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1. วตัถปุระสงคก์ารประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น 
 

1.1 การมอบหมาย 

 บรษิทั ควอลติี! แอพไพรซลั จาํกดั ไดร้บัการว่าจา้งใหท้าํการประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิจากบรษิทั ซพีเีอน็ รที 
แมเนจเมนท ์ จาํกดัในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ของทรสัตเ์พื�อการลงทุนในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์
CPN รเีทล โกรท ตามหนงัสอืคาํสั �งว่าจา้งเลขที� QA 2021-09-0204 

 

1.2 

 

วตัถปุระสงคใ์นการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น 

 บรษิทั ควอลติี! แอพไพรซลั  จํากดั ไดร้บัการว่าจา้งใหท้าํการประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิโดยมวีตัถุประสงค์
เพื�อสาธารณะ  

 

1.3 วนัที สาํรวจและประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น 

 บรษิทั ควอลติี! แอพไพรซลั จํากดั ไดท้าํการสาํรวจวนัที� 30 กนัยายน 2563 และประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 
เมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2564 

 

1.4 

 

ลกัษณะทรพัยสิ์น 

 1.สทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ซึ�งไดแ้ก่ อาคารและสิ�งปลกูสรา้งบางสว่นในศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา 
พระราม 2 ประกอบดว้ยพื!นที�สว่นอาคาร พื!นที�ส่วนกลางและพื!นที�จอดรถที�เกี�ยวเนื�อง ซึ�งคดิเป็นพื!นที�
ที�จะลงทุนประมาณ 264,532 ตารางเมตร คงเหลอืระยะเวลา 33 ปี 10 เดอืน 16 วนั (สิ!นสุดสญัญาเช่า
วนัที� 15 สงิหาคม 2598) 

2.สทิธกิารเชา่ในงานระบบที�เกี�ยวขอ้งกบัศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 คงเหลอืระยะเวลา 33 

ปี 10 เดอืน 16 วนั (สิ!นสุดสญัญาเช่าวนัที� 15 สงิหาคม 2598) กรรมสทิธิ "ในสงัหารมิทรพัยท์ี�เกี�ยวขอ้ง
กบัอสงัหารมิทรพัยแ์ละงานระบบดงักล่าว 

  

สรปุพื!นที ใช้สอยในศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 ที ประเมินมลูค่า 

 

 พื!นที�ใชส้อยทั !งหมดที�ประเมนิมลูคา่ประมาณ 

   - พื!นที�ใหเ้ชา่ที�ประเมนิมลูคา่ประมาณ 

   - พื!นที�สว่นกลางที�ประเมนิมลูคา่ประมาณ 

   - พื!นที�สว่นใหบ้รกิารที�ประเมนิมลูคา่ประมาณ 

 พื!นที�จอดรถที�ประเมนิมลูคา่ประมาณ 

: 

: 

: 

: 

: 

 162,091 ตารางเมตร 
   90,349 ตารางเมตร 
   49,158 ตารางเมตร 
   22,584 ตารางเมตร 
 102,441 ตารางเมตร (จอดรถได ้2,857 คนั) 

 

  

 



             

 

รายงานเลขที� QA 2021-09-0204                                                                                 โดย บรษิทั ควอลติี! แอพไพรซลั จาํกดั      

ทรพัยส์นิ สทิธกิารเช่าอาคารและสิ�งปลกูสรา้งบางส่วนในศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2                                            หน้า 2  

 

2. ที ตั !งทรพัยสิ์น 

 

2.1 ที ตั !งทรพัยสิ์น 

 ทรพัยส์นิที�ประเมนิมลูคา่ตั !งอยูใ่นศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 เลขที� 128 หมู ่6 ถนนพระราม 2  
แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 

           

  

2.4 ลกัษณะพื!นที ใกล้เคียงและสภาพแวดล้อม 

 ในบรเิวณใกลเ้คยีงทรพัยส์นิ สว่นใหญ่มสีภาพและการใชป้ระโยชน์แบบพาณิชยกรรมและอาคารพาณิชย ์
ประกอบด้วยโชว์รูม หา้งสรรพสนิค้า สถานที�ราชการ วดั โรงเรยีน และ โรงพยาบาล  โดยมสีถานที�
สาํคญับรเิวณใกลเ้คยีงทรพัยส์นิ ไดแ้ก ่ หา้งสรรพสนิคา้บิ#กซ ีหา้งสรรพสนิคา้ เทสโก ้โลตสั  เป็นตน้ 

  ระยะทางห่างจากสถานที สาํคญัดงันี!  
- The Bright พระราม 2 ระยะทางประมาณ 1.66 กโิลเมตร 
- โรงเบยีรฮ์อลแลนด ์  ระยะทางประมาณ ตดิกนั เมตร 
- โฮมโปร พระราม 2  ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
- โรงพยาบาลนครธน  ระยะทางประมาณ 500 กโิลเมตร 
- โรงพยาบาลบางมด  ระยะทางประมาณ 2.20 กโิลเมตร 
- เทสโก ้โลตสั พระราม 2 ระยะทางประมาณ 2.50 กโิลเมตร 
- บิ#กซ ีพระราม 2  ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
- โชวร์มูรถ สยามนิสสนั ระยะทางประมาณ 2.50 กโิลเมตร 

 

 

  

2.2 การคมนาคมไปยงัทรพัยสิ์น 

· ถนนพระราม 2 เป็นถนนสายหลกัและถนนผ่านหน้าทรพัยส์นิลกัษณะผวิจราจร ลาดยาง  มขีนาด
ความกวา้งประมาณ 48.00 เมตร เขตทางประมาณ 80.00  เมตร หรอื 16  ชอ่งจราจร มทีางเดนิเทา้ 

· พระราม 2 ซอย 54 แยก 2 เป็นถนนสายรองและถนนผา่นหน้าทรพัยส์นิ 

ลกัษณะผวิจราจร คอนกรตีเสรมิเหล็ก  มขีนาดความกว้างประมาณ 6.00 เมตร เขตทางประมาณ 
8.00  เมตร หรอื 2  ชอ่งจราจร มทีางเดนิเทา้ 

 

2.3 ทางเข้า-ออกทรพัยสิ์น 

 เป็นทางสาธารณประโยชน์  
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3. รายละเอียดเกี ยวกบัที ดิน (โฉนดที ดิน) 
 

3.1 เอกสารสิทธิที ดิน 

 เอกสารสทิธไิดร้บัสาํเนาจากผูว่้าจา้ง และไดต้รวจสอบเทยีบกบัเอกสารสทิธฉิบบัสาํนกังานที�ดนิ โดย
ตรวจสอบ ณ สาํนกังานที�ดนิกรงุเทพมหานคร สาขาบางขนุเทยีน (เมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2563) ปรากฏ
ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี!  
 

ประเภทเอกสารสิทธิ :    โฉนดที�ดนิ ระวางเลขที� 5036 II 5410-12,16,5610-$ 

ตาํแหน่งที ดิน : แขวง แสมดาํ(บางบอน) เขต  บางขนุเทยีน จงัหวดั   กรงุเทพมหานคร 
 

 ลาํดบั โฉนด เลข หน้า เนื!อที ประมาณ 

ผู้ถือกรรมสิทธิ#   เลขที  ที ดิน
(ใหม่) 

สาํรวจ ไร่ งาน ตารางวา 

1 %&'& '** 59407 1 1 90.5 บรษิทั พระราม * เรยีลตี! จาํกดั 

2 49534 125 

 

 

20872 6 0 76.2 '.นางนลนีิ มคัคสมนั 

*.นายกฤษฎา จติกลา้ 

&.นางสาวนฤมล จติกลา้ 

3 85312 53 &+-+' & / %+.* 1.นายเอื!อกูล วฒันมงคล 

2.นายพศิษิฐ วฒันมงคล 

4 '+$0+$ *0$ 59408 1 * *+.' '.นายเกตุกานต ์มคัคสมนั 

*.นางนลนีิ มคัคสมนั 

&.นากฤษฎา จติกลา้ 

%.นางสาวนฤมล จติกลา้ 

5 '+$0-/ *+/ 59409 0 2 7-.% นางสาวเยาวเรศ ทองสมิา 

6 '+$0-' *+' 59410 0 2 78.4 นายธวชัชยั ทองสมิา 

7 '+$0-* *+* 59411 0 * +-.% นายสรุนิทร ์ทองสมิา 

8 '+$0-& *+& 59412 0 2 78.4 นางสาวเนาวรตัน์ ทองสมิา 

9 '+$0-% *+% 59413 * & '&.1 บรษิทั พระราม * เรยีลตี! จาํกดั 

10 179685 275 59414 2 3 13.6 1.นางดาราวด ีอนิทรวฒันา 

*.นางสาวฉตัรา จติกลา้ 

&.นายจารภุทัร อนิทรวฒันา 

11 179686 276 59415 / * //./ '.นายณฐัวฒัน์ จติกลา้ 

*.นายอคัรนนัท ์จติกลา้ 

12 179687 277 59416 / & 10.+ '.นายธรีะสาร จติกลา้ 

*.นายณฐัวฒัน์ จติกลา้ 

&.นายอคัรนนัท ์จติกลา้ 

13 179688 278 59417 1 1 56.8 นายศุภวฒัน์ จติกลา้ 
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 ลาํดบั โฉนด เลข หน้า เนื!อที ประมาณ ผู้ถือกรรมสิทธิ#  

 เลขที  ที ดิน
(ใหม่) 

สาํรวจ ไร่ งาน ตารางวา 

14 179689 279 59418 ' * /&.1 '.นายวชิยั จติกลา้ 

*.นางสาวปราณี จติกลา้ 

&.นายชยัวฒัน์ จติกลา้ 

15 179690 280 59419 ' ' 1/./ '.นางสาวปราณี จติกลา้ 

*.นางสาวยวุด ีจติกลา้ 

16 179691 281 59420 ' ' 1/./ '.นางสาวปราณี จติกลา้ 

*.นายชยัวฒัน์ จติกลา้ 

17 179692 282 59421 / & //./ '.นายวชิยั จติกลา้ 

*.นายชยัวฒัน์ จติกลา้ 

3.นางสาวยวุด ีจติกลา้ 

18 179693 283 59422 / * *&.0 '.นายวชิยั จติกลา้ 

*.นางสาวปราณี จติกลา้ 

&.นายชยัวฒัน์ จติกลา้ 

%.นางสาวยวุด ีจติกลา้ 

19 179694 284 59423 * & -'./ '.นายเกตุกานต ์มคัคสมนั 

*.นายธรรมธร มคัคสมนั 

&.นางนลนีิ มคัคสมนั 

%.นายกฤษฎา จติกลา้ 

1.นางสาวนฤมล จติกลา้ 

20 179695 285 59424 * & -'.' นางสาวเฉลมิ จติกลา้ 

21 179696 286 59425 / & 1&./ '.นายวชิยั จติกลา้ 

*.นายชยัวฒัน์ จติกลา้ 

22 179697 287 59426 / & 1*.' '.นายวชิยั จติกลา้ 

*.นางสาวปราณี จติกลา้ 

23 179698 288 59427 / & 1&./ '.นายวชิยั จติกลา้ 

*.นางสาวยวุด ีจติกลา้ 

24 179699 289 59428 / ' *&./ '.นายวชิยั จติกลา้ 

*.นางสาวปราณี จติกลา้ 

&.นายชยัวฒัน์ จติกลา้ 

%.นางสาวยวุด ีจติกลา้ 

25 179700 290 59429 / * +1.& '.นางดาราวด ีอนิทรวฒันา 

*.นายจารภุทัร อนิทรวฒันา 
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 ลาํดบั โฉนด 

เลขที  
เลข 

ที ดิน(ใหม่) 
หน้า 

สาํรวจ 

เนื!อที ประมาณ ผู้ถือกรรมสิทธิ#  
ไร่ งาน ตารางวา 

26 179701 291 59430 / & '1.& '.นางสาวฉตัรา จติกลา้ 

*.นายจารภุทัร อนิทรวฒันา 

27 179702 292 59431 / * $1.* 1.นายธรีะสาร จติกลา้ 

*.นายณฐัวฒัน์ จติกลา้ 

28 179703 293 59432 / * $1.* นายศุภวฒัน์ จติกลา้ 

29 179704 294 59433 1 * *+./ นางสาวเฉลมิ จติกลา้ 

30 179705 295 59434 / ' &1.0 นางสาวเฉลมิ จติกลา้ 

31 179706 296 59435 / / 0+.- นายธวชัชยั ทองสมิา 

32 179707 297 59436 / / 0+.- บรษิทัพระราม * เรยีลตี! จาํกดั 

33 179708 298 59437 / / &&.$ นายศุภวฒัน์ จติกลา้ 

34 179709 299 59438 / / &&.$ '.นายธรีะสาร จติกลา้ 

*.นายณฐัวฒัน์ จติกลา้ 

35 179710 300 59439 / / 0+.- '.นางดาราวด ีอนิทรวฒันา 

*.นางสาวฉตัรา จติกลา้ 

36 179711 301 59440 / 

 

' &1.0 '.นางนลนีิ มคัคสมนั 

*.นายกฤษฎา จติกลา้ 

&.นางสาวนฤมล จติกลา้ 

37 179712 302 59441 / ' &1.1 '.นายวชิยั จติกลา้ 

*.นางสาวปราณี จติกลา้ 

&.นายชยัวฒัน์ จติกลา้ 

%.นางสาวยวุด ีจติกลา้ 

38 179713 303 59442 / ' %+.+ นางสาวเนาวรตัน์ ทองสมิา 

39 179714 304 59443 / ' %+.0 นายสรุนิทร ์ทองสมิา 

40 179715 305 59444 / ' %+.0 นายธวชัชยั ทองสมิา 

41 179716 306 59445 / ' %+.0 นางสาวเยาวเรศ ทองสมิา 

รวม 53 2 41.9 (21,441.9 ตารางวา) 

 

ภาระผกูพนัที มีการจดทะเบียน ณ สาํนักงานที ดิน 

· ภาระผกูพนัการจาํนอง  :   ไมม่ ี

· ภาระผกูพนัอื�น ๆ         :  ที�ดนิตดิภาระสญัญาเชา่ชว่ง รวมโฉนดทั !งหมด 41 โฉนด ระหว่าง        
                                       บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 จาํกดั (ผูใ้หเ้ชา่ชว่ง) กบับรษิทั 

                                       หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั ในฐานะทรสัตขีอง  
                                       ทรสัตเ์พื�อการลงทุนในสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท  
                                       (ผูเ้ชา่ชว่ง) ณ. วนัที�ประเมนิมลูคา่ คงเหลอืระยะเวลาสญัญาเชา่ 
                                           ประมาณ  33 ปี 10 เดอืน 16 วนั (วนัสิ!นสดุสญัญาเชา่วนัที�  
                                       15 สงิหาคม 2568) 
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3.2 ราคาที ดินตามบญัชีราคาประเมินทุนทรพัยใ์นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

 ราคาประเมนิทนุทรพัยใ์นการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมสาํหรบัที�ดนิแปลงขา้งตน้เป็นการประเมนิรายแปลง 

จากการตรวจสอบพบว่าที�ดนิแปลงนี!มรีาคาดงัต่อไปนี!  
         1. โฉนดที�ดนิเลขที�  4313         - ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         2. โฉนดที�ดนิเลขที�  49534  -          ราคาประเมนิราชการ  62,500     บาท / ตารางวา 

         &. โฉนดที�ดนิเลขที�  85312     -          ราคาประเมนิราชการ  62,500     บาท / ตารางวา 

         4. โฉนดที�ดนิเลขที�  179679         -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         5. โฉนดที�ดนิเลขที�  179680       -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         6. โฉนดที�ดนิเลขที�  179681        -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 

         7. โฉนดที�ดนิเลขที�  179682        -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         8. โฉนดที�ดนิเลขที�  179683        - ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         9. โฉนดที�ดนิเลขที�  179684     -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 

         10.โฉนดที�ดนิเลขที�  179685    -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 

         11.โฉนดที�ดนิเลขที�  179686         -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         12.โฉนดที�ดนิเลขที�  179687      -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         13.โฉนดที�ดนิเลขที�  179688        -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         14.โฉนดที�ดนิเลขที�  179689       -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         15.โฉนดที�ดนิเลขที�  179690        - ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         16.โฉนดที�ดนิเลขที�  179691    -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 

         17.โฉนดที�ดนิเลขที�  179692    -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         18.โฉนดที�ดนิเลขที�  179693         -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         19.โฉนดที�ดนิเลขที�  179694       -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         20.โฉนดที�ดนิเลขที�  179695        -         ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         21.โฉนดที�ดนิเลขที�  179696       -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         22.โฉนดที�ดนิเลขที�  179697        - ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         23.โฉนดที�ดนิเลขที�  179698     -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 

         24.โฉนดที�ดนิเลขที�  179699    -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 

         25.โฉนดที�ดนิเลขที�  179700         -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         26.โฉนดที�ดนิเลขที�  179701      -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         27.โฉนดที�ดนิเลขที�  179702        -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         28.โฉนดที�ดนิเลขที�  179703      -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         29.โฉนดที�ดนิเลขที�  179704      -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         30.โฉนดที�ดนิเลขที�  179705        -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         31.โฉนดที�ดนิเลขที�  179706      -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         32.โฉนดที�ดนิเลขที�  179707      -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         33.โฉนดที�ดนิเลขที�  179708        -        ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
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         34.โฉนดที�ดนิเลขที�  179709      -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 
         35.โฉนดที�ดนิเลขที�  179710      -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 

         36.โฉนดที�ดนิเลขที�  179711        -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 

         37.โฉนดที�ดนิเลขที�  179712      -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 

         38.โฉนดที�ดนิเลขที�  179713      -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 

         39.โฉนดที�ดนิเลขที�  179714        -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 

         40.โฉนดที�ดนิเลขที�  179715      -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 

         41.โฉนดที�ดนิเลขที�  179716      -          ราคาประเมนิราชการ  ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 

       
  

3.3 ลกัษณะเฉพาะของที ดิน 

 เนื!อที และรปูร่าง  

· ที�ดนิประกอบดว้ยที�ดนิ : จาํนวน 41  ฉบบัตดิต่อกนั   

· เนื!อที�ตามเอกสารสทิธทิี�ดนิรวม : 53-2-41.9 ไร ่(21,441.9 ตารางวา) 

· ลกัษณะรปูแปลงของที�ดนิโดยรวม : เป็นรปูหลายเหลี�ยม 

· ที�ดนิมดีา้นที�ตดิถนน   : 2 ดา้น กล่าวคอื ทางดา้นทศิเหนือและทศิใต ้ 

ตดิพระราม 2 ซอย 54 แยก 2 และถนนพระราม 2 
ตามลาํดบั  

   

 สภาพทางภมิูศาสตร ์ระดบัผิวพื!นดิน และการใช้ประโยชน์ 

· สภาพทางภมูศิาสตร ์                           : เป็นที�ราบ  

· ระดบัพื!นผวิดนิ    : ถมแลว้ มรีะดบัสงูกว่าถนนผา่นหน้าที�ดนิเฉลี�ยประมาณ  
0.30 เมตร 

· การใชป้ระโยชน์บนที�ดนิปจัจบุนั : ศนูยก์ารคา้ 
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   อาณาเขตติดต่อ 

ทศิ ระยะทางประมาณ มอีาณาเขตตดิต่อกบั 

ทศิเหนือ 

 

296.00 

280.00 

เมตร 
เมตร 

ตดิทางสาธารณประโยชน์ (พระราม 2 ซอย 54 แยก 2)  
ตดิที�ดนิสว่นบุคคล (ที�ดนิเปลา่) 

ทศิตะวนัออก 160.00 

162.00 

เมตร 
เมตร 

ตดิที�ดนิสว่นบุคคล (อาคารสาํนกังาน)  
ตดิที�ดนิสว่นบุคคล (อาคารพาณิชย)์ 

ทศิใต ้ 166.00 

122.00 

98.00 

92.00 

เมตร 
เมตร 
เมตร 
เมตร 

ตดิถนนพระราม 2 

ที�ดนิสว่นบุคคล (อาคารพาณิชย)์ 
ตดิถนนพระราม 2 

ที�ดนิสว่นบุคคล (อาคารพกัอาศยั) 
ทศิตะวนัตก 272.00 

160.00 

เมตร 
เมตร 

ตดิที�ดนิสว่นบุคคล (ที�ดนิเปลา่) 
ที�ดนิสว่นบุคคล (อาคารพาณิชย)์ 

  

สภาพแวดล้อมที มีผลกระทบต่อที ดิน 

 การตรวจสอบปญัหาสภาพแวดลอ้มบรเิวณใกลเ้คยีงที�ดนิเท่าที�สามารถตรวจสอบได ้ณ วนัสาํรวจ พบดงันี!  

