรัพย์สินโดยต้ องประมาณ
การรายได้ ในอนาคตให้ ใกล้ เคียงความเป็ นจริ งที่สดุ รวมทังมี
้ ความรู้ ทางด้ านการเงินที่เกี่ยวข้ องพอสมควร เช่น Net
Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), อัตราคิดลด (Discount Rate) และอื่น ๆ
นอกจากวิธีการประเมินหลักทัง้ 3 วิธีข้างต้ นแล้ ว ในปั จจุบนั ยังมีวิธีการที่อิ งหลักการของวิธีทงั ้ 3 ข้ างต้ นมาปรับใช้
เพิ่มเติม ดังนี ้:

วิธีการตัง้ สมมติฐานในการพัฒนา (Hypothetical Development Method) หรื อวิธีการคิดจากมู ลค่ า
คงเหลือ (Residual Method)
วิธีการนี ้เป็ นแนวทางประเมินที่ดินเปล่าหรื อโครงการที่ยงั ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ โดยพิจารณาถึงศักยภาพที่ดินหรื อโครงการ
โดยสมมติให้ มีการพัฒนาที่ได้ ประโยชน์ สูงสุดและดีที่สุด (Highest and Best Use) ตามภาวะตลาดขณะนัน้ โดย
สมมติฐานที่ตงขึ
ั ้ ้นต้ องสอดคล้ องกับกฎหมาย การเงิน ตลาด และสภาพกายภาพของที่ดิน และลดทอนค่าพัฒนาทังหลาย
้
รวมทังค่
้ าอาคารออกให้ เหลือแต่ค่าที่ดิน หรื อมูลค่าโครงการตามที่ได้ ก่อสร้ างไปแล้ วเขียนเป็ นสูตร คือ “มูลค่าโครงการ –
ต้ นทุนค่าก่อสร้ าง – ต้ นทุนอื่น ๆ = มูลค่าที่ดิน (ต้ นทุนที่ดินที่สามารถนามาพัฒนาได้ )”

วิธีประเมินโดยการสร้ างแบบจาลองทางสถิติ (Computer – Assisted Mass Appraisal)
CAMA เป็ นแขนงหนึ่งของการประเมินโดยวิธีเปรี ยบเทียบตลาด โดยใช้ การสร้ างแบบจาลองทางสถิติแบบ MRA
(Multiple Regression Analysis) มาช่วย ทังนี
้ ้ใช้ มากในการประเมินที่ดินจานวนมาก ๆ นับร้ อย นับพันแปลงใน
คราวเดียวกัน เช่น เพื่อการเวนคืน การจัดรู ปที่ดิน เป็ นต้ น

