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1. วัตถุประสงคก์ารประเมนิมูลค่าทรัพยส์ิน 

 

1.1 การมอบหมาย 

 บรษัิท ควอลิตี ! แอพไพรซลั จาํกดั ไดร้บัการว่าจา้งใหท้าํการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นจากบรษัิท ซีพีเอ็น รีท 
แมเนจเมนท ์ จาํกดัในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ ของทรสัตเ์พื�อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ CPN รี
เทล โกรท ตามหนงัสือคาํสั�งว่าจา้งเลขที� QA 2021-09-0204 

 

1.2 วัตถุประสงคใ์นการประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน 

 บริษัท ควอลิตี ! แอพไพรซัล  จาํกัด ไดร้บัการว่าจา้งใหท้าํการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นโดยมีวัตถุประสงคเ์พื�อ
สาธารณะ  
 

1.3 วันที สาํรวจและประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน 

 บริษัท ควอลิตี ! แอพไพรซัล จาํกัด ไดท้าํการสาํรวจวันที� 30 กันยายน 2563 และประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นเมื�อ  
วนัที� 31 มีนาคม 2565 

 

1.4 ลักษณะทรัพยส์ิน 

 1.สิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซึ�งไดแ้ก่ อาคารและสิ�งปลกูสรา้งบางสว่นในศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา พระราม 
2 ประกอบด้วยพื!นที�ส่วนอาคาร พื !นที�ส่วนกลางและพื!นที�จอดรถที�เกี�ยวเนื�อง ซึ�งคิดเป็นพื!นที�ที�จะลงทุน
ประมาณ 264,532 ตารางเมตร คงเหลือระยะเวลา 33 ปี 4 เดือน 15 วนั (สิ !นสดุสญัญาเช่าวนัที� 15 สิงหาคม 
2598) 

2.สิทธิการเช่าในงานระบบที�เกี�ยวข้องกับศูนยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา พระราม 2 คงเหลือระยะเวลา 33 ปี 4 

เดือน 15 วัน (สิ !นสุดสัญญาเช่าวันที�  15 สิงหาคม 2598) กรรมสิทธิ"ในสังหาริมทรัพย์ที� เกี�ยวข้องกับ
อสงัหารมิทรพัยแ์ละงานระบบดงักลา่ว 

 

 สรุปพื!นที ใช้สอยในศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ที ประเมินมูลค่า 

 

 พื !นที�ใชส้อยทั!งหมดที�ประเมินมลูค่าประมาณ 

   - พื !นที�ใหเ้ช่าที�ประเมินมลูค่าประมาณ 

   - พื !นที�สว่นกลางที�ประเมินมลูค่าประมาณ 

   - พื !นที�สว่นใหบ้รกิารที�ประเมินมลูค่าประมาณ 

 พื !นที�จอดรถที�ประเมินมลูค่าประมาณ 

: 

: 

: 

: 

: 

162,091 ตารางเมตร 

90,349 ตารางเมตร 

49,158 ตารางเมตร 

22,584 ตารางเมตร 

102,441 ตารางเมตร (จอดรถได ้2,857 คนั) 
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2. ที ตั!งทรัพยส์ิน 

 

2.1 ที ตั!งทรัพยส์ิน 

 ทรพัยสิ์นที�ประเมินมูลค่า ตั!งอยู่ในศูนย์การค้าเซ็นทรลัพลาซา พระราม 2 เลขที� 128 หมู่ 6 ถนนพระราม 2   
แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

           
2.2 การคมนาคมไปยังทรัพยส์ิน 

 � ถนนพระราม 2 เป็นถนนสายหลกัและถนนผ่านหนา้ทรพัยสิ์นลกัษณะผิวจราจร ลาดยาง  มีขนาดความ
กวา้งประมาณ 48.00 เมตร เขตทางประมาณ 80.00  เมตร หรือ 16  ช่องจราจร มีทางเดินเทา้ 

 � พระราม 2 ซอย 54 แยก 2 เป็นถนนสายรองและถนนผ่านหนา้ทรพัยสิ์น 

ลกัษณะผิวจราจร คอนกรีตเสรมิเหล็ก  มีขนาดความกวา้งประมาณ 6.00 เมตร เขตทางประมาณ 8.00  
เมตร หรือ 2  ช่องจราจร มีทางเดินเทา้ 