· ปญัหาเรื�องนํ!าทว่มขงั   : ไมม่ ี

· ปญัหามลพษิ       : ไมม่ ี

 

3.4 ระบบสาธารณูปโภค 

· มไีฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ไฟถนน และทอ่ระบายนํ!า  
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3.6     รายละเอียดเกี ยวกบัสญัญาเช่าที ดินและอาคารศนูยก์ารค้า (บางส่วน) 
         3.6.1 รายละเอียดสญัญาเช่าช่วงที ดิน จาํนวน $ ฉบบั รายละเอียดดงันี!  

ที�ดนิ ตดิสญัญาเช่าช่วง รวมโฉนดทั !งหมด 41 ฉบบั  ระหว่างบรษิทั เซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 จํากดั 
(ผูใ้หเ้ชา่ชว่ง) กบับรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จํากดั ในฐานะทรสัตขีองทรสัต์เพื�อการ
ลงทุนในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ CPN รเีทล โกรท (ผู้เช่าช่วง) ณ.วนัที�ประเมนิมูลค่า คงเหลือ
ระยะเวลาสญัญาเชา่ประมาณ  33 ปี 10 เดอืน 16 วนั (วนัสิ!นสดุสญัญาเชา่วนัที� 15 สงิหาคม 2568) 
 

3.6.2 รายละเอียดสญัญาเช่าอาคาร จาํนวน 3 ฉบบั รายละเอียดดงันี!  
ฉบบัที  1 สญัญาเช่าอาคาร - โครงการศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2    
โดยบรษิัท เซ็นทรลัพฒันา พระราม 2 จํากดั ปล่อยเช่าพื!นที�บางส่วนในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรลั
พลาซา พระราม 2 เป็นอาคาร 5 ชั !นและชั !นใตด้นิ 1 ชั !น รวมทั !งงานระบบสาธารณูปโภคที�เกี�ยวเนื�องกบั
อาคารศนูยก์ารคา้  พื!นที�อาคารรวมทั !งสิ!น 272,850.00 ตารางเมตร โดยเป็นพื!นที�อาคารเชา่รวมประมาณ 
152,261.64 ตารางเมตรกบับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จํากดัในฐานะทรสัตขีองทรสัต์
เพื�อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ CPN รเีทล โกรท (ผูเ้ช่า) ณ.วนัที�ประเมนิมูลค่า คงเหลือ
ระยะเวลาสญัญาเชา่ประมาณ  33 ปี 10 เดอืน 16 วนั (วนัสิ!นสดุสญัญาเชา่วนัที� 15 สงิหาคม 2568) 
 

ฉบบัที  2 สญัญาพื!นที  - โครงการศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2    
โดยบรษิัท เซ็นทรลัพฒันา พระราม 2 จํากดั ปล่อยเช่าพื!นที�บางส่วนในอาคารศูนย์การคา้เซ็นทรลั
พลาซา พระราม 2 เป็นอาคาร 5 ชั !น และชั !นใตด้นิ 1 ชั !น รวมทั !งงานระบบสาธารณูปโภคที�เกี�ยวเนื�องกบั
อาคารศนูยก์ารคา้  โดยเป็นพื!นที�อาคารเชา่รวมประมาณ 107.81 ตารางเมตรกบับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน ไทยพาณิชย ์จํากดัในฐานะทรสัตขีองทรสัต์ เพื�อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN 
รเีทล โกรท (ผูเ้ชา่) ณ.วนัที�ประเมนิมลูคา่ คงเหลอืระยะเวลาสญัญาเช่าประมาณ  33 ปี 10 เดอืน 16 วนั (วนั
สิ!นสดุสญัญาเชา่วนัที� 15 สงิหาคม 2568) 
 

ฉบบัที  3 สญัญาเช่าอาคารศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (อาคารจอดรถ) 
โดยบรษิทั เซ็นทรลัพฒันา พระราม 2 จํากดั ปล่อยเช่าอาคารและพื!นที�จอดรถยนต์ รวมทั !งงานระบบ
สาธารณูปโภคที�เกี�ยวเนื�องกบัอาคารจอดรถยนต์ซึ�งเป็นอาคารบางส่วนในการศูนย์การค้าเซ็นทรลั 
พลาซ่า พระราม 2 พื!นที�อาคารจอดรถรวมทั !งสิ!น 113,879.27 ตารางเมตร พื!นที�อาคารจอดรถเช่ารวม
ประมาณ 91,800.77 ตารางเมตร กบับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จํากดัในฐานะทรสัตี
ของทรสัต์เพื�อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท (ผูเ้ช่า) ณ.วนัที�ประเมนิมลูค่า 
คงเหลอืระยะเวลาสญัญาเช่าประมาณ  33 ปี 10 เดอืน 16 วนั (วนัสิ!นสดุสญัญาเชา่วนัที� 15 สงิหาคม 2568) 
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ฉบบัที  4 สญัญาเช่าอาคารศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 (อาคารจอดรถ) 
โดยบรษิทั เซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 จาํกดั (ผูใ้หเ้ชา่) ตกลงใหเ้ชา่อาคารและสิ�งปลกูสรา้ง (บางสว่น) ใน
อาคารศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2  รวมทั !งงานระบบสาธารณูปโภคที�เกี�ยวเนื�องกบัอาคารจอด
รถยนต์ พื!นที�อาคารรวมทั !งสิ!น 264,532 ตารางเมตร กบับรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์
จํากดัในฐานะทรสัตขีองทรสัต์เพื�อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ CPN รเีทล โกรท (ผูเ้ช่า) 
ตั !งแต่วนัที� 16 สงิหาคม 2568 – 15 สงิหาคม 2598 ระยะเวลาสญัญาเชา่ 30 ปี 
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4. รายละเอียดอาคารและสิ งปลกูสร้าง 
 

4.1 รายการอาคารและสิ งปลูกสร้าง 
 

สรปุรายละเอียดพื!นที ทั !งหมดของศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 

พื!นที�ใชส้อยทั !งหมดของโครงการประมาณ 

  - พื!นที�ใหเ้ชา่ทั !งหมดของโครงการประมาณ 

  - พื!นที�สว่นกลางทั !งหมดของโครงการประมาณ 

  - พื!นที�สว่นใหบ้รกิารทั !งหมดของโครงการประมาณ 

พื!นที�จอดรถทั !งหมดของโครงการประมาณ 

: 

: 

: 

: 

: 

   162,091 ตารางเมตร 
    90,349 ตารางเมตร 
    49,158 ตารางเมตร 
    22,584 ตารางเมตร 
  117,910 ตารางเมตร  
   (จอดรถได ้3,201คนั) 

 

 สรปุรายละเอียดพื!นที ทั !งหมดที ประเมินมลูค่าของศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 

พื!นที�ใชส้อยทั !งหมดของโครงการประมาณ 

 - พื!นที�ใหเ้ชา่ทั !งหมดของโครงการประมาณ 

 - พื!นที�สว่นกลางทั !งหมดของโครงการประมาณ 

 - พื!นที�สว่นใหบ้รกิารทั !งหมดของโครงการประมาณ 

พื!นที�จอดรถทั !งหมดของโครงการประมาณ 

: 

: 

: 

: 

: 

   162,091 ตารางเมตร 
    90,349 ตารางเมตร 
    49,158 ตารางเมตร 
    22,584 ตารางเมตร 
  102,441 ตารางเมตร  
   (จอดรถได ้2,857คนั) 

 

      
4.2 

 

      การสาํรวจอาคารและสิ งปลูกสร้าง 

     ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

· ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคาร เลขที� 458/2542, ใบรบัหนงัสอืแจง้ความประสงคโ์ดยไมย่ื�นคา่ขอรบั
ใบอนุญาต ตามมาตรา 39 ทว ิเลขที� 8/2545, ใบรบัหนงัสอืแจง้ความประสงคโ์ดยไมย่ื�นคา่ขอรบั
ใบอนุญาต ตามมาตรา 39 ทว ิเลขที� 520/2545,  ใบรบัรองเลขที� 6/2546,  

ใบรบัรองเลขที� 104/2546  ผูถ้อืกรรมสทิธิ "อาคารคอื บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา พระราม 2 จาํกดั 

 

แบบแปลนอาคารที ใช้ประกอบการประเมิน 

· เป็นแบบแปลนที�ไดร้บัจากทางผูว่้าจา้งจดัสง่ให ้

  
ความสมบรูณ์ในการก่อสร้าง 

· เป็นอาคารที�กอ่สรา้งเสรจ็สมบรูณ์ สามารถใชง้านหรอืไดใ้ชง้านแลว้ 

 

การเข้าสาํรวจและตรวจสอบอาคาร 

· ผูป้ระเมนิสามารถเขา้สาํรวจภายนอกและภายในอาคารได ้

· ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบการปลกูสรา้งอาคาร พบว่าอาคารไดป้ลกูสรา้งในแนวเขตของที�ดนิที�
ประเมนิ 
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เงื อนไขและข้อจาํกดัในการตรวจสอบอาคาร 

บรษิทั ควอลติี! แอพไพรซลั จาํกดั ไดท้าํการสาํรวจและประเมนิมลูคา่ โดยมเีงื�อนไขและขอ้จํากดัในการ
สาํรวจและตรวจสอบอาคารสิ�งก่อสรา้ง และสว่นปรบัปรงุพฒันาอื�น ๆ บนที�ดนิ กล่าวคอื  
 

· ผูป้ระเมนิไดท้าํการสาํรวจตรวจสอบเบื!องตน้เฉพาะตวัอาคารและสว่นปรบัปรงุอื�น  ตลอดจนระบบ
นํ!าประปา ระบบไฟฟ้า และระบบอื�นๆตามลกัษณะของการใชง้านทั �วไปเทา่นั !น โดยไมม่กีารสาํรวจ 
หรอืทดสอบทางวศิวกรรมของอาคารและส่วนปรบัปรุงอื�น เกี�ยวกบัความแขง็แรง ความปลอดภยั 
การทรดุตวัของโครงสรา้ง การใชว้สัดุที�อาจเป็นพษิในอาคารหรอืการทดสอบประสทิธภิาพการใช้
งานของระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร อย่างไรก็ตามผู้ประเมินค่าทรัพย์สินได้ทําการ
ตรวจสอบสภาพโดยทั �วไปของอาคารอยา่งถี�ถว้นแลว้  

· ผูป้ระเมนิไม่สามารถยนืยนัได้ว่าอาคารและส่วนปรบัปรุงพฒันาอื�น มกีารก่อสรา้งตรงตามแบบที�
ได้รบัอนุญาตก่อสรา้งหรอืไม่ และไม่สามารถยนืยนัได้ว่าเนื!อที�อาคารที�แทจ้รงิมขีนาดเนื!อที�ตรง
ตามแบบคาํนวณที�ไดร้บัหรอืที�ไดป้ระมาณการหรอืไม่ 

· ผูป้ระเมนิเชื�อว่าอาคารและส่วนปรบัปรุงพฒันาอื�น ไดร้บัการปลูกสรา้งโดยถูกต้องสอดคล้องกบั
ขอ้กาํหนดผงัเมอืงกฎหมายควบคมุอาคาร และกฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เวน้แต่จะระบุเป็นอย่าง
อื�นในรายงาน 
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4.3 รายละเอียดอาคารและสิ งปลูกสร้าง 

 รายละเอยีดของอาคารสิ�งก่อสรา้ง และสว่นปรบัปรงุ แต่ละรายการแสดงดงัต่อไปนี! 
รายละเอียดทั  วไป : อาคารศนูยก์ารค้าสงู 5 ชั !น และชั !นใต้ดิน 1 ชั !น 

ลกัษณะอาคาร : คอนกรตีเสรมิเหลก็  
จาํนวนชั !น : 5 ชั !น 

จาํนวนลฟิทโ์ดยสาร 
 

จาํนวนลฟิทข์นของ 
: 

14 ตวั (CPN) 

6 ตวั (CDS) 

8 ตวั 

จาํนวนบนัไดเลื�อน 

 

: 

 

40 ชดุ (CPN) 

8 ตวั (CDS) 

พื!นที�ใชส้อยทั !งหมดของโครงการประมาณ :   162,091 ตารางเมตร 
 - พื!นที�ใหเ้ชา่ทั !งหมดของโครงการประมาณ :    90,349 ตารางเมตร 
 - พื!นที�สว่นกลางทั !งหมดของโครงการประมาณ :    49,158 ตารางเมตร 
 - พื!นที�สว่นใหบ้รกิารทั !งหมดของโครงการประมาณ :    22,584 ตารางเมตร 
พื!นที�จอดรถทั !งหมดของโครงการประมาณ : 117,910 ตารางเมตร (จอดรถได ้3,201 คนั) 
พื!นที ใช้สอยทั !งหมดที ประเมินมลูค่าประมาณ : 162,091 ตารางเมตร 

- พื!นที ให้เช่าที ประเมินมลูค่าประมาณ :   90,349 ตารางเมตร 

- พื!นที ส่วนกลางที ประเมินมลูค่าประมาณ :   49,158 ตารางเมตร 

- พื!นที ส่วนให้บริการที ประเมินมลูค่าประมาณ :   22,584 ตารางเมตร 

พื!นที จอดรถที ประเมินมลูค่าประมาณ : 102,441 ตารางเมตร (จอดรถได้ 2,857 คนั) 
การแบ่งพื!นที�ใชป้ระโยชน์ : ชั !นใตด้นิ พื!นที�ศนูยก์ารคา้, หอ้งเครื�อง, ที�จอดรถ, 

หอ้งนํ!าชาย - หญงิ 
 : ชั !น 1-5 พื!นที�ศนูยก์ารคา้, ที�จอดรถ และหอ้งนํ!า

ชาย-หญงิ 
รปูแบบอาคาร : ทนัสมยั  
คณุภาพของวสัดุกอ่สรา้ง : ด ี

อายอุาคาร : 19 ปี 

สภาพอาคาร : ด ี 
โครงสร้างและวสัดอุาคาร   

โครงสรา้งอาคาร : คอนกรตีเสรมิเหลก็  
โครงหลงัคาและวสัดุมงุหลงัคา : คอนกรตีเสรมิเหลก็  และเมทลัชสี 

ฝ้าเพดาน : เป็นคอนกรตี, ยบิซั �มบอรด์โครงเครา่ทบีาร ์และ ยปิซั �ม
บอรด์ฉาบเรยีบ ทาส ี

พื!นและวสัดปุผูวิพื!น : พื!นคอนกรตีเสรมิเหลก็ปกูระเบื!องแกรนิต กระเบื!อง
แกรนิตโต ้กระเบื!องเซรามคิ 
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ผนงั : กอ่อฐิฉาบปนูทาส,ี กระจก และยปิซั �ม 

ประต ู : เป็นบานกระจกกรอบอลมูเินียม, กระจก , บานไม ้และ
บานเหลก็สาํเรจ็รปู 

หน้าต่าง : เป็นบานกระจกกรอบอลมูเินียม  
หอ้งนํ!าและสขุภณัฑ ์ : วสัดุผวิพื!นและผนงัปดูว้ยกระเบื!อง และหนิแกรนิต 

สขุภณัฑ ์ประกอบดว้ยเคาเตอร,์ อา่งลา้งหน้า 

กระจกเงา,ฉากกั !นหอ้งสาํเรจ็รปู,โถสว้มแบบชกัโครก
,โถปสัสวะ และอา่งลา้งมอื 

งานระบบในอาคาร 

ระบบไฟฟ้า 

: 

1. หมอ้แปลงไฟฟ้า 

- ชนิด Dry Type ขนาด 2,000 KVA จาํนวน 16 ลกู 
ขนาด 2,500 KVA จาํนวน 2 ลกู (CPN) 

- ชนิด Dry Type ขนาด 1,600 KVA จาํนวน 3 ลกู 
(CDS)  
2. ระบบจ่ายไฟหลกั 

Main Distribution Board (MDB) 18 ตู ้ คอื Main 

Breaker (CPN)  

- ขนาด 3,200 A (2 ตู)้ 
- ขนาด 4,000 A (14 ตู)้ 
- ขนาด 5,000 A (2 ตู)้ 
Main Distribution Board (MDB) 3 ตู ้ คอื Main 

Breaker (CDS)  