การวิเคราะห์ สรุ ปความเห็นต่ อมูลค่ าของทรั พย์ สิน
ในกรณี ทรั พย์ สินธรรมดา อาจใช้ วิธีการเปรี ยบเทียบตลาด หรื อวิธีการต้ นทุน แต่ในกรณีทรัพย์สินที่มีมลู ค่าสูงหรื อ
ซับซ้ อนมาก อาจต้ องใช้ ทงั ้ 3 วิธี หรื ออาจใช้ วิธีอื่นที่เป็ นวิธีขนสู
ั ้ งขึน้ ไปมาพิจารณา และหลังจากใช้ แต่ละวิธีแล้ ว
ผู้ประเมินจะได้ มาสรุ ปความเห็นต่อมูลค่าที่สมควร การวิเคราะห์สรุ ป เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบแต่ละกระบวนการ
หรื อขันตอนในแต่
้
ละวิธี ซึง่ เมื่อทบทวนแล้ วอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม จากนันก็
้ อาจชัง่ น ้าหนักความ
น่ าเชื่ อถื อในแต่ ล ะวิ ธี ผสานกับ ประสบการณ์ แ ละความเห็ น ของผู้ป ระเมิน ก็ จ ะสามารถสรุ ป มูล ค่าที่ ส ามารถ
อธิบายได้
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เงื่อนไขและข้ อจากัดทั่วไปในการประเมินมูลค่ าทรั พย์ สนิ
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าที่ประเมินได้ จากัดอยู่ในเงื่อนไข และความรับผิดชอบดังต่อไปนี :้ 1. รายงานหรื อสาเนารายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี ้ ถือเป็ นลิขสิทธิ์ของ บริ ษัท เรี ยล เอสเตท แอพเพรซัลจากัด
(ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “บริ ษัท”) ผู้ครอบครองไม่มีสิทธินาไปตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์หรื อเผยแพร่ ในรู ปแบบใดๆ หรื อไม่อาจใช้ เพื่อการ
อื่นใด โดยไม่ได้ รับการยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษัท และรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกต้ องสมบูรณ์
ของบริ ษัทต้ องมีตราประทับรอยนูนตามแบบของบริ ษัทในหน้ าที่มีการลงนามผูกพันบริ ษัท และหน้ าที่มีการลงนามใน
ฐานะผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
2. รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี ้จะนาไปใช้ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ในรายงานมิได้ เว้ นแต่ได้ รับความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากบริ ษัท และความรั บผิดชอบของบริ ษัท จากัดไว้ กับลูกค้ าซึ่งได้ ระบุไว้ ในรายงานการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี ้เท่านัน้ ไม่ครอบคลุมถึงบุคคลอื่นที่นารายงานฉบับนี ้ไปใช้
3. มูลค่าทรั พย์ สินที่ วิเคราะห์ ไว้ และปรากฏในรายงานการประเมินมูลค่าทรั พย์ สิ นนี ้ ได้ มาจากการวิ เคราะห์ ตาม
สถานการณ์ และสภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั และตามผังและแบบที่ได้ รับมา แนวทางการวิเคราะห์นีไ้ ม่พึงนาไปใช้ กบั การ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอื่นใด นอกเหนือจากในรายงานฉบับนี ้
4. บริ ษัทให้ คามัน่ ต่อลูกค้ าว่ารายงานการประเมินมูลค่าทรั พย์ สินนีถ้ ือเป็ นความลับ บริ ษัทจะไม่เผยแพร่ เว้ นแต่ได้ รับ
ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากลูกค้ า หรื อการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนันเป็
้ นการประเมินมูลค่าเพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ
5. บริ ษัทและผู้ประเมินค่าทรัพย์สินยืนยันว่าไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียใดๆ ต่อทรัพย์สินที่ประเมินค่านี ้ทังสิ
้ ้น ในการรับจ้ างทา
การประเมินมูลค่าทรั พย์ สิ นนี ้ และค่าจ้ างที่ ได้ รับ ไม่ได้ เป็ นเงื่ อนไขที่ ส่งผลกระทบต่อมูลค่าและการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในที่นี ้ทังสิ
้ ้น
6. กรณี ที่ผ้ ูว่าจ้ างจาเป็ นต้ องอ้ างบริ ษัทไปให้ การต่อศาล หรื อให้ ปากคาต่อเจ้ าหน้ าที่ราชการต่างๆ ในเรื่ องเกี่ยวกับการ
ประเมินมูลค่าทรั พย์ สินนี ้ บริ ษัทยิ นดีให้ ความร่ วมมือก็ต่อเมื่อมีการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อักษรก่อน
ว่าจ้ างทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และต้ องชาระค่าบริ การเพิ่มจากค่าบริ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินปกติขนต
ั ้ ่าครัง้ ละ
10,000 บาท ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และครัง้ ละ 20,000 บาทในพื ้นที่จงั หวัดอื่น
7. ข้ อมูลข่าวสารและความเห็นที่ ใช้ ในการประเมินมูลค่าทรั พย์ สินนีไ้ ด้ มาจากแหล่งข้ อมูลที่น่าเชื่อถือได้ และเชื่ อว่า
ถูกต้ อง ณ วันประเมิ น ส าหรั บข้ อมูลใดที่ มิ ได้ ระบุ ชื่ อบุ คคล หรื อหมายเลขโทรศั พท์ หมายถึ งข้ อมูลนัน้ ได้ มาจาก
ฐานข้ อมูล หรื อการค้ นคว้ าตรวจสอบ หรื อสอบถามจากหน่วยงาน แหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ทัง้ ทางภาครั ฐและ
เอกชน ความคิดเห็นที่ได้ จากข้ อมูล ถือเป็ นความคิดเห็นอิสระเฉพาะของผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
8. บริ ษัทและผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ถือว่าทรัพย์สินมีกรรมสิทธิ์ หรื อสิทธิครอบครองตามกฎหมายโดยถูกต้ องสามารถซื ้อ
ขายเปลี่ยนมือได้ ไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายอื่นใด ที่ จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรั พย์ สินนอกเหนื อจากที่ระบุไว้ ใน
รายงานและบริ ษัทไม่อาจตรวจสอบภาระผูกพันของทรัพย์สิน ซึง่ มิได้ จดทะเบียนไว้ ณ สานักงานที่ดิน
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แสดงแผนที่ ทาเลที่ตงั ้ ทรั พย์ สนิ : LOCATION PLAN
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บริษัท เรี ยล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ที่ตงั ้ ทรั พย์ สนิ ที่ประเมินมูลค่ า
THE SUBJECT PROPERTY
ข้ อมูลตลาดเปรี ยบเทียบ - พื ้นที่พาณิชยกรรม
MARKET DATA