 

2.3 ทางเข้า-ออกทรัพยส์ิน 

 เป็นทางสาธารณประโยชน ์

  

2.4 ลักษณะพื  นที!ใกล้เคียงและสภาพแวดล้อม 

 ในบริเวณใกลเ้คียงทรัพยสิ์น ส่วนใหญ่มีสภาพและการใช้ประโยชนแ์บบพาณิชยกรรมและอาคารพาณิชย ์
ประกอบดว้ยโชวรู์ม หา้งสรรพสินคา้ สถานที!ราชการ วดั โรงเรียน และ โรงพยาบาล  โดยมีสถานที!สาํคญับรเิวณ
ใกลเ้คียงทรพัยสิ์น ไดแ้ก่  หา้งสรรพสินคา้บิ"กซี หา้งสรรพสินคา้ เทสโก ้โลตสั  เป็นตน้ 

 

 - The Bright พระราม 2 ระยะทางประมาณ 1.66 กิโลเมตร 
 - โรงเบียรฮ์อลแลนด ์ ระยะทางประมาณ ติดกนั เมตร 
 - โฮมโปร พระราม 2 ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
 - โรงพยาบาลนครธน ระยะทางประมาณ 5.00 กิโลเมตร 
 - โรงพยาบาลบางมด ระยะทางประมาณ 2.20 กิโลเมตร 
 - เทสโก ้โลตสั พระราม 2 ระยะทางประมาณ 2.50 กิโลเมตร 
 - บิ"กซี พระราม 2 ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
 - โชวรู์มรถ สยามนิสสนั ระยะทางประมาณ 2.50 กิโลเมตร 
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3. รายละเอียดเกี!ยวกับที!ดิน (โฉนดที!ดิน) 
 

3.1 เอกสารสิทธิที!ดิน 

 เอกสารสิทธิไดร้บัสาํเนาจากผูว่้าจา้ง และไดต้รวจสอบเทียบกบัเอกสารสิทธิฉบบัสาํนกังานที!ดิน โดยตรวจสอบ 
ณ สาํนกังานที!ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขนุเทียน (เมื!อวนัที! 30 กนัยายน 2563) ปรากฏตามรายละเอียด
ดงัต่อไปนี #  

 

ประเภทเอกสารสิทธิ :     โฉนดที!ดิน ระวางเลขที! 5036 II 5410-12,16,5610-9 

ตาํแหน่งที!ดิน : แขวง แสมดาํ(บางบอน) เขต  บางขนุเทียน จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร 

 

 ลาํดับ โฉนด เลข หน้า เนื อที!ประมาณ 

ผู้ถือกรรมสิทธิ#  เลขที! ที!ดิน
(ใหม่) 

สาํรวจ ไร่ งาน ตารางวา 

1 4313 122 59407 1 1 90.5 บริษัท พระราม $ เรียลตี # จาํกัด 

2 49534 125 

 

 

20872 6 0 76.2 1.นางนลินี มคัคสมนั 

2.นายกฤษฎา จิตกลา้ 

3.นางสาวนฤมล จิตกลา้ 

3 85312 53 37871 3 0 47.2 1.นายเอื #อกลู วฒันมงคล 

2.นายพิศิษฐ วฒันมงคล 

4 179679 269 59408 5 2 27.1 1.นายเกตกุานต ์มคัคสมนั 

2.นางนลินี มคัคสมนั 

3.นากฤษฎา จิตกลา้ 

4.นางสาวนฤมล จิตกลา้ 

5 179680 270 59409 0 2 78.4 นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา 