- ขนาด 3,200 A (3 ตู)้ 
3. เครื�องกาํเนิดไฟฟ้าสาํรอง 
- จาํนวน 4 เครื�อง คอื ขนาด 1,250 KVA 3 เครื�อง 
และขนาด 700 KVA 1 เครื�อง (CPN) 

- ขนาด 500 KVA 1 เครื�อง (CDS) 

ระบบประปา 
: 

ประกอบดว้ย แทง็กเ์กบ็นํ!าจาํนวน 3 แทง็กแ์ละป ั #มสบู
นํ!า  

ระบบบาํบดันํ!าเสยี 
: 

ระบบบาํบดันํ!าเสยีแบบระบบแอคตเิวตเตดสลดัจ์
(Activated Sludge) 

ระบบการสื�อสาร 
: 

ตูก้ระจายสญัญาณโทรศพัท ์อปุกรณ์เชื�อมต่อวงจร
อนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงู สายใยแกว้นําแสง 
สายโทรศพัท ์

ระบบลฟิตโ์ดยสารและบนัไดเลื�อน : 

 

 

- ลฟิทโ์ดยสาร จาํนวน  14 ตวั (CPN) 

- ลฟิทโ์ดยสาร จาํนวน 6 ตวั (CDS) 

บนัไดเลื�อน : 
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-บนัไดเลื�อน จาํนวน 40 ตวั (CPN) 

-บนัไดเลื�อน จาํนวน 8 ตวั (CDS) 

ระบบปรบัอากาศ 
: 

ระบบปรบัอากาศภายในอาคารเป็นชนิดแยกสว่น Split 

Type และแบบรวมศนูย ์AHU / Chiller 

ระบบป้องกนั, แจง้เหตุเพลงิไหม ้และระบบอกุรณ์
ดบัเพลงิ, ระบบป้องกนัฟ้าผา่ 

: 

- Fire Control Panel (FCP) : Multiplex 

(Addressable) ยี�หอ้ (EST 3) ตาํแหน่งตดิตั !งชั !นที� 3 

หอ้งควบคมุ 

- อปุกรณ์รบัแจง้เหตุอตัโนมตั ิ: Smoke Detector, 

Heat Detector, Beam Detector 

- อปุกรณ์แจง้เหตุดว้ยมอื : เป็นลกัษณะ Lift Then 

Pull Handle 

- อปุกรณ์สง่สญัญาณ : Strop Horn/Strob 

Light/Alarm Bell 

- ถงัดบัเพลงิ : ถงัดบัเพลงิแบบผงเคมแีหง้, ถงั
ดบัเพลงิแบบ CO2, Firead 2000, Foam 

- ระบบจ่ายนํ!าดบัเพลงิ : เครื�องสบูนํ!าดบัเพลงิชนิด
ดเีซล ขนาด 1,500 GPM และเครื�องสบูนํ!าดบัเพลงิ
ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า 

- ระบบรกัษาระดบัแรงดนั : Jockey Pump และสาย
ฉีดนํ!าดบัเพลงิ (FHC) ภายในอาคาร ระยะไมเ่กนิ 64 

เมตร 
- ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิ: Sprinkler, ถงัดบัเพลงิ
อตัโนมตั ิ

- ระบบป้องกนัฟ้าผา่ : ระบบฟาราเดย ์มกีารเชื�อมต่อ
กนัดว้ย Down Conductor โดยรอบอาคาร 

ระบบจดัการและควบคมุอาคารอตัโนมตั ิ (Building 

Automation System) 
: 

ระบบประตอูตัโนมตั ิระบบบรหิารจดัการอาคาร ระบบ
กลอ้งวงจรปิด ระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย 

ระบบที�จอดรถ 
: 

ไมก้ั !นจราจร ตูแ้จกบตัรอตัโนมตั ิ(Touch & Go) 

สาํหรบัผูม้า 

ระบบรกัษาความปลอดภยั 
: 

ระบบกลอ้งวงจรปิด โดยมกีลอ้งวงจรปิดในอาคาร
ทั !งสิ!น 157 ตวั โดยเป็นกลอ้งชนิดอนิฟาเรด 

การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจบุนั : ศนูยก์ารคา้ พรอ้มที�จอดรถ  
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5. ข้อกฎหมายที มีผลกระทบ 
 

5.1 ข้อกาํหนดผงัเมือง 

 ตามประกาศผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2556) พบว่าทรพัย์สนิที�ประเมนิมูลค่าตั !งอยู่ในเขตผงั
เมอืงประเภทพาณิชยกรรม (พื!นที�โซนสแีดง พ.*-1) การใชป้ระโยชน์ที�ดนิประเภทนี! ใหเ้ป็นดงันี! 
มอีตัราสว่นพื!นที�อาคารรวมต่อพื!นที�ดนิ (FAR) ไม่เกนิ 0 : 1 และมอีตัราส่วนของที�ว่างต่อพื!นที�อาคารรวม 
(OSR) ไมน้่อยกว่า รอ้ยละหา้ 

 

5.2 กฎหมายควบคมุอาคาร 

 ทรพัยส์นิตั !งอยูใ่นเขตการปกครองทอ้งถิ�นของสาํนกังานเขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร การขอ
อนุญาตปลกูสรา้ง/ดดัแปลง/รื!อถอน อาคาร จะตอ้ง ยื�นขอใบอนุญาตจากหน่วยงานขา้งตน้กอ่น 

 

5.3 การเวนคืน 

 ณ วนัที�สาํรวจและประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ ทรพัยส์นินี!ไมอ่ยูใ่นแนวเวนคนืใด ๆ 

 

5.4 การถกูรอนสิทธิต่างๆ 

· แนวสายไฟฟ้าแรงสงู             : ไมม่ ี

· การตกเป็นทางเขา้ออกใหท้ี�ดนิแปลงอื�นโดยการจดภารจาํ
ยอม 

: ไมม่ ี

· การตกเป็นทางเขา้ออกใหท้ี�ดนิแปลงอื�นตามสภาพ           : ไมม่ ี

· การรอนสทิธอิื�น ๆ   : ไมม่ ี

        
5.5 กฎหมายอื น ๆ 

 ไมม่ ี
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6. การวิเคราะหท์รพัยสิ์น 

 

6.1   ข้อดีและข้อด้อยของทรพัยสิ์น 

จากการสาํรวจลกัษณะต่างๆ และปจัจยัแวดลอ้มทั �วไปของทรพัยส์นิ ผูป้ระเมนิมคีวามเหน็ว่าทรพัยส์นิมี
ลกัษณะเฉพาะที�เป็นจดุแขง็และจดุออ่นดงัต่อไปนี! 

 

การวิเคราะหข์้อดีและข้อด้อยของทรพัยสิ์น 

รายละเอียด ข้อดีหรือจดุแขง็ ข้อด้อยหรอืจดุอ่อน 

ทาํเลที�ตั !ง ตดิถนนพระราม 2 - 

ลกัษณะกายภาพที�ดนิ พฒันาการใชป้ระโยชน์ที�ดนิแลว้ - 

การคมนาคม/ถนนหน้าที�ดนิ ทางสาธารณะ การจราจรหนาแน่นในเวลาเร่งด่วน  
สาธารณูปโภค ครบครนั ไม่มรีถไฟฟ้าผ่าน 

สภาพแวดลอ้ม/ความเจรญิ พาณิชยกรรม / ปานกลาง - 

ขนาดพื!นที�ใชส้อย อาคารขนาดใหญ่ - 

รปูแบบอาคาร ทนัสมยั - 

การก่อสรา้ง / ตกแต่ง ด ี - 

การบาํรุงรกัษา ด ี - 
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7. ภาพรวมพื!นที ค้าปลีกให้เช่า 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 

เศรษฐกจิไทยในไตรมาสที�สองของปี 2563 ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 12.2 ต่อเนื�องจากการลดลงรอ้ยละ 2.0 ใน 

ไตรมาสกอ่นหน้า (%YoY) และเมื�อปรบัผลของฤดกูาลออกแลว้ เศรษฐกจิไทยในไตรมาสที�สองของปี 2563 

ลดลงจากไตรมาสแรกของปี 2563 (%QoQ) รอ้ยละ 9.7 รวมครึ�งแรกของปี 2563 เศรษฐกจิไทยปรบัตวัลดลง
รอ้ยละ 6.9 ปจัจยัสาํคญัมาจากการปญัาการแพรร่ะบาดของโควดิ 19 และภาวะถดถอยรนุแรงของเศรษฐกจิและ
ปรมิาณการคา้โลก 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะปรบัตวัลดลงในชว่งรอ้ยละ (-7.8) - (-7.3) เนื�องจาก  

(1) การปรบัตวัลดลงมากของรายไดจ้ากนกัทอ่งเที�ยวต่างชาต ิ 
(2) ภาวะถดถอยรนุแรงของเศรษฐกจิและปรมิาณการคา้โลก  
(3) ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควดิ 19 ในประเทศ และ  
(4) ปญัหาภยัแลง้ โดยคาดว่ามลูคา่การสง่ออกสนิคา้จะปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 10.0 การบรโิภค ภาคเอกชน และ
การลงทุนรวมปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 3.1 และรอ้ยละ 5.8 ตามลาํดบั อตัราเงนิเฟ้อ ทั �วไปเฉลี�ยอยูใ่นชว่งรอ้ยละ 
(-1.2) - (-0.7) และบญัชเีดนิสะพดัเกนิดุลรอ้ยละ 2.5 ของ GDP 

 

 ประมาณการเศรษฐกิจ ปี 2563 

 

                             ที มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

                                    

2562

ทั �งปี Q1 Q2 ทั �งปี (ประมาณการ)

GDP 2.4      -2.0 12.2-   (-7.8) - (-7.3)

การลงทุนรวม 2.1      -6.5 8.0-     5.8-                        

  ภาคเอกชน 2.8      -5.4 15.0-   10.2-                      

  ภาครฐับาล 0.2      -9.3 12.5   8.6                        

การบรโิภคภาคเอกชน 4.5      2.7 6.6-     3.1-                        

การบรโิภคภาครฐับาล 1.4      -2.8 1.4     3.6                        

มูลคา่การส่งออกสนิคา้ 3.3-      1.4 17.8-   10.0-                      

  ปรมิาณ 3.7-      1.8 16.1-   9.0-                        

มูลคา่การนําเขา้สนิคา้ 5.6-      -1.0 23.4-   15.4-                      

  ปรมิาณ 5.7-      -0.1 19.2-   12.4-                      

ดุลบญัชเีดนิสะพดั 7.0      6.7 0.8-     2.5                        

ต่อ GDP (%)

เงนิเฟ้อ 0.7      0.4 2.7-     (-1.2) - (-0.7)

(%ปีต่อปี)
2563
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ภาพรวมพื!นที ค้าปลีกในกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

พื!นที�คา้ปลกีใหเ้ชา่ในกรงุเทพฯ และปรมิณฑลชว่งปี 2560-2562 มแีนวโน้มเตบิโตตามอปุสงคใ์นการบรโิภคที�มี
การขยายตวั รวมทั !งความคบืหน้าของการลงทุนโครงสรา้งพื!นฐานของภาครฐัที�จะชว่ยกระตุน้การลงทุนในภาค
ธุรกจิ อยา่งไรกต็าม การที�ผูป้ระกอบการยงัพฒันาโครงการพื!นที�คา้ปลกีใหมอ่ยา่งต่อเนื�อง สง่ผลใหอ้ปุทาน
เพิ�มขึ!นและอาจมผีลต่อการปรบัลดลงของอตัราการเชา่อยูบ่า้ง แต่คาดว่าคา่เชา่เฉลี�ยยงัคงเตบิโตโดยเฉพาะ
พื!นที�คา้ปลกีในยา่นใจกลางเมอืง 

และจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ 19 ตลอดจนการชะลอตวัขอเศรษฐกจิโลกสง่ผลใหโ้ครงการพื!นที�
คา้ปลกีโดยเฉพาะคอมมนูิตี!มอลลใ์นพื!นที�กรงุเทพมหานครรอบนอกอาจจะประสบปญัหาในเรื�องของผูเ้ชา่ที�ไม่
สามารถดาํเนินธุรกจิต่อไปไดใ้นระยะยาว เพราะผลกระทบที�เกดิขึ!นในชว่งไตรมาสที� 1 – 2 ที�ผา่นมา โดยคาด
ว่าจะเริ�มเหน็ผลกระทบแบบชดัเจนขึ!นหลงัจากผา่นไตรมาสที� 2 ไปแลว้ แมว่้าโครงการพื!นที�คา้ปลกีจะกลบัมา
เปิดใหบ้รกิารไดอ้กีครั !งชว่งกลางเดอืนพฤษภาคมที�ผา่นมา แต่เป็นการเปิดใหบ้รกิารภายใตข้อ้จาํกดัซึ�งเป็น
อปุสรรคในการดาํเนินธรุกจิ ผูเ้ชา่บางรายจงึเลอืกที�จะปิดกจิการชั �วคราวไปกอ่นในชว่งนี! 

ตลาดพื!นที�คา้ปลกีในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลในชว่งไตรมาสที� 2 พ.ศ.2563 มพีื!นที�คา้ปลกีเปิดใหบ้รกิาร
ใหมเ่พยีงเลก็น้อยประมาณ 25,000 ตารางเมตร โดยพื!นที�ที�เปิดนั !นมจีาํนวนน้อยที�สดุเมื�อเทยีบกบัในรอบหลาย
ปีที�ผา่นมา และโครงการสว่นใหญ่ที�มกีาํหนดเปิดใหบ้รกิารในชว่งปี พ.ศ.2563 – 2566 เป็นศนูยก์ารคา้มากกว่า
โครงการพื!นที�คา้ปลกีรปูแบบอื�นๆ จากการสาํรวจพบว่าพื!นที�คา้ปลกีสะสมในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลอยู่
ที�ประมาณ 6.52 ลา้นตารางเมตร  

สถานการณ์ของพื!นที�คา้ปลกีในประเทศไทยยงัคงมกีารขยายตวัทั !งในกรงุเทพฯ และต่างจงัหวดั ไมว่่าจะเป็นหวั
เมอืงใหญ่ หรอืหวัเมอืงรอง โดยพื!นที�คา้ปลกี (Retail space) ในประเทศไทยสว่นใหญ่ตั !งอยูใ่นกรงุเทพฯ และ
ปรมิณฑลและจงัหวดัหลกัของภมูภิาค  และสว่นใหญ่อยูใ่นรปูแบบของศนูยก์ารคา้ (Shopping mall) โดย
ครอบคลุมเฉพาะ ในสว่นของพื!นที�ที�ผูป้ระกอบการมรีายไดจ้ากการใหเ้ชา่พื!นที� (ไมร่วมในสว่นของ
หา้งสรรพสนิคา้ที�มรีายไดจ้ากการขาย) โดยประเภทของพื!นที�คา้ปลกี ไดแ้ก่ ศนูยก์ารคา้(Shopping mall) 

ศนูยก์ารคา้ชมุชน (Community mall) และพื!นที�คา้ปลกีสนบัสนุน (Supporting mall) ผูป้ระกอบการจะดาํเนิน
ธุรกจิหลกัในลกัษณะของการลงทุนพฒันาพื!นที�โครงการรวมทั !ง สิ�งอาํนวยความสะดวกใหผู้เ้ชา่ และสรา้งรายได้
จากการใหเ้ชา่พื!นที�เป็นหลกัโดยจากการสาํรวจพบว่าตลาดพื!นที�คา้ปลกีในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล
ในชว่งไตรมาสที� 2 พ.ศ.2563 มพีื!นที�คา้ปลกีเปิดใหบ้รกิารใหมเ่พยีงเลก็น้อยประมาณ 25,000 ตารางเมตร โดย
พื!นที�ที�เปิดนั !นมจีาํนวนน้อยที�สดุเมื�อเทยีบกบัในรอบหลายปีที�ผา่นมา และโครงการสว่นใหญ่ที�มกีาํหนดเปิด
ใหบ้รกิารในชว่งปี พ.ศ.2563 – 2566 เป็นศนูยก์ารคา้มากกว่าโครงการพื!นที�คา้ปลกีรปูแบบอื�นๆ  
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พื!นที�ค้าปลีกทั �วประเทศไทย ณ.สิ!นปี 2563 มพีื!นที�ค้าปลีก(พื!นที�ให้เช่า)ทั �วประเทศไทยประมาณ 8.56 ล้าน
ตารางเมตร โดยเป็นพื!นที�คา้ปลกีอยู่ในกรุงเทพฯและปรมิณฑลประมาณ 6.52 ลา้นตารางเมตรและอยู่ในพื!นที�
ต่างจงัหวดัอกีประมาณ 2.04 ลา้นตารางเมตร  

ตารางแสดงอปุานพื!นที ค้าปลีกที จะเปิดดาํเนินการในอนาคตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2566 

 

ลาํดั
บ 

ชื อโครงการ จงัหวดั ทาํเลที ตั !ง พื!นที ค้าปลีก 

(ตารางเมตร) 
ปีที เปิดบริการ 

'. เดอะคอมมอน ศาลาแดง กรงุเทพ ซอยศาลาแดง 1 4,500 ไตรมาส 1 ปี 
2563 

 เดอะปารค์ กรงุเทพ กรงุเทพกรฑีา 8,500 ไตรมาส 1 ปี 
2563 

   2. The PARP Life กรงุเทพ ถนนรชัดาภเิษก 12,000 ไตรมาส 1 ปี 
2563 

4. Bangkok Mall กรงุเทพ บางนา 125,000 ไตรมาสที� 4 

ปี 2563 

5. EmSphere กรงุเทพ สขุมุวทิ 193,000 ไตรมาสที� 4 

ปี 2563 

6. บลเูพริล์ ภเูกต็ ใจกลางภเูกต็ 120,000 ปี 2564 

7. Terminal 21 กรงุเทพ ถนนพระราม 3 65,000 ปี 2564 

8. วนัแบงค๊อก กรงุเทพ ถนนพระราม 4  108,000 ปี 2566 

$. ดุสติ เซน็ทรลั พารค์ กรงุเทพ สลีม-พระราม 4 440,000 ปี 2566 

ที�มา: บรษิทั ควอลติี! แอพไพรซลั จาํกดั 
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อตัราค่าเช่าและอตัราการเช่า 

จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ 19 ตลอดจนการชะลอตวัขอเศรษฐกจิโลกส่งผลอตัราการเช่าพื!นที�ใน
ศนูยก์ารคา้สง่ผลใหอ้ตัราการเช่าลดลง โดยในพื!นที�ในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑลมอีตัราการเช่าเฉลี�ยในธุรกจิ
พื!นที�คา้ปลกีมอีตัราการเชา่ลดลงประมาณ 85% - 92%  