– COMMERCIAL AREA
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แสดงแผนที่ ที่ตงั ้ ทรั พย์ สนิ : SITE PLAN
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บริษัท เรี ยล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

วุ รรณ
ส

ลุมพินีทาวน์ เวอร์

ซอยส

B

ตย
วสั ดิ ์

ไป ค
ลองเ

ไป พ

ซ.8

all seasons

ตึกสุโขทัย

ซ อย
งาม
ดพู ล
ี

A

ร์
รินท
ชนค

13
แยก
1
1
ทร
ซ.สา

า ส รา

12
11 แยก

H

ร 3 (ส
ซ.สาท

ธิว
นรา
ถนน

ร
ซ.สาท

ซ.6

คิว้ เฮ้ าส์ ลุมพินี

รพ.เนิสซิ่งโฮม

้
4
าทรใต
ถนนส

อาคารสาธรซิตี ้
อาคารบางกอกซิตี ้

ตึกหวังหลี

Tisco bank

อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์

อาคารเอ็มไพรม์
รพ.บางรั ก
เอ ไอ เอ ทาวเวอร์

นือ
าทรเห
ส
น
น
ถ

ยุ ส์ 3)
ซน็ ต์หล
11 (ซ.เ
์ 2)
ซ.สาทร
น็ ต์หลยุ ส
13 (ซ.เซ
ซ.สาทร

ษศรีรัช
ทางพเิ ศ

อาคารสาธรธานี

6

ร1
สาธ

8
ทร์ 3
7
นครินม. Furama Xclusive
ช
า
ร
ส
150
Hotel Sathorn
ธิวา
ซ.นร8า

Residence Hotel Silom
Sathorn Square

้ั น
ถนนป

วล
ถนนประม

์ิ
ถนนสุรศักด

วัดดอน

ล์ 3

ร

ซ อย

ง
ถนนเจริญกรุ

ม5

5

The Heritage Hotel
Bangkok

ี ้ มอล
ตรีนิต

2

ล์ 1
ี ้ มอล
ตรีนิต ล์ 2
ี ลม
ี ้ มอล
ีนิตี ้ ส
ตรีนิต มโกลว์ ตร น์ 2
ั ซ.สาทร 6
โรงแร ซ.พิพฒ

1

สวนลุมพินี

าม 4
ตึกโอลิมเปี ย
7 ตึกอับดุลลาฮิม

สีลมคอมเพล็กซ์

อาคาร ซีพี

แดง
ศาลา
ถนน
์
รสงิ ห
รักษ์น
ซ.จง

ซ.สลี

14

ตรี นิตี ้ คอมเพล็กซ์

ถนน
พ ระ

โรงแรมดุสติ ธานี

2 1

นต์
อนแว
ถนนค

สีลม
ถนน

ดโช
ถนนเ

สีลม
ถนน

รพ.กรุ งเทพคริสเตียน

ซ.สีลม 3 (ซ.พิพฒ
ั น์)

3

รพ.เซ็นต์ หลุยส์

ถนน
เจริญ
กรุง

ุรวงค์
ถนนส

2

ซ.สลี ม

ข์
ถนนมเหสัก

แ ม่ น้า เ จ้ า พ ร ะ ย า

1

อาคาร ไทย ซี.ซี.