6 179681 271 59410 0 2 78.4 นายธวชัชยั ทองสิมา 

7 179682 272 59411 0 2 78.4 นายสรุินทร ์ทองสิมา 

8 179683 273 59412 0 2 78.4 นางสาวเนาวรตัน ์ทองสิมา 

9 179684 274 59413 2 3 13.5 บริษัท พระราม $ เรียลตี # จาํกัด 

10 179685 275 59414 2 3 13.6 1.นางดาราวดี อินทรวฒันา 

2.นางสาวฉตัรา จิตกลา้ 

3.นายจารุภทัร อินทรวฒันา 

11 179686 276 59415 0 2 00.0 1.นายณฐัวฒัน ์จิตกลา้ 

2.นายอคัรนนัท ์จิตกลา้ 

12 179687 277 59416 0 3 56.7 1.นายธีระสาร จิตกลา้ 

2.นายณฐัวฒัน ์จิตกลา้ 

3.นายอคัรนนัท ์จิตกลา้ 

13 179688 278 59417 1 1 56.8 นายศภุวฒัน ์จิตกลา้ 
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 ลาํดับ โฉนด เลข หน้า เนื อที!ประมาณ ผู้ถือกรรมสิทธิ# 

 เลขที! ที!ดิน
(ใหม่) 

สาํรวจ ไร่ งาน ตารางวา 

14 179689 279 59418 1 2 03.5 1.นายวิชยั จิตกลา้ 

2.นางสาวปราณี จิตกลา้ 

3.นายชยัวฒัน ์จิตกลา้ 

15 179690 280 59419 1 1 50.0 1.นางสาวปราณี จิตกลา้ 

2.นางสาวยวุดี จิตกลา้ 

16 179691 281 59420 1 1 50.0 1.นางสาวปราณี จิตกลา้ 

2.นายชยัวฒัน ์จิตกลา้ 

17 179692 282 59421 0 3 00.0 1.นายวิชยั จิตกลา้ 

2.นายชยัวฒัน ์จิตกลา้ 

3.นางสาวยวุดี จิตกลา้ 

18 179693 283 59422 0 2 23.6 1.นายวิชยั จิตกลา้ 

2.นางสาวปราณี จิตกลา้ 

3.นายชยัวฒัน ์จิตกลา้ 

4.นางสาวยวุดี จิตกลา้ 

19 179694 284 59423 2 3 81.0 1.นายเกตกุานต ์มคัคสมนั 

2.นายธรรมธร มคัคสมนั 

3.นางนลินี มคัคสมนั 

4.นายกฤษฎา จิตกลา้ 

5.นางสาวนฤมล จิตกลา้ 

20 179695 285 59424 2 3 81.1 นางสาวเฉลิม จิตกลา้ 

21 179696 286 59425 0 3 53.0 1.นายวิชยั จิตกลา้ 

2.นายชยัวฒัน ์จิตกลา้ 

22 179697 287 59426 0 3 52.1 1.นายวิชยั จิตกลา้ 

2.นางสาวปราณี จิตกลา้ 

23 179698 288 59427 0 3 53.0 1.นายวิชยั จิตกลา้ 

2.นางสาวยวุดี จิตกลา้ 

24 179699 289 59428 0 1 23.0 1.นายวิชยั จิตกลา้ 

2.นางสาวปราณี จิตกลา้ 

3.นายชยัวฒัน ์จิตกลา้ 

4.นางสาวยวุดี จิตกลา้ 

25 179700 290 59429 0 2 75.3 1.นางดาราวดี อินทรวฒันา 

2.นายจารุภทัร อินทรวฒันา 
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 ลาํดับ โฉนด 

เลขที! 
เลข 

ที!ดิน(ใหม่) 
หน้า 

สาํรวจ 

เนื อที!ประมาณ ผู้ถือกรรมสิทธิ# 

ไร่ งาน ตารางวา 

26 179701 291 59430 0 3 15.3 1.นางสาวฉตัรา จิตกลา้ 

2.นายจารุภทัร อินทรวฒันา 

27 179702 292 59431 0 2 95.2 1.นายธีระสาร จิตกลา้ 

2.นายณฐัวฒัน ์จิตกลา้ 

28 179703 293 59432 0 2 95.2 นายศภุวฒัน ์จิตกลา้ 

29 179704 294 59433 5 2 27.0 นางสาวเฉลิม จิตกลา้ 

30 179705 295 59434 0 1 35.6 นางสาวเฉลิม จิตกลา้ 

31 179706 296 59435 0 0 67.8 นายธวชัชยั ทองสิมา 

32 179707 297 59436 0 0 67.8 บริษัทพระราม 2 เรียลตี # จาํกดั 

33 179708 298 59437 0 0 33.9 นายศภุวฒัน ์จิตกลา้ 

34 179709 299 59438 0 0 33.9 1.นายธีระสาร จิตกลา้ 

2.นายณฐัวฒัน ์จิตกลา้ 

35 179710 300 59439 0 0 67.8 1.นางดาราวดี อินทรวฒันา 

2.นางสาวฉตัรา จิตกลา้ 

36 179711 301 59440 0 

 