สาํหรบัคา่เชา่ ในไตรมาส 2 ปี 2563 พื!นที�คา้ปลกีในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑล จะมอีตัราค่าเช่าประมาณ 350 

– 4,000 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าเพยีงเลก็น้อย โดยค่าเช่ามกีารปรบัเพิ�มขึ!น
ประมาณ 3 - 10% ต่อปี โดยเฉพาะศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ในทาํเลด ีๆ ที�ปรบัเพิ�มค่าเช่าสงูกว่าโครงการใหม ่
หรอืโครงการขนาดเลก็ในทาํเลใกลเ้คยีงกนั เนื�องจากความตอ้งการในพื!นที�มมีากกว่า  

แนวโน้ม 

แนวโน้มอุตสาหกรรมธุรกจิพื!นที�ค้าปลีกให้เช่าในระยะ 1-3 ปีขา้งหน้า มีทศิทางดีขึ!นตามการฟื!นตวัของ
เศรษฐกจิ โดยการลงทุนโครงสรา้งพื!นฐานของภาครฐัจะช่วย กระตุน้การลงทุนในธุรกจิที�เกี�ยวเนื�องซึ�งรวมถงึ
ธุรกจิพื!นที�คา้ปลกีใหเ้ชา่ ขณะเดยีวกนัภาคท่องเที�ยวที�มแีนวโน้มเตบิโตดขีึ!นซึ�งจะหนุนใหเ้กดิการจบัจ่ายใชส้อย
จงึเป็นสญัญาณที�ดต่ีอการเตบิโตของพื!นที�คา้ปลกีใหเ้ช่าในอนาคต อย่างไรกต็ามการ แขง่ขนัทางธุรกจิพื!นที�คา้
ปลกีใหเ้ชา่มแีนวโน้มรนุแรงขึ!นจากการที�ผูป้ระกอบการยงัคงพฒันาโครงการพื!นที�คา้ปลกีใหม่อย่างต่อเนื�อง ทาํ
ใหค้าดว่าจะมพีื!นที�คา้ปลกีทยอย เขา้สูต่ลาดเพิ�มขึ!นมากขึ!นในระยะยาวเพิ�มมากขึ!น ซึ�งทาํใหก้ารแขง่ขนัในธุรกจิ
พื!นที�ค้าปลีกให้เช่ามแีนวโน้มรุนแรงขึ!น เพราะจากแนวโน้มการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ในรูปแบบ
ผสมผสาน (Mixed-use)  เพื�อรองรบัอุปสงค์ของคนที�มไีลฟ์สไตล์หลากหลาย ซึ�งปจัจุบนัโดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลมกีารเปิดตวัหลายโครงการที�เป็นแบบ (Mixed-use) โดยในระยะ 1 – 3 ปี มี
แผนการณ์ที�จะพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นรูปแบบผสมผสาน (Mixed-use) ขนาดใหญ่มากขึ!น ซึ�งประกอบดว้ย
อาคารสาํนกังาน โรงแรม เซอรว์สิอพารต์เมนต ์คอนโดมเินียม และพื!นที�คา้ปลกี เป็นตน้ 
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8. การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น 

 

8.1 หลกัเกณฑใ์นการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นนี!  
 ผูป้ระเมนิไดพ้จิารณาใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิตาม มาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผู้

ประเมินค่าทรพัยสิ์นแห่งประเทศไทย โดยการประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นินี!ตามวตัถุประสงคท์ี�อา้งถงึใน
ครั !งนี! ไดพ้จิารณาใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมนิ “เพื อการกาํหนดมูลค่าตลาด” เพื�อประมาณการมลูค่า
ของทรพัยส์นิในสภาพที�เป็นอยูใ่นปจัจุบนั ภายใตเ้งื�อนไข และขอ้จาํกดั ที�แสดงไวใ้นรายงานฉบบันี! 

 
 

 โดย มลูคา่ตลาด หมายถงึ  “มลูค่าเป็นตวัเงนิซึ�งประมาณว่าเป็นราคาของทรพัยส์นิที�สามารถใชต้กลง 
ซื!อขายกนัไดร้ะหว่างผูเ้ตม็ใจขายกบัผูเ้ตม็ใจซื!อ ณ วนัที�ประเมนิมลูคา่ ภายใตเ้งื�อนไขการซื!อขายปกติ
ที�ผูซ้ื!อและผูข้ายไมม่ผีลประโยชน์เกี�ยวเนื�องกนั โดยไดม้กีารเสนอขายทรพัยส์นิในระยะเวลาพอสมควร 
และโดยที�ทั !งสองฝา่ยไดต้กลงซื!อขายดว้ยความรอบรูอ้ย่างรอบคอบและปราศจากภาวะกดดนั ทั !งนี!ให้
ถือด้วยว่าสามารถโอนสทิธิครอบครองตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ในทรพัย์สินได้ ”   มูลค่าตลาด
โดยทั �วไปจะไมค่าํนึงถงึตน้ทนุหรอืคา่ใชจ้่ายในการซื!อหรอืคา่ธรรมเนียมหรอื ภาษใีด ๆ 

 

8.2 เงื อนไขและข้อจาํกดัในการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นนี!  
 การประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิโดยทั �วไปยงัมเีงื�อนไขและขอ้จาํกดัสาํคญั โดยแสดงรายละเอยีดใน

ภาคผนวก ข  

 

8.3 สมมติฐานเพิ มเติม/พิเศษ ในการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นนี!  
 ในการประเมนิครั !งนี!  บรษิทั ควอลติี! แอพไพรซลั จาํกดั ไมม่สีมมตฐิานเพิ�มเตมิ 

 

   

8.4 วิธีการประเมินมลูค่าที เลือกใช้กบัทรพัยสิ์น 

โดยในการประเมนิครั !งนี! บรษิทั ควอลติี! แอพไพรซลั  จํากดั เลอืกใชว้ธิกีารประเมนิมลูค่าที�เหมาะสมกบั
ลกัษณะของทรพัยส์นิ โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method)   

 

        รายละเอยีดในวธิกีารประเมนิมลูคา่ตามวธิกีารขา้งตน้ แสดงในภาคผนวก 2  
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8.5    สรปุมลูค่าทรพัยสิ์น 

บรษิทั ควอลติี! แอพไพรซลั  จํากดั ได้พจิารณารายละเอยีดต่างๆ ของทรพัยส์นิ ภายใตห้ลกัเกณฑ ์
ขอ้จํากดั และสมมตฐิานขา้งต้นตามที�ได้ระบุไว้ในรายงานฉบบันี! ผู ้ประเมนิมคีวามเห็นต่อมูลค่าของ
ทรพัย์สนิที�ประเมนิ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2564 ดงัต่อไปนี! 
 

   ภาคผนวก $ - วิธีต้นทุน (Cost Approach) - มลูค่าต้นทุนสาํหรบัประกนัอคัคีภยั    

สรุปมลูค่า 4,131,000,000-บาท 

        (สี�พนัหนึ�งรอ้ยสามสบิเอด็ล้านบาทถ้วน) 
 

   ภาคผนวก 2 - วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method)    

- สรุปมลูค่า เป็นเงนิ 25,090,000,000-บาท 

               (สองหมื�นหา้พนัเกา้สบิล้านบาทถ้วน) 
 

- สรุปมลูค่า เป็นเงนิ 4,526,000,000-บาท(มลูค่าปจัจุบนัของสญัญาชุดแรก) 
               (สี�พนัหา้รอ้ยยี�สบิหกล้านบาทถ้วน) 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางสาวกลัยา พรรตันประเสรฐิ)  (นายจกัรกรชิ ลาํพนู) 

เจา้หน้าที�สาํรวจและประเมนิราคา                   ผูป้ระเมนิหลกั 

(วฒ.051)  (วฒ.390) 
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10. ข้อสมมติฐานในการประเมินมลูค่า 
 

ข้อสมมติฐานในการประเมินราคา - วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) 

ศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา พระราม !  
 

1. สมมติฐานเกี"ยวกบัรายได้ 

อา้งองิจากขอ้มลูสรปุผูเ้ชา่และรายรบั-รายจา่ยที�ไดร้บัจากผูว่้าจา้ง เมื�อพจิารณาแลว้บรษิทัฯ เหน็ควร
ประมาณการดงันี! 

 

1.1 พื!นที�ใหเ้ชา่สทุธทิี�ประเมนิราคา รายละเอยีดดงันี! 
รายละเอียดพื#นที"ต่างๆ พื#นที"(ตารางเมตร) 

พื#นที"ให้เช่าเฉพาะส่วนที"ประเมินมลูค่า  
● พื!นที�ใหเ้ชา่สทุธ ิ– Shop fixed 

● พื!นที�ใหเ้ชา่สทุธ ิ– Shop GP 

● พื!นที�ใหเ้ชา่สทุธ ิ– Shop Lease 

● พื!นที�ใหเ้ชา่สทุธ ิ– Anchor fixed 

● พื!นที�ใหเ้ชา่สทุธ ิ– Anchor GP 

● New Retail After renovation 

90,348.79 

31,325.33 

8,803.53 

555.44 

2,293.52 

39,806.37 

7,564.60 

 

     1.2 รายไดอ้ื�นๆ 

- รายไดจ้ากพื!นที�โปรโมชั �น                ประมาณ  16.50% ของรวมรายไดค้า่เชา่ทั !งหมด 

- รายไดจ้ากพื!นที�สว่นกลาง (Common area)   ประมาณ  12.40% ของรวมรายไดค้า่เชา่ทั !งหมด 

- รายได ้Co-service     เริ�มคดิปีที� 4 ประมาณ  18.50% ของรวมรายไดค้า่เชา่ 

                                                        ทั !งหมด โดยคดิ 1.5 เดอืน หลงัจากนั !นคดิ 18.50% 

- รายไดจ้ากค่าสาธารณูปโภค    เริ�มคดิปีที� 4 ประมาณ  10.00% ของรวมรายไดค้า่เชา่ 

                                                        ทั !งหมด โดยคดิ 1.5 เดอืน หลงัจากนั !นคดิ 10.00% 

- รายไดจ้ากค่าโฆษณา               ประมาณ   6.50% ของรวมรายไดค้า่เชา่ทั !งหมด 

- รายไดค้า่บรกิารอื�นๆ      ประมาณ   2.40% ของรวมรายไดค้า่เชา่ทั !งหมด 
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2. ข้อสมมติฐานด้านรายจ่าย 

       

             2.1 คา่ซ่อมแซม 

- ปีที� 1-4 คดิคา่ซ่อมแซมใชอ้ตัราเดมิ คอืปีที� 1 คดิ 6,525,492 บาทและปรบัขึ!นปีละ 2.50% 

  ปีที� 5 คดิประมาณ 1.00% ของประมาณการรายไดร้วมทั !งหมดและปรบัขึ!นปีละ 2.50%    

 

             2.2 คา่สาธารณูปโภค 

- ปีที� 1-3 คดิ - บาท ปีที� 4 คดิ 6.00% ของประมาณการรายไดร้วมทั !งหมด โดยคดิ 1.5 เดอืน 

  หลงัจากนั !น คดิประมาณ 6.00% ของประมาณการรายไดร้วมทั !งหมดและปรบัขึ!นปีละ 2.50%   

 

  2.3 คา่ Co-service 

- ปีที� 1-3 คดิ - บาท ปีที� 4 คดิ 2.00% ของประมาณการรายไดร้วมทั !งหมด โดยคดิ 1.5 เดอืน  
  หลงัจากนั !น คดิประมาณ 2.00% ของประมาณการรายไดร้วมทั !งหมดและปรบัขึ!นปีละ 2.50%   

 

  2.4 คา่ประกนัภยั 

 - ปีที� 1 คดิคา่ประกนัภยั 7,100,000 บาท และปรบัขึ!นทกุ 5 ปีๆ ละ 5.00% 

 

  2.5 คา่ภาษ ี

- ปีที� 1-5 คดิคา่ภาษใีชอ้ตัราเดมิ คอืปีที� 1 คดิ 13,367,570 บาท และปรบัขึ!นทกุ 4 ปีๆละ 5.00%  
   

             2.6 คา่การตลาดและประชาสมัพนัธ ์

- ปีที� 1 คดิ 19,278,320 บาท ปีที� 2 คดิ 0.80% ของประมาณการรายไดร้วมทั !งหมด หลงัจากนั !น
ปีที� 3-4 ปรบัขึ!นปีละ 2.50% และปีที� 6 คดิ 0.80% ของประมาณการรายไดร้วมทั !งหมด หลงัจาก
นั !นปรบัขึ!นปีละ 2.50%  

 

             2.7 คา่กนัสาํรองเพื�อการลงทุน 

- คา่กนัสาํรองเพื�อการลงทุน หมายถงึเงนิที�สะสมไวล้่วงหน้าสาํหรบัการเปลี�ยนทดแทนสนิทรพัย์
ถาวรที�เสื�อมสภาพหรอืหมดอายกุารใชง้านในอนาคต เพื�อใหก้จิการสามารถใชป้ระโยชน์จาก
สนิทรพัย ์ดงักล่าวเพื�อดาํเนินการต่อไปได ้นอกจากนี!ยงัหมายความรวมถงึเงนิที�กจิการสะสมไว้
ในกรณีที�อาจมกีารขยายการลงทุนของกจิการเพิ�มขึ!นดว้ย ในปี 2564 ทางศนูยม์กีาร Renovate 

ครั !งใหญ่โดยมงีบประมาณการ 1,130 ลา้นบาท และไดจ้า่ยเงนิไปแลว้ 475 ลา้นบาท โดยในปีที� 1 

จ่าย 80 ลา้นบาท และปีที�  2 จ่าย 446 ลา้นบาท หลงัจากนั !น บรษิทัฯ ประมาณคา่กนัสาํรองเพื�อ
การลงทุนปีละ 1.00% ของประมาณการรายไดร้วมทั !งหมด 

 

            2.8 คา่ใชจ้า่ยฝา่ยบรหิาร 
- ปีที� 1 คดิ 5,702,834 บาท หลงัจากนั !นปีที� 2-4 ปรบัขึ!นปีละ 2.50% และปีที� 5 คดิ 1.25% ของ
ประมาณการรายไดร้วมทั !งหมด หลงัจากนั !นปรบัขึ!นปีละ 2.50%  
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2.9 คา่ใชจ้่ายอื�นๆ ประกอบดว้ยคา่ใชจ้่ายอื�นๆ และ คา่รื!อถอน (คอืคา่ใชจ้่ายในการรื!อถอนสิ�งปลกู
สรา้งหลงัจากหมดสญัญาเชา่ที�ดนิ) 

     คา่รื!อถอนในปีที�สิ!นสดุสญัญาเชา่ที�ดนิ ประมาณ 378,000,000 บาท โดยจะทาํการรื!อถอน 3 

     เดอืนสดุทา้ยกอ่นสิ!นสดุสญัญาเชา่(คดิจากค่ารื!อถอนตารางเมตรละ 1,428.94 บาทบน 

     พื!นที�ใชส้อย 264,530 ตารางเมตร)   
 

2.10 คา่เชา่บ่อนํ!า 

 
 

วนัเริ�มต้นสญัญา วนัสิ�นสุดสญัญา ค่าเช่า (บาท)

1/01/2564 31/12/2564 6,207,500.00       

1/01/2565 31/12/2565 6,257,500.00       

1/01/2566 31/12/2566 7,807,500.00       

1/01/2567 31/12/2567 7,063,838.71       

1/01/2568 31/12/2568 8,281,295.57       

1/01/2569 31/12/2569 9,025,288.48       

1/01/2570 31/12/2570 9,296,047.13       

1/01/2571 31/12/2571 9,574,928.55       

1/01/2572 31/12/2572 9,862,176.40       

1/01/2573 31/12/2573 10,158,041.70      

1/01/2574 31/12/2574 10,462,782.95      

1/01/2575 31/12/2575 10,776,666.44      

1/01/2576 31/12/2576 11,099,966.43      

1/01/2577 31/12/2577 11,432,965.42      

1/01/2578 31/12/2578 11,775,954.39      

1/01/2579 31/12/2579 12,129,233.02      

1/01/2580 31/12/2580 12,493,110.01      

1/01/2581 31/12/2581 12,867,903.31      

1/01/2582 31/12/2582 13,253,940.41      

1/01/2583 31/12/2583 13,651,558.62      

1/01/2584 31/12/2584 14,061,105.38      

1/01/2585 31/12/2585 14,482,938.54      

1/01/2586 31/12/2586 14,917,426.69      

1/01/2587 31/12/2587 15,364,949.50      

1/01/2588 31/12/2588 15,825,897.98      

1/01/2589 31/12/2589 16,300,674.92      

1/01/2590 31/12/2590 16,789,695.17      

1/01/2591 31/12/2591 17,293,386.02      

1/01/2592 31/12/2592 17,812,187.60      

1/01/2593 31/12/2593 18,346,553.23      

1/01/2594 31/12/2594 18,896,949.83      

1/01/2595 31/12/2595 19,463,858.32      

1/01/2596 31/12/2596 20,047,774.07      

1/01/2597 31/12/2597 17,985,012.09      

1/01/2598 15/08/2598 -                      
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        ค่าบริหารจดัการ ประกอบด้วย 

● คา่บรหิารจดัการประมาณ 3.00% ของประมาณการรายไดร้วมแต่ไมร่วมรายไดจ้าก Co-

service, คา่สาธารณูปโภค และรายไดอ้ื�นๆ  

● คา่ Incentive ประมาณ 2.35% ของกาํไรจากการดาํเนินการบวกคา่กนัสาํรองเพื�อการลงทุน 

● คา่ Commission สาํหรบัผูเ้ชา่รายใหม ่  ประมาณ 1.5  เดอืนของสญัญา 3 ปี 

● คา่ Incentive สาํหรบัผูเ้ชา่ต่อสญัญา ประมาณ 0.5  เดอืนของสญัญา 3 ปี 

● คา่ Commission สาํหรบัผูเ้ชา่พื!นที�สว่นกลาง ประมาณ 0.5 เดอืนของสญัญา 1 ปี  

● คา่ Investment at fair ประมาณ ".28% ของมลูคา่ทรพัยส์นิที�ประเมนิราคา 
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3. ข้อสมมติฐานเกี"ยวกบัอตัราคิดลด (Discount Rate) 

 