รพ.จุฬา

โพง

วัดหัวลาโพง

เ รศ
ถนนน

สน.บางรั ก

ถนนร
าชดา

ไป ห
วั ลา

ะยา
ถนนส่ีพร

ทรั พย์ สนิ ที่ประเมินมูลค่ า / THE SUBJECT PROPERTY
ข้ อมูลตลาดเปรี ยบเทียบ - ที่ดนิ / MARKET DATA – LAND
ข้ อมูลตลาดเปรี ยบเทียบ - เซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์ / MARKET DATA - SERVICE APARTMENT
จุดถ่ ายภาพ / PHOTO VIEW POINT
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แสดงแผนที่ ภาพถ่ ายทางอากาศ : AERIAL PHOTOGRAPHS
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บริษัท เรี ยล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด
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ทรั พย์ สนิ ที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 1 อาคารตรี ทพ
ิ ย์ 2 (อาคารโกลว์ สตูดโิ อ) เซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์
- โฉนดที่ดนิ เลขที่ 12746 เลขที่ดนิ 527 หน้ าสารวจ 2389 เนือ้ ที่ดนิ 0-1-00.0 ไร่ (100.0 ตารางวา)

1

- โฉนดที่ดนิ เลขที่ 12747 เลขที่ดนิ 528 หน้ าสารวจ 2390 เนือ้ ที่ดนิ 0-1-01.0 ไร่ (101.0 ตารางวา)
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บริษัท เรี ยล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

แสดง : SHOW
ผังที่ดนิ : LOT PLAN
ไม่ เข้ ามาตราส่ วน : NOT TO SCALE
ทรั พย์ สนิ ที่ประเมิน / THE SUBJECT PROPERTY
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ทรั พย์ สนิ ที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 1
- อาคารตรี ทพ
ิ ย์ 2 (อาคารโกลว์ สตูดโิ อ) เซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์
และพืน้ ที่พาณิชยกรรม (พืน้ ที่ชัน้ ใต้ ดนิ และพืน้ ที่ชัน้ ที่ 1)
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บริษัท เรี ยล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

แสดง : SHOW
ผังอาคาร : PLAT PLAN
ไม่ เข้ ามาตราส่ วน : NOT TO SCALE
ทรั พย์ สนิ ที่ประเมิน / THE SUBJECT PROPERTY
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ทรั พย์ สนิ ที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 1
- อาคารตรี ทพ
ิ ย์ 2 (อาคารโกลว์ สตูดโิ อ) เซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์
- พืน้ ที่พาณิชยกรรม (พืน้ ที่ชัน้ ใต้ ดนิ และพืน้ ที่ชัน้ ที่ 1)
ทรั พย์ สนิ ที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 2
- ห้ องชุดเลขที่ 425, 425/1, 425/2, 425/3 และ 425/4 ชัน้ ที่ 1 (ตรี นิตี ้ มอลล์ 3)
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บริษัท เรี ยล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

แสดง : SHOW
ผังโครงการ : LAY-OUT PLAN
ไม่ เข้ ามาตราส่ วน : NOT TO SCALE
จุดถ่ ายภาพ / PHOTO VIEW POINT
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อาคารตรี ทพ
ิ ย์ 2 (อาคารโกลว์ สตูดโิ อ) เซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์

ทรั พย์ สนิ ที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 1

Real
Estate
Appraisal
บริษทั เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

แสดง : SHOW
แปลนอาคาร : FLOOR PLAN
ไม่ เข้ ามาตราส่ วน : NOT TO SCALE
REA/GL-0908-1/64

อาคารตรี ทพ
ิ ย์ 2 (อาคารโกลว์ สตูดโิ อ) เซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์

ทรั พย์ สนิ ที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 1
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บริษทั เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

แสดง : SHOW
แปลนอาคาร : FLOOR PLAN
ไม่ เข้ ามาตราส่ วน : NOT TO SCALE
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อาคารตรี ทพ
ิ ย์ 2 (อาคารโกลว์ สตูดโิ อ) เซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์

ทรั พย์ สนิ ที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 1

Real
Estate
Appraisal
บริษทั เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

แสดง : SHOW
แปลนอาคาร : FLOOR PLAN
ไม่ เข้ ามาตราส่ วน : NOT TO SCALE
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อาคารตรี ทพ
ิ ย์ 2 (อาคารโกลว์ สตูดโิ อ) เซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์

ทรั พย์ สนิ ที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 1
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บริษทั เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

แสดง : SHOW
แปลนอาคาร : FLOOR PLAN
ไม่ เข้ ามาตราส่ วน : NOT TO SCALE
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อาคารตรี ทพ
ิ ย์ 2 (อาคารโกลว์ สตูดโิ อ) เซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์

ทรั พย์ สนิ ที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 1

Real
Estate
Appraisal
บริษทั เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

แสดง : SHOW
แปลนอาคาร : FLOOR PLAN
ไม่ เข้ ามาตราส่ วน : NOT TO SCALE
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พืน้ ที่พาณิชยกรรม (มอลล์ 1 ล่ าง) เลขที่ 22-24

ทรั พย์ สนิ ที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 1

Real
Estate
Appraisal
บริษทั เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

แสดง : SHOW
แปลนอาคาร : FLOOR PLAN
ไม่ เข้ ามาตราส่ วน : NOT TO SCALE
REA/GL-0908-1/64

Villa Market

พืน้ ที่พาณิชยกรรม Villa Market (มอลล์ 1 บน) เลขที่ 22-24

ทรั พย์ สนิ ที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 1

Real
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Appraisal
บริษทั เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

แสดง : SHOW
แปลนอาคาร : FLOOR PLAN
ไม่ เข้ ามาตราส่ วน : NOT TO SCALE
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ห้ องชุดเลขที่ 425, 425/1, 425/2, 425/3 และ 425/4 ชัน้ ที่ 1 (ตรี นิตี ้ มอลล์ 3)

ทรั พย์ สนิ ที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 2

Real
Estate
Appraisal
บริษทั เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

แสดง : SHOW
แปลนอาคาร : FLOOR PLAN
ไม่ เข้ ามาตราส่ วน : NOT TO SCALE
REA/GL-0908-1/64

สภาพถนนสีลม แยกเข้ าซอยสีลม 3 (ซอยพิพัฒน์ ) ไปสู่ท่ ตี งั ้ ทรัพย์ สินที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 1 (จุดถ่ ายภาพที่ 1)

สภาพซอยสีลม 3 (ซอยพิพัฒน์ ) ไปสู่ท่ ตี งั ้ ทรัพย์ สินที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 1 (จุดถ่ ายภาพที่ 2)

สภาพซอยสีลม 3 (ซอยพิพัฒน์ ) แยกเข้ าซอยไม่ มีช่ อื ไปสู่ท่ ตี งั ้ ทรัพย์ สินที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 1 (จุดถ่ ายภาพที่ 3)

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

Real Estate Appraisal Co. , Ltd.

PHOTOGRAPHS
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สภาพซอยไม่ มีช่ อื ไปสู่ท่ ตี งั ้ ทรัพย์ สินที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 1 (จุดถ่ ายภาพที่ 4)

สภาพซอยไม่ มีช่ อื ผ่ านหน้ าที่ตงั ้ ทรัพย์ สินที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 1 (จุดถ่ ายภาพที่ 5)

สภาพด้ านหน้ าที่ตงั ้ ทรัพย์ สินที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 1 (จุดถ่ ายภาพที่ 6)

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

Real Estate Appraisal Co. , Ltd.