เนื�องจากทรพัยส์นิที�ประเมนิราคาดาํเนินธุรกจิเป็นพื!นที�คา้ปลกีใหเ้ชา่ ซึ�งเป็นทรพัยส์นิที�กอ่ใหเ้กดิรายได ้
ดงันั !นการเลอืกใช ้ Discount Rate  จะตอ้งเป็นอตัราที�เหมาะสมเพยีงพอที�จะจงูใจใหเ้กดิการลงทุน โดย
ปกตนิกัลงทุน จะพจิารณาผลตอบแทนที�มากกกว่าการลงทุนที�ไม่มคีวามเสี�ยง ดงันั !น การพจิารณาอตัราคดิ
ลดจะวเิคราะหข์อ้มลูจาก 2 สว่นคอื Discount Rate = Risk Free + Risk Premium 

 

   Risk Free พจิารณาจากอตัราผลตอบแทนการลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ30 ปี ซึ�งมอีตัราผลตอบแทนการ 

  ลงทุนเฉลี�ยประมาณ 2.04% (ประกาศ ณ.วนัที� 30 กนัยายน 2564) 

 

  Risk Premium พจิารณาจากความเสี�ยงเกี�ยวกบัประเภทธุรกจินั !น ๆ โดยคาํนึงลกัษณะของทรพัยส์นิ การ  
  บรหิารจดัการและเงนิลงทุน แนวโน้มความเจรญิเตบิโตของธุรกจิ ขอ้บงัคบัทางกฎหมาย สภาวะเศรษฐกจิและ 

  การลงทุนภายใน-นอกประเทศ สถานการณ์ทางการเมอืงและปจัจยัอื�น ๆ ที�มผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิ 

  โดยมอีตัราความเสี�ยงดงักลา่วประมาณ 6.46% - 7.46%   

 

  เมื�อพจิารณารวมกนัแลว้อยูท่ี�อตัราคดิลดที� 8.50% - 9.50% ดงันั !น บรษิทัฯ เมื�อพจิารณาทรพัยส์นิแลว้เหน็ 

  ควรกาํหนด Discount Rate อยู่ที"ประมาณ 9.0% 

 

4. ระยะเวลาประมาณการ 33 ปี 10 เดือน 16 วนั 
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1. วัตถุประสงค์การประเมนิมูลค่าทรัพย์สิน 

 

1.1 การมอบหมาย 

 บริษัท ควอลิตี ! แอพไพรซลั จํากดั ได้รับการวา่จ้างให้ทําการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินจาก บริษัท ซีพีเอน็ รีท แมเนจ
เมนท์ จํากดัในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

ตามหนงัสือคําสั�งวา่จ้างเลขที� QA 2021-09-0206 

 

1.2 วัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

 บริษัท  ควอลิตี ! แอพไพรซลั  จํากดั ได้รับการวา่จ้างให้ทําการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินโดยมีวตัถปุระสงค์ 

เพื�อสาธารณะ  
 

1.3 วันที สํารวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

 บริษัท ควอลิตี ! แอพไพรซลั จํากดั ได้ทําการสํารวจและประเมินมลูคา่ทรัพย์สินนี ! เมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2564 

 

1.4 ลักษณะทรัพย์สินที ประเมินมูลค่า 

ทรัพย์สินที�ประเมินมลูคา่ คือ สิทธิการเช่าพื !นที�พาณิชยกรรมบางสว่นในศนูย์การค้าเซน็ทรัล มารีนา พทัยา 
ประกอบด้วยพื !นที�สว่นอาคาร (บางสว่น) พื !นที�สว่นกลางและพื !นที�จอดรถที�เกี�ยวเนื�อง รวมถงึงานระบบ โดยมี
พื !นที�รวมประมาณ 41,632.29 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 13 ปี 7 เดือน  
(สิ !นสดุสญัญาเช่าวนัที� 30 เมษายน 2578) 

 

สรุปรายละเอียดพื !นที ทั !งหมดที ประเมินมูลค่าของศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา 
 

 พื !นที�ใช้สอยทั !งหมดที�ประเมินมลูคา่ประมาณ 

     - พื !นที�ให้เช่าสทุธิที�ประเมินมลูคา่ประมาณ 

     - พื !นที�สว่นกลางที�ประเมินมลูคา่ประมาณ 

 พื !นที�จอดรถที�ประเมินมลูคา่ประมาณ 

: 

: 

: 

: 

 

  26,443.79 ตารางเมตร 

  15,452.74 ตารางเมตร 

  10,991.05 ตารางเมตร 

 15,188.50 ตารางเมตร(จอดได้ 492 คนั) 
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2.   ที ตั !งทรัพย์สิน 

 

2.1 ที ตั !งทรัพย์สิน 

 ทรัพย์สินที�ประเมินมูลค่าตั !งอยู่ ในโครงการเซ็นทรัลมารีนา เลขที� 78/54  หมู่ 9 ถนนพทัยาสาย 2 ตําบลหนอง
ปรือ อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 

           
2.2 การคมนาคมไปยังทรัพย์สิน 

· ถนนพัทยาสาย 2 เป็นถนนสายหลกัและถนนผ่านหน้าทรัพย์สิน 

ลกัษณะผิวจราจรลาดยาง มีขนาดความกว้างประมาณ 12.00 เมตร เขตทางประมาณ  16.00  เมตร หรือ 

4  ช่องจราจร ไหลท่างและเขตทาง 

· ถนนเพชรตระกูล เป็นถนนสายรองและถนนผ่านหน้าทรัพย์สิน 

ลกัษณะผิวจราจรลาดยาง มีขนาดความกว้างประมาณ 10.00 เมตร หรือ 2  ช่องจราจร ไหลท่างและเขต
ทาง 

           

2.3 ทางเข้า-ออกทรัพย์สิน 

 เป็นทางสาธารณประโยชน์  
  

2.4 ลักษณะพื !นที ใกล้เคียงและสภาพแวดล้อม 

 ในบริเวณใกล้เคียงทรัพย์สิน ส่วนใหญ่มีสภาพและการใช้ประโยชน์ในรูปแบบของสถานที�พกัตากอากาศ สถาน
บนัเทิงและพาณิชยกรรม ประกอบด้วยที�อยู่อาศยัส่วนใหญ่ในรูปแบบประเภทโรงแรม และ อาคารชุดพกัอาศยั  
โดยมีสถานที�สําคญับริเวณใกล้เคียงทรัพย์สิน ได้แก่  ทะเล สถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา วดัชัยมงคล ถนนคน
เดิน และแหลง่ท่องเที�ยวชายหาดพทัยา  เป็นต้น 
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3. รายละเอียดเกี ยวกับที ดนิ (โฉนดที ดนิ) 
 

3.1 เอกสารสิทธิ$ที ดนิ 

 เอกสารสิทธิ#ได้รับสําเนาจากผู้ว่าจ้าง และได้ตรวจสอบเทียบกบัเอกสารสิทธิฉบบัสํานกังานที�ดิน โดยตรวจสอบ 
ณ สํานักงานที�ดินจังหวดัชลบุรี สาขาบางละมงุ  (เมื�อวนัที� 30 กันยายน 2564) ปรากฏตามรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี !  
 

ประเภทเอกสารสิทธิ :    โฉนดที�ดิน 

ตาํแหน่งที ดนิ : ตําบล   หนองปรือ อําเภอ   บางละมงุ จงัหวดั   ชลบรีุ 
 

ลาํ โฉนด ระวาง เลข หน้า เนื !อที ประมาณ 
ผู้ถอืกรรมสิทธิ$ 

ดับ เลขที   ที ดนิ สาํรวจ ไร่ งาน ตารางวา 

1. 16523 5136 I 0430 20 5287 1 2 68.0 บริษัท ศิริธํารง แลนด์ จํากดั 

2. 16524 5136 I 0430 21 5288 3 1 95.0 บริษัท ศิริธํารง แลนด์ จํากดั 

3. 16525 5136 I 0430 22 5289 3 2 9.0 บริษัท ศิริธํารง แลนด์ จํากดั 

4. 16526 5136 I 0430 23 5290 3 1 66.0 บริษัท ศิริธํารง แลนด์ จํากดั 

5. 16527 5136 I 0430 24 5291 15 1 74.0 บริษัท ศิริธํารง แลนด์ จํากดั 

รวม 27 2 12.0 (11,012 ตารางวา) 
 

ภาระผูกพันที มีการจดทะเบียน ณ สํานักงานที ดนิ 

· ภาระผกูพนัการจํานอง  ที�ดินลาํดบัที� 1-5 ไมมี่ภาระผกูพนัการจํานองใดๆ 

· ภาระผกูพนัอื�น ๆ ที�ดินลําดบัที� 1-5 ติดสญัญาเช่า 20 ปี ระหวา่ง บริษัท ศิริธํารง แลนด์ จํากดั  
(ผู้ ให้เช่า) กบั บริษัท บิ$กซี รีเทล โฮลดิ !ง จํากดั (ผู้ เช่า) 

· ภาระผกูพนัอื�น ๆ ที�ดินลําดบัที� 1-5 ติดสญัญาแบ่งเช่าช่วง 20 ปี ระหวา่ง บริษัท บิ$กซี รีเทล       
โฮลดิ !ง จํากดั  (ผู้ ให้เช่าช่วง) กบั บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) (ผู้ เช่าช่วง) 

· หมายเหตุ. บริษัท เซ็นทรัลพัทยา จาํกัด ได้โอนสิทธิการเช่าเป็น บริษัท บิ%กซี รีเทล     
โฮลดิ !ง จาํกัด เมื อวันที  17 ธันวาคม 2563 
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  3.2 ราคาที ดินตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรม 

  

 ราคาประเมินทนุทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับที�ดินแปลงข้างต้นเป็นการประเมินรายแปลง 

จากการตรวจสอบพบวา่ที�ดินแปลงนี !มีราคาดงัตอ่ไปนี !  
 

-โฉนดที�ดินเลขที� 16523                    -      ราคาประเมินราชการ   73,000  บาท / ตารางวา 

-โฉนดที�ดินเลขที� 16524                    -      ราคาประเมินราชการ   49,000  บาท / ตารางวา 

-โฉนดที�ดินเลขที� 16525                    -      ราคาประเมินราชการ   49,000  บาท / ตารางวา 

-โฉนดที�ดินเลขที� 16526                    -      ราคาประเมินราชการ   49,000  บาท / ตารางวา 

      -โฉนดที�ดินเลขที� 16527                     -      ราคาประเมินราชการ  50,000  บาท / ตารางวา 
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3.3 ลักษณะเฉพาะของที ดนิ 

 เนื !อที และรูปร่าง  

· ที�ดินประกอบด้วยที�ดิน : จํานวน 5 ฉบบั   

· เนื !อที�ตามเอกสารสิทธิที�ดินรวม : 27-2-12.00 ไร่ (11,012ตารางวา) 

· ลกัษณะรูปแปลงของที�ดินโดยรวม : เป็นรูปสี�เหลี�ยมผืนผ้า 

· ที�ดินมีด้านที�ติดถนน   : 4 ด้าน กลา่วคือ  
-ทิศเหนือ ติดพทัยาสาย 2 ซอย 2 

-ทิศตะวนัออก ติดถนนเพชรตระกลู 

-ทิศใต้ ติดพทัยาสาย 2 ซอย 1 

-ทิศตะวนัตก ติดถนนพทัยาสาย 2  

 สภาพทางภูมิศาสตร์ ระดับผิวพื !นดนิ และการใช้ประโยชน์ 

· สภาพทางภมิูศาสตร์                               : เป็นที�ราบ  

· ระดบัพื !นผิวดิน    : ถมแล้ว มีระดบัเสมอถนนผ่านหน้าที�ดิน 

· การใช้ประโยชน์บนที�ดินปัจจบุนั : ศนูย์การค้าพร้อมที�จอดรถ 

 

อาณาเขตตดิต่อ 

ทิศ ระยะทางประมาณ มีอาณาเขตติดตอ่กบั 

ทิศเหนือ %&'.** เมตร ติดพทัยาสาย 2 ซอย 2 

ทิศตะวนัออก +''.** เมตร ติดถนนเพชรตระกลู 

ทิศใต้ %--.** เมตร ติดพทัยาสาย 2 ซอย 1 

ทิศตะวนัตก +''.** เมตร ถนนพทัยาสาย 2  
  

สภาพแวดล้อมที มีผลกระทบต่อที ดิน 

 การตรวจสอบปัญหาสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงที�ดินเทา่ที�สามารถตรวจสอบได้ ณ วนัสํารวจ พบดงันี !  

· ปัญหาเรื�องนํ !าท่วมขงั   : ไมมี่ 

· ปัญหามลพิษ       : ไมมี่ 

 

3.4 ระบบสาธารณูปโภค 

· มีไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ไฟถนน และท่อระบายนํ !า  
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4. รายละเอียดอาคารและสิ งปลูกสร้าง 
 

4.1 รายการอาคารและสิ งปลูกสร้าง            

   สรุปรายละเอียดพื !นที ทั !งหมดของศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา  
พื !นที�ใช้สอยทั !งหมดของโครงการประมาณ 

     - พื !นที�ให้เช่าทั !งหมดของโครงการประมาณ 

     - พื !นที�สว่นกลางทั !งหมดของโครงการประมาณ 

พื !นที�จอดรถทั !งหมดของโครงการประมาณ 

: 

: 

: 

: 

  34,123  ตารางเมตร 

  16,674  ตารางเมตร 

  17,449  ตารางเมตร 

  18,361  ตารางเมตร (จอดได้ 602 คนั) 
 

สรุปรายละเอียดพื !นที ทั !งหมดที ประเมินมูลค่าของศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา 

พื !นที�ใช้สอยทั !งหมดที�ประเมินมลูคา่ประมาณ 

     - พื !นที�ให้เช่าสทุธิที�ประเมินมลูคา่ประมาณ 

     - พื !นที�สว่นกลางที�ประเมินมลูคา่ประมาณ 

พื !นที�จอดรถที�ประเมินมลูคา่ประมาณ 

: 

: 

: 

: 

  26,443.79 ตารางเมตร 

  15,452.74 ตารางเมตร 

  10,991.05 ตารางเมตร 

 15,188.50 ตารางเมตร(จอดได้ 492 คนั) 

4.2 การสํารวจอาคารและสิ งปลูกสร้าง   
 ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร  

 -ใบอนญุาตปลกูสร้างอาคาร เลขที� 215/2535 (อ.1)  ลงวนัที� 25 มิถนุายน 2535  
  ผู้ ถือกรรมสิทธิ#อาคาร คือ บริษัท พทัยาเหนือ วิลลา่ จํากดั 

-มีใบรับรองการก่อสร้าง ดดัแปลงอาคาร เลขที� 7/2542 ลงวนัที� 27 เมษายน 2542  
  ผู้ ถือกรรมสิทธิ#อาคารปัจจบุนั คือ บริษัท  เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) และ บริษัท  เซ็นทรัลพทัยา จํากดั 

 -ใบอนญุาตปลกูสร้างอาคาร เลขที� 136/2545 ลงวนัที� 3 ธนัวาคม 2544 

  ปัจจบุนั คือ บริษัท  เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) และ บริษัท  เซ็นทรัลพทัยา จํากดั 

 -ใบอนญุาตปลกูสร้างอาคาร เลขที� 66/2560 ลงวนัที� 15 ธนัวาคม 2559 

  ปัจจบุนั คือ บริษัท  เซน็ทรัลพทัยา จํากดั และ บริษัท  เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

- ใบรับรองการก่อสร้าง ดดัแปลงอาคาร เลขที� 19/2560 ลงวนัที� 20 กมุภาพนัธ์ %2560 

   ผู้ ถือกรรมสิทธิ#อาคารปัจจบุนั คือ บริษัท  เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) และ บริษัท  เซ็นทรัลพทัยา จํากดั 

-ใบอนญุาตปลกูสร้างอาคาร เลขที� 68/2560 ลงวนัที� 16 ธนัวาคม 2559 

  ปัจจบุนั คือ บริษัท  เซน็ทรัลพทัยา จํากดั และ บริษัท  เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

-ใบอนญุาตปลกูสร้างอาคาร เลขที� 6/2560 ลงวนัที� 19 ตลุาคม 2559 

  ปัจจบุนั คือ บริษัท  เซน็ทรัลพทัยา จํากดั และ บริษัท  เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

-มีใบรับรองการก่อสร้าง ดดัแปลงอาคาร เลขที� 57/2559 ลงวนัที� 21 ธนัวาคม 2559 

  ผู้ ถือกรรมสิทธิ#อาคารปัจจบุนั คือ บริษัท  เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) และ บริษัท  เซ็นทรัลพทัยา จํากดั 

-ใบอนญุาตปลกูสร้างอาคาร เลขที� 335/2559  
  ผู้ ถือกรรมสิทธิ#อาคารปัจจบุนั คือ บริษัท  เซน็ทรัลพทัยา จํากดั และ บริษัท  เซ็นทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 
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 แบบแปลนอาคารที ใช้ประกอบการประเมิน 

· เป็นแบบแปลนที�ได้รับจากทางผู้วา่จ้างจดัสง่ให้  
 

 ความสมบูรณ์ในการก่อสร้าง 

· เป็นอาคารที�ก่อสร้างเสร็จสมบรูณ์ สามารถใช้งานหรือได้ใช้งานแล้ว 

 

 การเข้าสํารวจและตรวจสอบอาคาร 

· ผู้ประเมินสามารถเข้าสํารวจบริเวณภายในอาคารได้ 

· ผู้ประเมินได้ตรวจสอบการปลกูสร้างอาคาร พบวา่อาคารได้ปลกูสร้างในแนวเขตของที�ดินที�ประเมิน  
 

 

 เงื อนไขและข้อจํากัดในการตรวจสอบอาคาร 

 บริษัท ควอลิตี ! แอพไพรซลั จํากัด ได้ทําการสํารวจและประเมินมลูค่า โดยมีเงื�อนไขและข้อจํากดัในการสํารวจ
และตรวจสอบอาคารสิ�งก่อสร้าง และสว่นปรับปรุงพฒันาอื�นๆ บนที�ดิน กลา่วคือ  

· ผู้ ประเมินได้ทําการสํารวจตรวจสอบเบื !องต้นเฉพาะตัวอาคาร  และส่วนปรับปรุงอื�นตลอดจนระบบ
นํ !าประปา ระบบไฟฟ้า และระบบอื�นๆตามลกัษณะของการใช้งานทั�วไปเท่านั !น โดยไม่มีการสํารวจ หรือ
ทดสอบทางวิศวกรรมของอาคารและส่วนปรับปรุงอื�น เกี�ยวกบัความแข็งแรง ความปลอดภัย การทรุดตวั
ของโครงสร้าง การใช้วัสดุที�อาจเป็นพิษในอาคารหรือการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ
สาธารณูปโภคภายในอาคาร อย่างไรก็ตามผู้ประเมินค่าทรัพย์สินได้ทําการตรวจสอบสภาพโดยทั�วไปของ
อาคารอย่างถี�ถ้วนแล้ว  

· ผู้ประเมินไม่สามารถยืนยันได้ว่าอาคารและส่วนปรับปรุงพัฒนาอื�น มีการก่อสร้างตรงตามแบบที�ได้รับ
อนญุาตก่อสร้างหรือไม ่และไมส่ามารถยืนยนัได้วา่เนื !อที�อาคารที�แท้จริงมีขนาดเนื !อที�ตรงตามแบบคํานวณ
ที�ได้รับหรือที�ได้ประมาณการหรือไม่ 

· ผู้ประเมินไม่สามารถยืนยันได้ว่าอาคารและส่วนปรับปรุงพัฒนาอื�น มีการก่อสร้างตรงตามแบบที�ได้รับ
อนญุาตก่อสร้างหรือไม ่และไมส่ามารถยืนยนัได้วา่เนื !อที�อาคารที�แท้จริงมีขนาดเนื !อที�ตรงตามแบบคํานวณ
ที�ได้รับหรือที�ได้ประมาณการหรือไม่ 
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4.3 รายละเอียดอาคารและสิ งปลูกสร้าง 

 รายละเอียดของอาคารสิ�งก่อสร้าง และสว่นปรับปรุง แตล่ะรายการแสดงดงัตอ่ไปนี ! 