PHOTOGRAPHS
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สภาพถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แยกเข้ าซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 3
ไปสู่ท่ ตี งั ้ ทรัพย์ สินที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 2 (จุดถ่ ายภาพที่ 7)

สภาพซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 3 ไปสู่ท่ ตี งั ้ ทรัพย์ สินที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 2 (จุดถ่ ายภาพที่ 8)

สภาพซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 3 ผ่ านหน้ าอาคารชุดตรีนิตี ้ คอมเพล็กซ์
ที่ตงั ้ ทรัพย์ สินที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 2 (จุดถ่ ายภาพที่ 9)
บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

Real Estate Appraisal Co. , Ltd.

PHOTOGRAPHS
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สภาพซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 3 ผ่ านหน้ าอาคารชุดตรี นิตี ้ คอมเพล็กซ์
อาคารที่ตงั ้ ทรัพย์ สินที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 2 (จุดถ่ ายภาพที่ 10)

สภาพด้ านหน้ าอาคารชุดตรี นิตี ้ คอมเพล็กซ์ อาคารที่ตงั ้ ทรัพย์ สินที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 2 (จุดถ่ ายภาพที่ 11)

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

Real Estate Appraisal Co. , Ltd.
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สภาพทรัพย์ สินที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 1 อาคารตรีทิพย์ 2 (อาคารโกลว์ สตูดิโอ) เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 1 / โถงทางเข้ าอาคาร

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 1 / โถงลิฟต์ โดยสาร

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

Real Estate Appraisal Co. , Ltd.

PHOTOGRAPHS

REA/GL-0908-1/64

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 2 / โถงลิฟต์ โดยสาร

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 2 / โถงทางเดิน

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 2 / โถงทางเดิน

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 2 / บันได

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

Real Estate Appraisal Co. , Ltd.

PHOTOGRAPHS
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สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 2 / ห้ องพัก

สภาพภายในห้ องพัก

สภาพภายในห้ องพัก

สภาพภายในห้ องพัก

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

Real Estate Appraisal Co. , Ltd.

PHOTOGRAPHS

REA/GL-0908-1/64

สภาพภายในห้ องพัก

สภาพภายในห้ องพัก

สภาพภายในห้ องพัก

สภาพภายในห้ องพัก

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

Real Estate Appraisal Co. , Ltd.

PHOTOGRAPHS
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สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 3 / โถงลิฟต์ โดยสาร

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 3 / โถงทางเดิน

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 3 / โถงทางเดิน

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 3 / บันได

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

Real Estate Appraisal Co. , Ltd.

PHOTOGRAPHS

REA/GL-0908-1/64

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 4 / โถงลิฟต์ โดยสาร

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 4 / โถงทางเดิน

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 4 / โถงทางเดิน

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 4 / บันได

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

Real Estate Appraisal Co. , Ltd.

PHOTOGRAPHS
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สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 5 / โถงลิฟต์ โดยสาร

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 5 / โถงทางเดิน

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 5 / บันไดขึน้ -ลง

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 5 / บันไดหนีไฟ

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

Real Estate Appraisal Co. , Ltd.

PHOTOGRAPHS
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สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 5 / ห้ องพัก

สภาพภายในห้ องพัก

สภาพภายในห้ องพัก

สภาพภายในห้ องพัก

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

Real Estate Appraisal Co. , Ltd.

PHOTOGRAPHS

REA/GL-0908-1/64

สภาพภายในห้ องพัก

สภาพภายในห้ องพัก

สภาพภายในห้ องพัก

สภาพภายในห้ องพัก

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

Real Estate Appraisal Co. , Ltd.

PHOTOGRAPHS

REA/GL-0908-1/64

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 6 / โถงลิฟต์ โดยสาร

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 6 / โถงทางเดิน

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 6 / โถงทางเดิน

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 6 / บันได

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

Real Estate Appraisal Co. , Ltd.

PHOTOGRAPHS

REA/GL-0908-1/64

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 6 / ห้ องพัก

สภาพภายในห้ องพัก

สภาพภายในห้ องพัก

สภาพภายในห้ องพัก

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

Real Estate Appraisal Co. , Ltd.

PHOTOGRAPHS

REA/GL-0908-1/64

สภาพภายในห้ องพัก

สภาพภายในห้ องพัก

สภาพภายในห้ องพัก

สภาพภายในห้ องพัก

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

Real Estate Appraisal Co. , Ltd.

PHOTOGRAPHS

REA/GL-0908-1/64

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 7 / โถงลิฟต์ โดยสาร

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 7 / โถงทางเดิน

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 7 / โถงทางเดิน

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 7 / บันได

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

Real Estate Appraisal Co. , Ltd.
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สภาพชัน้ ดาดฟ้า

สภาพชัน้ ดาดฟ้า / ห้ องเครื่องลิฟต์ โดยสาร

สภาพชัน้ ดาดฟ้า / ห้ องเครื่องลิฟต์ โดยสาร

สภาพชัน้ ดาดฟ้า / ห้ องเครื่องลิฟต์ โดยสาร

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

Real Estate Appraisal Co. , Ltd.

PHOTOGRAPHS
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สภาพถังดับเพลิง

สภาพกล้ องวงจรปิ ด CCTV

สภาพกระดิ่งสัญญาณเตือนภัย

สภาพอุปกรณ์ ตรวจจับควัน

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

Real Estate Appraisal Co. , Ltd.

PHOTOGRAPHS
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สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 1 / Villa Market (พืน้ ที่พาณิชยกรรม)

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 1 / Villa Market (พืน้ ที่พาณิชยกรรม)

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

Real Estate Appraisal Co. , Ltd.

PHOTOGRAPHS

REA/GL-0908-1/64

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 1 / Villa Market (พืน้ ที่พาณิชยกรรม)

สภาพภายในอาคารชัน้ ที่ 1 / Villa Market (พืน้ ที่พาณิชยกรรม)

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

Real Estate Appraisal Co. , Ltd.

PHOTOGRAPHS
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สภาพภายในอาคารชัน้ ใต้ ดิน / ทางเข้ าอาคาร
(พืน้ ที่พาณิชยกรรม)

สภาพภายในอาคารชัน้ ใต้ ดิน / ร้ านค้ า
(พืน้ ที่พาณิชยกรรม)

สภาพภายในอาคารชัน้ ใต้ ดิน / ร้ านค้ า (พืน้ ที่พาณิชยกรรม)

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

Real Estate Appraisal Co. , Ltd.

PHOTOGRAPHS
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สภาพอาคารชุดตรี นิตี ้ คอมเพล็กซ์ ที่ตงั ้ ทรัพย์ สินที่ประเมินมูลค่ า ส่ วนที่ 2

สภาพอาคารชุดตรี นิตี ้ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 425, 425/1-4
ชัน้ ที่ 1 / ร้ านค้ า (พืน้ ที่พาณิชยกรรม)

สภาพภายในห้ องชุด / ร้ านค้ า (พืน้ ที่พาณิชยกรรม)

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

Real Estate Appraisal Co. , Ltd.

PHOTOGRAPHS
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สภาพภายในห้ องชุด / ร้ านค้ า (พืน้ ที่พาณิชยกรรม)

สภาพภายในห้ องชุด / ร้ านค้ า (พืน้ ที่พาณิชยกรรม)

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

Real Estate Appraisal Co. , Ltd.

PHOTOGRAPHS
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สภาพภายในห้ องชุด / ห้ องนา้ (พืน้ ที่พาณิชยกรรม)

สภาพภายในห้ องชุด / ห้ องนา้ (พืน้ ที่พาณิชยกรรม)

สภาพตู้ควบคุม

สภาพอุปกรณ์ ดับเพลิง

บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จากัด

ภาพถ่ ายประกอบการประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน
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ทรัพย์ สินส่ วนที่ 1
เอกสารสิทธิ์ (โฉนดที่ดนิ )

ทรัพย์ สินส่ วนที่ 2
เอกสารสิทธิ์ (อ.ช.2)

เอกสารอื่นๆ