รายละเอียดทั วไป : 1.อาคารศูนย์การค้าสูง 3 ชั !น 

ลกัษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็  
จํานวนชั !น : 3 ชั !น 

จํานวนลฟิต์โดยสาร : 0 ตวั 

จํานวนบนัไดเลื�อน : - ชดุ 

พื !นที�ใช้สอยทั !งหมดของโครงการประมาณ : 34,123 ตารางเมตร 

 - พื !นที�ให้เช่าทั !งหมดของโครงการประมาณ : 16,674 ตารางเมตร 

 - พื !นที�สว่นกลางทั !งหมดของโครงการประมาณ : 17,449 ตารางเมตร 

พื !นที�จอดรถทั !งหมดของโครงการประมาณ : 18,361 ตารางเมตร (จอดได้ 602 คนั) 
พื !นที ใช้สอยทั !งหมดที ประเมินมูลค่าประมาณ : 26,444 ตารางเมตร 

- พื !นที ให้เช่าที ประเมินมูลค่าประมาณ : 15,453 ตารางเมตร 

- พื !นที ส่วนกลางที ประเมินมูลค่าประมาณ : 10,991 ตารางเมตร 

พื !นที จอดรถที ประเมินมูลค่าประมาณ : 15,959 ตารางเมตร (จอดรถได้ 492 คัน) 
การแบง่พื !นที�ใช้ประโยชน์ : ชั !นที� 1   : เป็นพื !นที�ศนูย์การค้าและจอดรถ 

 : ชั !นที� 2   : เป็นพื !นที�ศนูย์การค้า   

 : ชั !นที� 3   : เป็นพื !นที�ศนูย์การค้า 

รูปแบบอาคาร : ทนัสมยั 

คณุภาพของวสัดกุ่อสร้าง : ปลานกลาง 

อายอุาคารประมาณ : 24 ปี 

สภาพอาคาร : ปานกลาง 

 โครงสร้างและวัสดุอาคาร   

 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็  

 โครงหลงัคาและวสัดมุงุหลงัคา : คอนกรีตเสริมเหลก็  

 ฝ้าเพดาน : ยิปซั�มบอร์ด 

 พื !นและวสัดปุผิูวพื !น : หินขดั , แกรนิตโต้และ กระเบื !องเคลอืบ  

 ผนงัและวสัดผิุว : ก่ออิฐฉาบปนูเรียบทาส ี% ด้าน 

 ประต ู : กระจกกรอบอลมิูเนียม, กระจกเปลอืย, ไม้เนื !อแข็ง, บานเหลก็ 

 หน้าตา่ง : บานกระจกกรอบอลมิูเนียม, กระจกเปลอืย 

 
ห้องนํ !าและสขุภณัฑ์ 

 

: 

ชกัโครกแบบนั�งราบ, อา่งล้างหน้า, โถปัสสาวะชาย และสาย
ชําระ 
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 งานระบบในอาคาร   

 ระบบไฟฟ้า : มี 
 ระบบประปา : มี 
 ระบบสขุาภิบาล : มี 
 ระบบปรับอากาศ : มี 
 ระบบป้องกนัอคัคีภยัและดบัเพลงิ : มี 
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ศนูย์การค้า พร้อมที�จอดรถ  
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รายละเอียดทั วไป : 2.อาคารPublic House (ไม่ประเมินมูลค่า) 

ลกัษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็  
จํานวนชั !น : 1 ชั !นมีชั !นลอย 

จํานวนลิฟต์โดยสาร : + ตวั 

จํานวนบนัไดเลื�อน : % ชดุ 

การแบ่งพื !นที�ใช้ประโยชน์ : ชั !นที� 1      :     เป็นพื !นที�ศนูย์การค้า 

 : ชั !นลอย     :     เป็นพื !นที�ศนูย์การค้า  

รูปแบบอาคาร : ทนัสมยั    

คณุภาพของวสัดกุ่อสร้าง : ปลานกลาง        

อายอุาคารประมาณ : 2 ปี 

สภาพอาคาร : ปานกลาง 

โครงสร้างและวัสดุอาคาร   

โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็  
โครงหลงัคาและวสัดมุงุหลงัคา : โครงเหลก็มงุด้วยเมทลัชีท 

ฝ้าเพดาน : ยิปซั�มบอร์ด 

พื !นและวสัดปุผิูวพื !น : แกรนิตโต้และ กระเบื !องเคลือบ  
ผนงัและวสัดผิุว : ก่ออิฐฉาบปนูเรียบทาสี % ด้าน 

ประต ู : กระจกกรอบอลมิูเนียม, กระจกเปลือย, ไม้เนื !อแข็ง 

หน้าตา่ง : บานกระจกกรอบอลมิูเนียม 

ห้องนํ !าและสขุภณัฑ์ : ชกัโครกแบบนั�งราบ, อา่งล้างหน้า, โถปัสสาวะชาย และสายชําระ 

งานระบบในอาคาร   

ระบบไฟฟ้า : มี 

ระบบประปา : มี 

ระบบสขุาภิบาล : มี 

ระบบปรับอากาศ : มี 

ระบบป้องกนัอคัคีภยัและดบัเพลิง : มี 

การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ร้านอาหาร  
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รายละเอียดทั วไป : 3.อาคารสตาร์บัค 

ลกัษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็  
จํานวนชั !น : 1 ชั !นมีชั !นลอย 

จํานวนลิฟต์โดยสาร : ไมมี่ 

จํานวนบนัไดเลื�อน : ไมมี่ 

การแบ่งพื !นที�ใช้ประโยชน์ :  

 : ชั !นที� 1       เป็นพื !นที�ศนูย์การค้า 

 : ชั !นที�ลอย        เป็นพื !นที�ศนูย์การค้า 

รูปแบบอาคาร : ทนัสมยั        

คณุภาพของวสัดกุ่อสร้าง : ปลานกลาง 

อายอุาคารประมาณ : 2 ปี 

สภาพอาคาร : ปานกลาง 

โครงสร้างและวัสดุอาคาร   

โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็  
โครงหลงัคาและวสัดมุงุหลงัคา : โครงเหลก็มงุด้วยเมทลัชีท 

ฝ้าเพดาน : ยิปซั�มบอร์ด 

พื !นและวสัดปุผิูวพื !น : แกรนิตโต้และ กระเบื !องเคลือบ  
ผนงัและวสัดผิุว : ก่ออิฐฉาบปนูเรียบทาสี % ด้าน 

ประต ู : กระจกกรอบอลมิูเนียม, กระจกเปลือย, ไม้เนื !อแข็ง 

หน้าตา่ง : บานกระจกกรอบอลมิูเนียม 

ห้องนํ !าและสขุภณัฑ์ : ชกัโครกแบบนั�งราบ, อา่งล้างหน้า, โถปัสสาวะชาย และสายชําระ 

งานระบบในอาคาร   

ระบบไฟฟ้า : มี 

ระบบประปา : มี 

ระบบสขุาภิบาล : มี 

ระบบปรับอากาศ : มี 

ระบบป้องกนัอคัคีภยัและดบัเพลิง : มี 

การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ร้านอาหาร 
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รายละเอียดทั วไป : 4.อาคารแมคโดนัลล์ 

ลกัษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็  
จํานวนชั !น : 1 ชั !นมีชั !นลอย 

จํานวนลิฟต์โดยสาร : ไมมี่ 

จํานวนบนัไดเลื�อน : ไมมี่ 

 การแบ่งพื !นที�ใช้ประโยชน์ :  

 : ชั !นที� 1       เป็นพื !นที�ศนูย์การค้า 

 : ชั !นที�ลอย        เป็นพื !นที�ศนูย์การค้า 

รูปแบบอาคาร : ทนัสมยั        

คณุภาพของวสัดกุ่อสร้าง : ปลานกลาง 

อายอุาคารประมาณ : 2 ปี 

 สภาพอาคาร : ปานกลาง 

โครงสร้างและวัสดุอาคาร   

โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็  
โครงหลงัคาและวสัดมุงุหลงัคา : โครงเหลก็มงุด้วยเมทลัชีท 

ฝ้าเพดาน : ยิปซั�มบอร์ด 

พื !นและวสัดปุผิูวพื !น : แกรนิตโต้และ กระเบื !องเคลือบ  
ผนงัและวสัดผิุว : ก่ออิฐฉาบปนูเรียบทาสี % ด้าน 

ประต ู : กระจกกรอบอลมิูเนียม, กระจกเปลือย, ไม้เนื !อแข็ง 

หน้าตา่ง : บานกระจกกรอบอลมิูเนียม 

ห้องนํ !าและสขุภณัฑ์ : ชกัโครกแบบนั�งราบ, อา่งล้างหน้า, โถปัสสาวะชาย และสายชําระ 

งานระบบในอาคาร   

ระบบไฟฟ้า : มี 

ระบบประปา : มี 

ระบบสขุาภิบาล : มี 

ระบบปรับอากาศ : มี 

ระบบป้องกนัอคัคีภยัและดบัเพลิง : มี 

การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ร้านอาหาร 
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รายละเอียดทั วไป : 5.อาคารห้องเครื อง 

 ลกัษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็  
 จํานวนชั !น : 2 ชั !น 

 จํานวนลิฟต์โดยสาร : ไมมี่ 

 จํานวนบนัไดเลื�อน : ไมมี่ 

  การแบ่งพื !นที�ใช้ประโยชน์ :  

 : ชั !นที� 1       เป็นห้องทํางาน 

 : ชั !นที� 2        เป็นห้องเครื�อง 

 รูปแบบอาคาร : ทนัสมยั        

คณุภาพของวสัดกุ่อสร้าง : ปลานกลาง 

 อายอุาคารประมาณ : 2 ปี 

 สภาพอาคาร : ปานกลาง 

โครงสร้างและวัสดุอาคาร   

โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็  
โครงหลงัคาและวสัดมุงุหลงัคา : โครงเหลก็มงุด้วยเมทลัชีท 

ฝ้าเพดาน : ยิปซั�มบอร์ด 

พื !นและวสัดปุผิูวพื !น :  กระเบื !องเคลือบและซีเมนต์ขดัมนั 

ผนงัและวสัดผิุว : ก่ออิฐฉาบปนูเรียบทาสี % ด้าน 

ประต ู : ไม้เนื !อแข็ง บานเหลก็ม้วน 

หน้าตา่ง : บานกระจกกรอบอลมิูเนียม 

ห้องนํ !าและสขุภณัฑ์ : ไมมี่ 

งานระบบในอาคาร   

ระบบไฟฟ้า : มี 

ระบบประปา : มี 

ระบบสขุาภิบาล : มี 

ระบบปรับอากาศ : มี 

ระบบป้องกนัอคัคีภยัและดบัเพลิง : มี 

การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ห้องเครื�อง 
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รายละเอียดทั วไป : 6.อาคารจอดรถ 

 ลกัษณะอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็  
 จํานวนชั !น : 4 ชั !น 

 จํานวนลิฟต์โดยสาร : ไมมี่ 

 จํานวนบนัไดเลื�อน : ไมมี่ 

  การแบ่งพื !นที�ใช้ประโยชน์ :  

 : ชั !นที� 1-4       เป็นที�จอดรถ 

 รูปแบบอาคาร : ทนัสมยั        

 คณุภาพของวสัดกุ่อสร้าง : ปลานกลาง 

อายอุาคารประมาณ : 2 ปี 

 สภาพอาคาร : ปานกลาง 

โครงสร้างและวัสดุอาคาร   

โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็  
โครงหลงัคาและวสัดมุงุหลงัคา : คอนกรีตเสริมเหลก็ 

ฝ้าเพดาน : ไมมี่ 

พื !นและวสัดปุผิูวพื !น : ซีเมนต์ขดัมนั 

ผนงัและวสัดผิุว : ก่ออิฐฉาบปนูเรียบทาสี % ด้านและเปิดโลง่ 

ประต ู : ไมมี่ 

หน้าตา่ง : ไมมี่ 

ห้องนํ !าและสขุภณัฑ์ : ไมมี่ 

งานระบบในอาคาร   

ระบบไฟฟ้า : มี 

ระบบประปา : มี 

ระบบสขุาภิบาล : ไมมี่ 

ระบบปรับอากาศ : ไมมี่ 

ระบบป้องกนัอคัคีภยัและดบัเพลิง : ไมมี่ 

การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ที�จอดรถ 
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5.    ข้อกฎหมายที มีผลกระทบ 

 

5.1 ข้อกาํหนดผังเมือง 

 ตามประกาศผงัเมือง แผนผงัการใช้ประโยชน์ในที�ดิน เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ.2562 อยู่ในเขตสีแดง  
ที�ดินประเภทศนูย์กลางพาณิชยกรรม 

 

5.2 กฎหมายควบคุมอาคาร 

 ทรัพย์สินตั !งอยู่ในเขตการปกครองท้องถิ�นของเมืองพัทยา การขออนุญาตปลูกสร้าง/ดดัแปลง/รื !อถอนอาคาร 
จะต้องยื�นขอใบอนญุาตจากหน่วยงานข้างต้นก่อน 

 

5.3 การเวนคืน 

 ณ วนัที�สํารวจและประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน ทรัพย์สินนี !ไมอ่ยู่ในแนวเวนคืนใด ๆ 

 

        
5.5 กฎหมายอื น ๆ 

 ไมมี่ 

 

5.6 โครงการพัฒนาของรัฐ 

 โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสงูเชื อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง – สวุรรณภมิู – อูต่ะเภา) โดยจะเริ มก่อสร้างใน
ปลายปี 2564 คาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2568 โดยจะสง่ผลในด้านที ดีตอ่ทรัพย์สินที ประเมินมลูคา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.4 การถูกรอนสิทธิต่างๆ 

· แนวสายไฟฟ้าแรงสงู             : ไมมี่ 

· การตกเป็นทางเข้าออกให้ที ดินแปลงอื นโดยการจดภารจํายอม : ไมมี่ 

· การตกเป็นทางเข้าออกให้ที ดินแปลงอื นตามสภาพ            : ไมมี่ 

· การรอนสิทธิอื น ๆ   : ไมมี่ 
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6.    การวิเคราะห์ทรัพย์สิน 

 

ทรัพย์สินที ประเมินมูลค่า  
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลมารีนา เลขที  78/54 หมู ่9 ถนนพทัยาสาย 2 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ โดยมี
พื #นที ที ประเมินมลูคา่ประมาณ 41,632.29 ตารางเมตร และมีพื #นที ให้เช่าสทุธิประมาณ 15,452.74 ตารางเมตร ปัจจบุนั
มีอตัราการเช่าประมาณ 90.70% และมีคา่เช่าเฉลี ยประมาณ 1718 บาทตอ่ตารางเมตรต่อเดือน 

 

ศักยภาพของทรัพย์สิน 

 

จุดแขง็ 

1.มีการพฒันาแล้ว โดยมีการพฒันาเป็นอาคารศนูย์การค้า 3 ชั #น และมีการตกแตง่อาคารเป็นแบบหมูบ้่านชาวประมง 

มีความทนัสมยัของตวัอาคารและระบบ มีการดแูลดี ตลอดจนตั #งอยู่ในทําเลที ดี มีการคมนาคมเข้าถงึสะดวก และ
ปลอดภยั 

2.ทรัพย์สินมีระบบการบริหารจดัการแบบมืออาชีพและมีประสบการณ์มาก ทําให้มีอตัราการเช่าสงูสมํ าเสมอ และมี
อตัราการปรับขึ #นคา่เช่าประมาณ 10 – 15% ทกุ 3 ปี 

3.ทรัพย์สินมีการปรับปรุงตลอดเวลาและมีการปรับปรุงให้ทนัสมยั 

 

จุดด้อย 

1. การจราจรหนาแนน่ตลอดเวลา 
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7. ภาพรวมพื "นที ค้าปลีกให้เช่า 

 

ภาพรวมเศรษฐกจิไทยและภาพรวมการท่องเที ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ภาพรวมเศรษฐกิจของไทยแม้จะสามารถรับมือกบัการระบาดของไวรัส COVID-19 ในรอบแรกๆ ได้เป็นอย่างดี แตใ่น
รอบหลงัๆ กลบัต้องมาเผชิญกบัการระบาดระลอกใหมที่ มีความรุนแรงและมีการระบาดนอกจากในประเทศแล้ว 
ขณะนี #ในหลายๆ ประเทศก็กลบัมาเผชิญกบัความเสี ยงของการระบาดระลอกใหมอี่กครั #ง โดยจํานวนผู้ ติดเชื #อใหม่
รายวนักลบัมาสงูขึ #น โดยเฉพาะตลาดนกัท่องเที ยวตา่งชาติจากภมิูภาคยโุรป ซึ งตั #งแตที่ ไทยได้เปิดรับนกัท่องเที ยว
ตา่งชาติในกลุม่ STV เมื อเดือนตลุาคม ปี2563 จนถงึปัจจบุนัทําให้เศรษฐกิจไทยได้ได้รับผลกระทบอย่างหนกั 
เนื องจากมีการพึ งพารายได้จากนกัท่องเที ยวตา่งชาติสงู ประมาณร้อยละ 13 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ซึ งถือเป็นอตัราที สงูกวา่ประเทศอื นๆ ในภมิูภาคเอเชียด้วยกนั 

ในปี 2564 ภาพรวมการเติบโตของตลาดตา่งประเทศ พบวา่จํานวนนกัท่องเที ยวตา่งประเทศที เดินทางมาในประเทศ
ไทยมีจํานวนเพียง มีแนวโน้มปรับตวัดีขึ #นจากปี 2563 แตจ่ะยงัไมฟื่#นตวักลบัมาในระดบัเดียวกบัปี 2562 ก่อนเกิด
วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เนื องจากต้องเผชิญกบัความไมแ่น่นอนของปัจจยัตา่ง ๆ เช่น การแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม ่โอกาสความสําเร็จในการพฒันาวคัซีนและการกระจายวคัซีนให้เพียงพอทั ว
โลก การฟื#นตวัทางเศรษฐกิจของแตล่ะประเทศ การกลบัมาบินระหวา่งประเทศของสายการบินตา่ง ๆ รวมถงึทศันคติ
ของนกัท่องเที ยวชาวตา่งชาติและชาวไทยตอ่การเดินทางระหวา่งประเทศ ซึ งมีผลกระทบโดยตรงตอ่อปุสงค์และ
อปุทานการเดินทางเข้ามาท่องเที ยวยงัประเทศไทย  

หน่วย : คน

เดอืน ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

มกราคม 7,694              3,810,155          3,713,172           

กมุภาพนัธ์ 5,741              2,061,990          3,600,922           

มีนาคม 6,737              819,429            3,478,687           

เมษายน 8,529              0 3,216,929           

พฤษภาคม 6,052              0 2,736,598           

มิถนุายน 5,694              0 3,056,697           

กรกฎาคม 18,056            0 3,342,750           

สงิหาคม 0 3,466,456           

กนัยายน 0 2,902,731           

ตลุาคม 1,201                3,074,099           

พฤศจิกายน 3,065.00           3,386,366           

ธนัวาคม 6,556.00           3,947,337           

 รวม 58,503            6,702,396          39,922,744          

ที มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที ยวและกีฬา 

หมายเหต ุ: 1.เป็นข้อมลู ณ เดอืนกรกฎาคม 2564

2.ในปี 2563 จํานวนนักท่องเที ยวตา่งชาตเิป็นศนูย์ เนื องจากมีการปิดประเทศ

จาํนวนนักท่องเที ยวต่างชาต ิ

 



รายงานเลขที  QA2021-09-0206                                                                                                                  โดย บริษัท ควอลิตี # แอพไพรซลั จํากดั      

ทรัพย์สิน สิทธิการเชา่พื #นที พาณิชยกรรม ศนูย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา พทัยา                                                                                                หน้า 18

ภาคท่องเที ยวแม้จะมีความคืบหน้าเกี ยวกบัการพฒันาและการเริ มใช้วคัซีน ในบางประเทศแล้วก็ตาม แตแ่นวโน้ม
การเพิ มขึ #นอย่างชดัเจนของจํานวนนกัท่องเที ยวตา่งชาติจะยงัไมเ่กิดขึ #นจนถงึราวไตรมาส 4 ของปี 2564 ซึ งน่าจะ
เป็นช่วงที ประชากรทั วโลกจะได้รับวคัซีนอย่างแพร่หลายมากขึ #น และประเมินวา่อาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 ปี 
กวา่จํานวนนกัท่องเที ยวตา่งชาติที เดินทางมาไทยจะกลบัคืนสูร่ะดบัเดิมก่อนเกิดการระบาด นกัท่องเที ยวตา่งชาติที 
เดินทางมาไทยในปี 2564 จงึคาดวา่จะยงัมีจํานวนเพียง 4 ล้านคน(จากการคาดการณ์ของสภาพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ) จาก 6.7 ล้านคนในปี 2563 การจ้างงานและธุรกิจที เกี ยวข้องกบัภาคท่องเที ยวจงึมีแนวโน้มอยู่
ในภาวะซบเซาตอ่เนื อง

ที มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที ยวและกีฬา

จากการฟื#นตวัของเศรษฐกิจที ยงัมีความเปราะบาง อตัราเงินเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ในระดบัตํ าใกล้ขอบลา่งของกรอบเงินเฟ้อ
เป้าหมายของทางการแม้จะทยอยฟื#นกลบัมาเป็นบวก เมื อประกอบกบันโยบายการเงินที ผ่อนคลายมากเป็นพิเศษของ
ธนาคารกลางประเทศสําคญัของโลก จงึคาดวา่คณะ กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยจะคงอตัราดอกเบี #ย
นโยบายไว้ที ระดบัตํ าเป็นประวติัการณ์ที ร้อยละ 0.50 ตลอดทั #งปี 2564 อย่างไรก็ตาม การฟื#นตวัของเศรษฐกิจยงัต้องใช้
เวลานานกวา่จะกลบัสูร่ะดบัก่อนเกิดการระบาด อีกทั #งการฟื#นตวัยงักระจกุอยู่ในบางภาคเศรษฐกิจ ทางการมีแนวโน้ม
ดําเนินมาตรการช่วยเหลือทางการเงินแบบเจาะจงกลุม่เป้าหมาย ผนวกกบัโครงการความช่วยเหลืออื นๆ เพิ มเติม 
นบัตั #งแตม่าตรการเพื อช่วยเหลือให้ธุรกิจดําเนินกิจการได้อย่างต่อเนื องไปจนถงึมาตรการป้องกนัปัญหาวิกฤตสภาพ
คลอ่ง
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   ที มา : สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

อัตราการเตบิโตของเศรษฐกจิไทย ไตรมาส 2 ปี 2564 ฟื"นตัวกลับมาบวกได้ที ร้อยละ 0.7 จากปี 2563 ที หดตวั
ร้อยละ -6.1 สว่นหนึ งเป็นผลจากฐานที ตํ าในปีก่อนหน้า รวมทั #งยงัมีความต่อเนื องในการดําเนินมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ การเร่งใช้จ่ายภาครัฐ และการฟื#นตวัตามวฏัจกัรของเศรษฐกิจและอปุสงค์จากตา่งประเทศ อย่างไรก็ตาม ยงัมี
อีกหลายความท้าทายรออยู่ข้างหน้าท่ามกลางปัจจยัลบภายในประเทศจากสถานการณ์การระบาดระลอกใหมข่องโรค 
COVID-19 ปัญหาการเมืองที มีความไมแ่น่นอนอยู่มาก และการฟื#นตวัของภาคท่องเที ยวที คาดวา่จะลา่ช้ากวา่ปัจจยั
ขบัเคลื อนอื นๆ รวมทั #งผลพวงจากวิกฤต COVID-19 ทั #งปัญหาการวา่งงานและปัญหาหนี #
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%(Y-O-Y) การเติบโต $%&$ 2563 $%&' (Q2) 

GDP 2.4 -6.1 7.5 

ดชันีการบริโภคอปุโภคภาคเอกชน 4.5 -1.1 2.5 

ดชันีการบริโภคอปุโภคภาครัฐ 1.4 3.0 3.8 

การลงทนุภาครัฐ 0.2 12.5 10.5 

การสง่ออก (สกลุเงินดอลลา่ร์) -2.7 -7.5 4.5 

การนําเข้า (สกลุเงินดอลลา่ร์) -4.7 -14.0 6.5 

จํานวนนกัท่องเที ยว 39.8 6.7 4.0 

อตัราเงินเฟ้อทั วไป 0.7 -0.8 2.4 

ราคานํ #ามนั (ดไูบ-เฉลี ยดอลลา่ร์ตอ่บาร์เรล) 63.4 42 48 

อตัราแลกเปลี ยน (ไตรมาสสดุท้าย, บาท/ดอลลา่ร์สหรัฐ) 30.1 31.3 31.4 

ดอกเบี #ยนโยบาย (% end of period) 1.25 0.5 0.5 

     ที มา : สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, ธนาคารแห่งประเทศไทย, กระทรวงการท่องเที ยวและกีฬา               
และกรมธุรกิจและพลงังาน              

แม้เศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะอยู่ในเส้นทางการฟื#นตวั แตย่งัคงมีความไมแ่น่นอนสงูมากตามพฒันาการการแพร่
ระบาดของโควิด 19 ระลอก 2 ซึ งอาจสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจหากเกิดการระบาดในวงกว้างจนนํามาสูก่ารใช้มาตรการ
ที เข้มงวดสงู นโยบายการเปิดรับนกัท่องเที ยวในปี 2564 ยงัขึ #นอยู่กบัประสิทธิผลและความรวดเร็วในการจดัหาและ
กระจายวคัซีน เพราะแม้เราจะสามารถพฒันาวคัซีนได้ แตไ่วรัสก็ตอ่สู้ ด้วยการกลายพนัธ์ุเช่นกนั อย่างไรก็ตามจากการ
ฟื#นตวัของเศรษฐกิจโลกและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที ออกมาอย่างตอ่เนื องน่าจะช่วยให้สภาพคลอ่งและ
ภาระหนี # ตลอดจนกําลงัซื #อและความเชื อมนัของประชาชนและภาคธุรกิจกลบัมาดีขึ #นในระยะตอ่ไป  
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ภาพรวมพื "นที ค้าปลีกในประเทศไทย 

ปี 2563 ธุรกิจพื #นที ค้าปลีกให้เช่าเผชิญภาวะซบเซารุนแรง ผลจาก (1) กําลงัซื #อในประเทศและชาวตา่งชาติได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะงกังนัทกุภาคสว่น สง่ผลให้เศรษฐกิจไทย
หดตวัถงึ 6.1% สอดคล้องกบัดชันีความเชื อมั นผู้บริโภคที ลดลงตํ าสดุป็นประวติัการณ์ ขณะที จํานวนนกัท่องเที ยว
ตา่งชาติหดตวัมากกว่า 80% กดดนัร้านค้าปลีกทําเลที พึ งพารายได้จากนกัท่องเที ยวตา่งชาติ โดยเฉพาะจีน (2) ภาครัฐ
ออกมาตรการปิดเมือง (Lockdown) ทําให้มีการปิดร้านค้าชั วคราวสําหรับกลุม่ที ไมจํ่าเป็นหรือมีความจําเป็นน้อย (เช่น 
ห้างสรรพสินค้า และศนูย์การค้า) สง่ผลให้ดชันีค้าปลีกหดตวัรุนแรงเป็นประวติัการณ์ที  5.4%  ขณะที สมาคมค้าปลีก
ไทยประเมินธุรกิจค้าปลีกหดตวัถงึ 10.0-12.0% ในปี 2563  

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมพื "นที ค้าปลีก 

ปี 2564 ธุรกิจพื #นที ค้าปลกีให้เช่ามีแนวโน้มทรงตวัหรืออาจหดตวัเลก็น้อยจากปี 2563 ผลจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ยงัคงกดดนัการฟื#นตวัของเศรษฐกิจไทย ประกอบกบัหนี #ครัวเรือนมีแนวโน้มปรับเพิ มขึ #น สง่ผลโดยตรงตอ่
กําลงัซื #อโดยรวมประกอบกบัผู้บริโภคมีความระมดัระวงัการใช้จ่ายมากขึ #น นอกจากนี # ภาคท่องเที ยวที ยงัฟื#นตวัช้า 
เนื องจากการเปิดประเทศอาจลา่ช้า ทําให้การใช้จ่ายของนกัท่องเที ยวตา่งชาติลดลงมาก โดยกระทรวงการท่องเที ยวและ
กีฬาคาดการณ์รายได้จากนกัท่องเที ยวตา่งชาติในปี 2564 จะอยู่ที  3 แสนล้านบาท (เทียบกบั 1.9 ล้านล้านบาท ในปี 
2562) ปัจจยัดงักลา่วกระทบโดยตรงตอ่ยอดขายและรายได้ของผู้ เช่าพื #นที  กดดนัอตัราการเช่าพื #นที ค้าปลีกให้มีทิศทาง
ปรับลดลง แม้วา่ภาครัฐจะออกมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายของครัวเรือน สง่ผลดีตอ่ร้านค้าในโครงการพื #นที ค้า
ปลีก แตก่ารฟื#นตวัของดีมานด์ยงัคงจํากดัเฉพาะกําลงัซื #อในประเทศเท่านั #น อาจไมเ่พียงพอตอ่การฟื#นตวัของธุรกิจพื #นที 
ค้าปลีก เนื องจากธุรกิจยงัต้องพึ งพิงดีมานด์จากกลุม่นกัท่องเที ยวตา่งชาติที จะช่วยกระตุ้นยอดขายของผู้ เช่าพื #นที ค้า
ปลีกเพื อให้ธุรกิจกลบัมาฟื#นตวัอย่างแข็งแกร่ง 
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8. การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

 

8.1 หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี " 
 ผู้ประเมินได้พิจารณาใช้หลกัเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินตาม มาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผู้ประเมิน

ค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยการประเมินมลูค่าทรัพย์สินนี #ตามวตัถุประสงค์ที อ้างถึงในครั #งนี # ได้พิจารณา
ใช้หลักเกณฑ์การประเมิน “เพื อการกําหนดมูลค่าตลาด” เพื อประมาณการมูลค่าของทรัพย์สินในสภาพที 
เป็นอยู่ในปัจจบุนั ภายใต้เงื อนไข และข้อจํากดั ที แสดงไว้ในรายงานฉบบันี # 

  

 โดย มลูคา่ตลาด หมายถงึ  “มลูคา่เป็นตวัเงินซึ งประมาณว่าเป็นราคาของทรัพย์สินที สามารถใช้ตกลง ซื #อขายกนั
ได้ระหว่างผู้ เต็มใจขายกบัผู้ เต็มใจซื #อ ณ วนัที ประเมินมลูค่า ภายใต้เงื อนไขการซื #อขายปกติที ผู้ ซื #อและผู้ข ายไม่มี
ผลประโยชน์เกี ยวเนื องกนั โดยได้มีการเสนอขายทรัพย์สินในระยะเวลาพอสมควร และโดยที ทั #งสองฝ่ายได้ตกลง
ซื #อขายด้วยความรอบรู้อย่างรอบคอบและปราศจากภาวะกดดนั ทั #งนี #ให้ถือด้วยว่าสามารถโอนสิทธิครอบครอง
ตามกฎหมายโดยสมบรูณ์ในทรัพย์สินได้”   มลูคา่ตลาดโดยทั วไปจะไมคํ่านงึถงึต้นทนุหรือคา่ใช้จ่ายในการซื #อหรือ
คา่ธรรมเนียมหรือ ภาษีใดๆ 

 

8.2 

 

เงื อนไขและข้อจาํกัดในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี " 
 การประเมินมลูคา่ทรัพย์สินโดยทั วไปยงัมีเงื อนไขและข้อจํากดัสําคญั โดยแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ค.  

 

8.3 

 

สมมตฐิานเพิ มเตมิ/พเิศษ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี " 
 ในการประเมินครั #งนี #  บริษัท ควอลิตี # แอพไพรซลั จํากดั มีสมมติฐานเพิ มเติมดงันี # 

8.3.1     บริษัทฯ ได้รับคําสั งให้ประเมินมลูคา่เฉพาะสิทธิการเช่าพื #นที  (บางสว่น) ในศนูย์การค้าเซน็ทรัลมารีนา  
สิทธิการเช่าในงานระบบ กรรมสิทธิ*ในสงัหาริมทรัพย์ แตใ่นสว่นของที ดินไมป่ระเมินมลูคา่ 

8.3.2 การประเมินมลูคา่เป็นการประเมินภายใต้ข้อสมมติฐาน ดงันั #น หากมีการเปลี ยนแปลงข้อสมมติฐาน
มลูคา่ก็จะเปลี ยนแปลงด้วย 

 

8.4 วิธีการประเมินมูลค่าที เลือกใช้กับทรัพย์สิน 

โดยในการประเมินครั #งนี # บริษัท ควอลิตี # แอพไพรซลั จํากดั เลือกใช้วิธีการประเมินมลูค่าที เหมาะสมกบัลกัษณะ
ของทรัพย์สิน คือ วิธีรายได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 

Method) ในการประเมินมูลค่าครั"งนี "  
 

รายละเอียดในวิธีการประเมินมลูคา่ตามวิธีการข้างต้น แสดงในภาคผนวก 2 
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10. ข้อสมมตฐิานในการประเมินมูลค่า 

 

วิธีคดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Method) 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา  
 

  !.สมมตฐิานเกี"ยวกับรายได้ 

อ้างอิงจากข้อมลูสรุปผู้ เช่าและรายรับ-รายจ่ายที�ได้รับจากผู้วา่จ้าง เมื�อพิจารณาแล้วบริษัทฯ เห็นควรประมาณ
การดงันี ! 

 

1.1 พื !นที�ให้เช่าสทุธิที�ประเมินราคา รายละเอียดดงันี ! 
รายละเอียดพื #นที"ต่างๆ พื #นที"(ตารางเมตร) 

พื #นที"ให้เช่าเฉพาะส่วนที"ประเมินมูลค่า  
● พื !นที�ให้เช่าสทุธิ – Shop fixed 

● พื !นที�ให้เช่าสทุธิ – Shop GP 

● พื !นที�ให้เช่าสทุธิ – Anchor fixed 

● พื !นที�ให้เช่าสทุธิ – Anchor GP 

15,452.74 

6,884.07 

3,746.90 

1,041.60 

3,780.17 

 

 

1.2 อตัราการเช่า, อตัราคา่เช่าปรับเพิ�ม และคา่เช่าเฉลี�ย ของพื !นที�เช่า โดยมีรายละเอียดดงันี !; 
 

ปีที 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

ปีที เริ มสญัญา 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2565 30 กันยายน 2566 30 กันยายน 2567 30 กันยายน 2568 30 กันยายน 2569 30 กันยายน 2570

ปีที หมดสญัญา 29 กันยายน 2565 29 กันยายน 2566 29 กันยายน 2567 29 กันยายน 2568 29 กันยายน 2569 29 กันยายน 2570 29 กันยายน 2571

จํานวนเดอืนที คดิในแตล่ะปี 12.00                     12.00                   12.00                   12.00                   12.00                   12.00                   12.00                   

พื "นที ให้เช่าสทุธิ (ตารางเมตร) - Shop Fixed 6,884.07                6,884.07              6,884.07              6,884.07              6,884.07              6,884.07              6,884.07              

อัตราการเช่า (%) 79.12% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%

อัตราคา่เช่าปรับเพิ ม - 15.00% 10.19% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

คา่เช่าเฉลี ย (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 1,161                     1,335                   1,472                   1,545                   1,545                   1,622                   1,704                   

พื "นที ให้เช่าสทุธิ (ตารางเมตร) - Shop GP 3,746.90                3,746.90              3,746.90              3,746.90              3,746.90              3,746.90              3,746.90              

อัตราการเช่า (%) 92.84% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

อัตราคา่เช่าปรับเพิ ม - 30.00% 27.69% 5.00% 4.00% 4.00% 4.00%

คา่เช่าเฉลี ย (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 747                        971                      1,240                   1,302                   1,354                   1,409                   1,465                   

พื "นที ให้เช่าสทุธิ (ตารางเมตร) - Anchor fixed 1,041.60                1,041.60              1,041.60              1,041.60              1,041.60              1,041.60              1,041.60              

อัตราการเช่า (%) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

อัตราคา่เช่าปรับเพิ ม - 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 4.00% 4.00%

คา่เช่าเฉลี ย (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 261                        274                      288                      303                      318                      330                      344                      

พื "นที ให้เช่าสทุธิ (ตารางเมตร) - Anchor GP 3,780.17                3,780.17              3,780.17              3,780.17              3,780.17              3,780.17              3,780.17              

อัตราการเช่า (%) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

อัตราคา่เช่าปรับเพิ ม - 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00%

คา่เช่าเฉลี ย (บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 229                        229                      252                      252                      252                      277                      277                       
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    2. ข้อสมมตฐิานด้านรายจ่าย 

         ค่าใช้จ่ายทางตรง 

             2.1 คา่ซอ่มแซม 

- ประมาณการคา่ซอ่มแซม ประมาณ 3.30% ของประมาณการรายได้รวมทั !งหมดและปรับเพิ�มปีละ 

2.50%    

             2.2 คา่สาธารณปูโภค 

- ประมาณการคา่สาธารณปูโภค ประมาณ 12.79% ของประมาณการรายได้รวมทั !งหมดและปรับเพิ�มปี
ละ 2.50%    

             2.3 คา่ภาษี 

- ประมาณการคา่ภาษี ปีที� " คิด 4,000,000 บาท และปรับเพิ�มทกุ 4 ปีๆ ละ 10.00%    

             2.4 คา่ประกนัภยั 

- ประมาณการคา่ประกนัภยั ปีที� 1 คิด 1,800,000 บาท และปรับเพิ�มทกุ 5 ปีๆ ละ 5.00%    

             2.5 คา่ใช้จ่ายอื�นๆ 

- ประมาณการคา่ใช้จ่ายอื�น ประมาณ 11.07% ของประมาณการรายได้รวมทั !งหมดและปรับเพิ�มปีละ 
2.50% 

             2.6 คา่การตลาดและประชาสมัพนัธ์ 

- ประมาณการคา่การตลาดและประชาสมัพนัธ์ ประมาณ 3.85% ของประมาณการรายได้รวมทั !งหมด
และปรับเพิ�มปีละ 2.5%    

             2.7 คา่กนัสํารองเพื�อการลงทนุ 

- คา่กนัสํารองเพื�อการลงทนุ หมายถงึเงินที�สะสมไว้ลว่งหน้าสําหรับการเปลี�ยนทดแทนสินทรัพย์ถาวรที�
เสื�อมสภาพหรือหมดอายกุารใช้งานในอนาคต เพื�อให้กิจการสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ ดงักลา่ว
เพื�อดําเนินการตอ่ไปได้ นอกจากนี !ยงัหมายความรวมถงึเงินที�กิจการสะสมไว้ในกรณีที�อาจมีการขยายการ
ลงทนุของกิจการเพิ�มขึ !นด้วย บริษัทฯ ประมาณคา่กนัสํารองเพื�อการลงทนุปีละ 2.00% ของประมาณการ
รายได้รวมทั !งหมด 

             2.8 คา่ใช้จ่ายฝ่ายบริหาร 

- ประมาณการคา่ใช้จ่ายฝ่ายบริหาร ประมาณ 2.00% ของประมาณการรายได้รวมทั !งหมด และปรับเพิ�ม
ปีละ 2.5%    

2.9 คา่รื !อถอน (คือคา่ใช้จ่ายในการรื !อถอนสิ�งปลกูสร้างหลงัจากหมดสญัญาเช่าที�ดิน) 
 - ประมาณการคา่รื !อถอนในปีที�สิ !นสดุสญัญาเช่าที�ดิน ประมาณ 37,000,000 บาท (คิดจากคา่รื !อถอน
ตารางเมตรละ 888 บาทบนพื !นที�ใช้สอย 41,632.29 ตารางเมตร)   
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    ค่าบริหารจัดการ ประกอบด้วย 

● คา่บริหารจดัการประมาณ 3.00% ของประมาณการรายได้รวมแตไ่มร่วมรายได้จาก  

Co-service, คา่สาธารณปูโภค และรายได้อื�นๆ  

● คา่ Incentive ประมาณ 2.35% ของกําไรจากการดําเนินการบวกคา่กนัสํารองเพื�อการลงทนุ 

● คา่ Commission สําหรับผู้ เช่ารายใหม ่  ประมาณ 1.5  เดือนของสญัญา 3 ปี 

● คา่ Incentive สําหรับผู้ เช่าตอ่สญัญา ประมาณ 0.5  เดือนของสญัญา 3 ปี 

● คา่ Commission สําหรับผู้ เช่าพื !นที�สว่นกลาง ประมาณ 0.5 เดือนของสญัญา 1 ปี  

● คา่ Investment at fair ประมาณ 0.28% ของมลูคา่ทรัพย์สินที�ประเมินราคา 

 

3. ข้อสมมตฐิานเกี!ยวกับอัตราคดิลด (Discount Rate) 

 

เนื�องจากทรัพย์สินที�ประเมินราคาดําเนินธุรกิจเป็นพื !นที�ค้าปลีกให้เช่า ซึ�งเป็นทรัพย์สินที�ก่อให้เกิดรายได้ ดงันั !น
การเลือกใช้ Discount Rate  จะต้องเป็นอตัราที�เหมาะสมเพียงพอที�จะจงูใจให้เกิดการลงทนุ โดยปกตินกัลงทนุ 
จะพิจารณาผลตอบแทนที�มากกกวา่การลงทนุที�ไมมี่ความเสี�ยง ดงันั !น การพิจารณาอตัราคิดลดจะวิเคราะห์
ข้อมลูจาก 2 สว่นคือ Discount Rate = Risk Free + Risk Premium 

 

Risk Free พิจารณาจากอตัราผลตอบแทนการลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ 20 ปี ซึ�งมีอตัราผลตอบแทนการลงทนุ
ประมาณ 2.58% (ประกาศ ณ.วนัที� 30 กนัยายน 2564) 

 

Risk Premium พิจารณาจากความเสี�ยงเกี�ยวกบัประเภทธุรกิจนั !นๆ โดยคํานงึลกัษณะของทรัพย์สิน การบริหาร
จดัการและเงินลงทนุ แนวโน้มความเจริญเติบโตของธุรกิจ ข้อบงัคบัทางกฎหมาย สภาวะเศรษฐกิจและการลงทนุ
ภายใน-นอกประเทศ สถานการณ์ทางการเมืองและปัจจยัอื�นๆ ที�มีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ โดยมีอตัรา
ความเสี�ยงดงักลา่วประมาณ 6.47% - 7.47%   

 

           เมื�อพิจารณารวมกนัแล้วอยู่ที�อตัราคิดลดที� 9.05% - 10.05% ดงันั !น บริษัทฯ เมื�อพิจารณาทรัพย์สินแล้ว
เห็นควรกําหนด Discount Rate อยู่ที!ประมาณ 9.5% 

 

 

4. ระยะเวลาประมาณการ 13 ปี 7 เดือน (สิ !นสดุสญัญาเช่าวนัที� 30 เมษายน 2578) 
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1.  

 

1.1  

          

  CPN   

 QA2021-09-0205 

 

1.2  

         

 

1.3  

       30  2564 

 

1.4  
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2.     
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3.  ( ) 

 

3.1  

     

  (  30  2564)   

 

 :      

 :   ,          

 

      
 

        

1 3564 4845 I 5220-6 47 524 5 1 23.1     

2 4631 4845 I 5220-6 37 489 8 3 99.0     

3 8085 4846 I 5220-6 46 2006 0 0 82.0     

4 8971 4847 I 5220-6 48 2072 0 3 41.0     

5 10911 4848 I 5220-6 45 2340 0 0 41.1     

6 10912 4849 I 5220-6 44 2341 0 0 41.4     

7 10913 4850 I 5220-6 43 2342 0 0 34.7     

8 10915 4851 I 5220-6 42 2344 0 1 9.5     

9 11596 4852 I 5220-6 34 2565 0 0 9.0     

10 140064 4853 I 5220-6 307 124 0 0 6.0     

11 179411 4854 I 5220-6 402 271 0 3 41.0     

12 179412 4855 I 5220-6 403 272 0 3 41.0     

13 188057 4856 I 5220-6 440 352 5 1 23.2     

14 188058 4857 I 5220-6 441 353 5 1 23.2     

15 188059 4858 I 5220-6 442 354 5 1 23.2     

16 188060 4859 I 5220-6 443 355 5 1 23.1     

 38 3 61.5 (15,561.50 ) 

 

    

  :   

           :    30  (  16 )      

       ( )   ( ) 

   17   2554  16  2584                    
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4.  

 

4.1  

               

           
 

 

     -  

     -  

     -  

 

: 

: 

: 

: 

: 

  35,544  

  19,709  

  12,954  

    2,882  

  22,881  (  624 ) 

 

  
 

  

     -  

     -  

     -  

 

: 

: 

: 

: 

: 

  31,723  

  15,887  

  12,954  

    2,882  

  13,993  (  470 ) 

          

4.2    

 

   

-   251/2559 ( .1)   24  2553  

   

 

  

  

 

  

  

 

  

 

   

 

 

  

 



 

 

 QA2021-09-0205                                                                                                                               

                                                                                                              6 

 

 
 

      

     
 

  

   

    

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 QA2021-09-0205                                                                                                                               

                                                                                                              7 

 

 

4.3  

    

 :  3   1  

  :   

  : 3   1  

  :   

  :   

  : 35,544  

 -  : 19,709  

 -  : 12,954  

-  :  2,882  

 : 22,881  (  624 ) 

 : 31,723  

-  : 16,080  

-  : 12,761  

-  :  2,882  

 : 13,993  (  470 ) 

   :     :    

 :  1-3    :    

 :       

 :  

 : 9  

 :  

    

  :   

  :   

  :  

  :  ,    

  :  2  

  : , , ,  

  : ,  

    , ,   

 

 

 

 

   



 

 

 QA2021-09-0205                                                                                                                               

                                                                                                              8 

 

    

  :  

  :  

  :  

  :  

  :  

  :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 QA2021-09-0205                                                                                                                               

                                                                                                              9 

 

5.     

 

5.1  

 ( . .2558)   2.24 
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6.     

 

  

   319 -     

  31,726.00   

16,079.61   93.21%  844  
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7.  

 

-19 

 

 COVID-19   

  

   

  STV 

  2563  

  13  (GDP)  

 

 2564  

  2563  2562 

 COVID-19     

COVID-19   

   

 

  

 : 

 2564  2563  2562

7,694              3,810,155          3,713,172           

5,741              2,061,990          3,600,922           

6,737              819,429            3,478,687           

8,529              0 3,216,929           

6,052              0 2,736,598           

5,694              0 3,056,697           

18,056            0 3,342,750           

0 3,466,456           

0 2,902,731           

1,201                3,074,099           

3,065.00           3,386,366           

6,556.00           3,947,337           

 58,503            6,702,396          39,922,744          

:  

 : 1.    2564

2.  2563  
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 :  

 

 2564  3.3  2563 

 - 6.4   

   

 COVID-19 

   

COVID-19  
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%(Y-O-Y)  2562 2563  2564(Q2) 

GDP 2.4 -6.1 7.5 

 4.5 -1.1 2.5 

 1.4 3.0 3.8 

 0.2 12.5 10.5 

 ( ) -2.7 -7.5 4.5 

 ( ) -4.7 -14.0 6.5 

 39.8 6.7 4.0 

 0.7 -0.8 2.4 

 ( - ) 63.4 42 48 

 ( , / ) 30.1 31.3 31.4 

 (% end of period) 1.25 0.5 0.5 

      : , ,  

   

 

 2564  

 19  2  

 2564  
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 2563   (1) 

 COVID-19  

 6.1%  

 80%   (2) 

 (Lockdown)  (   

)  5.4%  

 10.0-12.0%  2563  

 

 
 

 2564  2563  

COVID-19   

   

  

 2564  3  (  1.9   

2562)  
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8.  

 

8.1  

  

  

 “ ” 

    
  

     “  

   

  

 

”    

 

 

8.2 

 

 

     

 

8.3 

 

/   

       /     

8.3.1     ( )     

   

8.3.2    (Income Approach)  (Discounted Cash Flow 

Method)   

 

 

8.4  

     

   (Income Approach)  (Discounted Cash Flow Method)   

 2 
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10.  

 

 (Discounted Cash Flow Method) 

  

 

1.  

-    

 

1.1   
 

  ( ) 

  

 – Shop fixed 

 – Shop GP 

 – Anchor fixed 

 – Anchor GP 

16,079.61 

8,957.94 

3,513.99 

1,200.00 

2,407.68 

 

1.2 ,    ; 
 

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

30  2564 30  2565 30  2566 30  2567 30  2568 30  2569 30  2570 30  2571 30  2572 30  2573

29  2565 29  2566 29  2567 29  2568 29  2569 29  2570 29  2571 29  2572 29  2573 29  2574

12.00                     12.00                  12.00                  12.00                  12.00                  12.00                  12.00                  12.00                  12.00                  12.00                  

 

 ( ) - Shop Fixed 8,957.94                8,957.94             8,957.94             8,957.94             8,957.94             8,957.94             8,957.94             8,957.94             8,957.94             8,957.94             

 (%) 87.81% 94.00% 94.00% 94.00% 94.00% 94.00% 96.00% 96.00% 96.00% 96.00%

- 5.00% 5.00% 5.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%

 ( / / ) 1,270                     1,333                  1,400                  1,470                  1,529                  1,590                  1,653                  1,720                  1,788                  1,860                  

 ( ) - Shop GP 3,513.99                3,513.99             3,513.99             3,513.99             3,513.99             3,513.99             3,513.99             3,513.99             3,513.99             3,513.99             

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

- 9.76% 5.00% 5.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

 ( / / ) 620                        681                     701                     722                     744                     766                     789                     813                     837                     862                     

 ( ) - Anchor fixed 1,200.00                1,200.00             1,200.00             1,200.00             1,200.00             1,200.00             1,200.00             1,200.00             1,200.00             1,200.00             

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

- 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 10.00%

 ( / / ) 104                        104                     104                     114                     114                     114                     126                     126                     126                     138                     

 ( ) - Anchor GP 2,407.68                2,407.68             2,407.68             2,407.68             2,407.68             2,407.68             2,407.68             2,407.68             2,407.68             2,407.68             

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

- 0.00% 0.00% 12.00% 0.00% 0.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

 ( / / ) 147                        147                     147                     165                     165                     165                     170                     175                     180                     186                      
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2.  

 

             2.1   

  -     1  11,593,730   2  4.27%  

     2.5%    
 

 2.2   

  -    1  33,909,900   2  12.48%   

     2.5%    
 

             2.3    

    -    1  19,489,540   

       2  7.17%  2.5%  

 

 

2.4   

 -    1  8,250,000   2  3.04%  

   2.5% 

2.5   

 -    

     

    

     2.00%  

   

2.6   

  -    2.00%    

   2.5%    

2.7    

 -   43,000,000  (  

   963.47  44,630.30 )     
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 3.00%  Co-service,  

    

 Incentive  2.35%  

 Commission     1.5   3  

 Incentive   0.5   3  

 Commission   0.5  1   

 Investment at fair  0.28%  

 

3.  (Discount Rate) 
 

   

 Discount Rate    

   2  Discount 

Rate = Risk Free + Risk Premium 
 

Risk Free  20   

2.58% (  .  30  2564) 
 

Risk Premium    

   -  

    5.97% - 

6.97%   
 

            8.55% - 9.55%    

Discount Rate  9.0% 

 

 

4.  20  2  16  (  16  2584) 

 



  

 

 

    

 (The Valuers Association of Thailand) 

 2   “ ”  

“ ”   

 

 “ ”  

  

   

  

  (Market Value)  “  

   

  

 

”  

 

 

 “ ”  

    

   

 

 

   (Investment Value),  (Value in Use),  (Going Concern 

Value),  (Insurable Value),  (Assessed or Taxable Value),  (Special Value), 

 (Forced Sale Value),  (Salvage Value)  (Depreciated 

Replacement Cost)  

 

 3     

 (Cost Approach) 

  “  = ”  

    

     

  

   

 



   

 ( ) 

 

 (Market Approach) 

    

  “

 = ”   

  

   

     

       

Sale Adjustment-Grid Method, Weighted Quality Score (WQS)   

 

 (Income Approach) 

  

(Income Producing Property)   “  = ” 

  ( -  ) 

: 

1)    

2)    

 

3)           

4)  V = I / R   V  ,  I     R   

  

 

  2    (Direct 

Capitalization)  (Discounted Cash Flow) 

   

     

 

  

    

 

      



   

 ( ) 

 

  

       

   

   Net Present Value 

(NPV), Internal Rate of Return (IRR),  (Discount Rate)   

 

 3   3  

: 

 

 (Hypothetical Development Method)  (Residual 

Method) 

 

  (Highest and Best Use)  

    

     “  - 

 -   =  ( )”   

 

 (Computer -Assisted Mass Appraisal) 

CAMA   MRA 

(Multiple Regression Analysis)    

     

 

 

   

  3    

  

  

   

 

 

 



  

 

 

  : 

1.      

( )   

   

 

  
 

2.  

  

   

 

3.  

  

  

 

4.   

  

 

 

5.   

  

  

 

6.   

 

 

 10,000    20,000  
 

7.  

     

      

    

 

8.   

  

    

 



  

 ( ) 

 

9.  

 

   
 

10.   

   
 

11.     

  

   

  

  
 

12.     

    

  

  
 

13.    

  

    
 

14.  . .3, . .1, .11, . .2 

     

       
 

15.   

  

    

   

 
 

16.  

 

 
 

17.   
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