1 35.6 1.นางนลินี มคัคสมนั 

2.นายกฤษฎา จิตกลา้ 

3.นางสาวนฤมล จิตกลา้ 

37 179712 302 59441 0 1 35.5 1.นายวิชยั จิตกลา้ 

2.นางสาวปราณี จิตกลา้ 

3.นายชยัวฒัน ์จิตกลา้ 

4.นางสาวยวุดี จิตกลา้ 

38 179713 303 59442 0 1 47.7 นางสาวเนาวรตัน ์ทองสิมา 

39 179714 304 59443 0 1 47.6 นายสรุินทร ์ทองสิมา 

40 179715 305 59444 0 1 47.6 นายธวชัชยั ทองสิมา 

41 179716 306 59445 0 1 47.6 นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา 

รวม 53 2 41.9 (21,441.9 ตารางวา) 
 

 ภาระผูกพันที!มีการจดทะเบียน ณ สาํนักงานที!ดิน 

 � ภาระผกูพนัการจาํนอง   : ไม่มี 

 � ภาระผกูพนัอื!น ๆ          : ที!ดินติดภาระสัญญาเช่าช่วง รวมโฉนดทั#งหมด 41 โฉนด ระหว่าง บริษัท 
เซ็นทรลัพฒันา พระราม 2 จาํกดั (ผูใ้หเ้ช่าช่วง) กบับรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกัด ในฐานะทรสัตีของทรสัตเ์พื!อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรพัย ์CPN รีเทล โกรท (ผูเ้ช่าช่วง) ณ. วนัที!ประเมินมลูค่า 
คงเหลือระยะเวลาสัญญาเช่า ประมาณ  33 ปี 4 เดือน 15 วัน (วันสิ #นสุด
สญัญาเช่าวนัที! 15 สิงหาคม 2568) 
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 3.2 ราคาที!ดินตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยใ์นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

 ราคาประเมินทนุทรพัยใ์นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสาํหรบัที!ดินแปลงขา้งตน้เป็นการประเมินรายแปลง 

จากการตรวจสอบพบว่าที!ดินแปลงนี#มีราคาดงัต่อไปนี #  
 

  1. โฉนดที!ดินเลขที! 4313 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 

 2. โฉนดที!ดินเลขที! 49534 ราคาประเมินราชการ 62,500 บาท / ตารางวา 

 3. โฉนดที!ดินเลขที! 85312 ราคาประเมินราชการ 62,500 บาท / ตารางวา 

 4. โฉนดที!ดินเลขที! 179679 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 5. โฉนดที!ดินเลขที! 179680 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 6. โฉนดที!ดินเลขที! 179681 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 7. โฉนดที!ดินเลขที! 179682 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 8. โฉนดที!ดินเลขที! 179683 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 9. โฉนดที!ดินเลขที! 179684 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 10. โฉนดที!ดินเลขที! 179685 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 11. โฉนดที!ดินเลขที! 179686 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 12. โฉนดที!ดินเลขที! 179687 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 13. โฉนดที!ดินเลขที! 179688 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 14. โฉนดที!ดินเลขที! 179689 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 15. โฉนดที!ดินเลขที! 179690 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 16. โฉนดที!ดินเลขที! 179691 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 17. โฉนดที!ดินเลขที! 179692 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 18. โฉนดที!ดินเลขที! 179693 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 19. โฉนดที!ดินเลขที! 179694 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 20. โฉนดที!ดินเลขที! 179695 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 21. โฉนดที!ดินเลขที! 179696 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 22. โฉนดที!ดินเลขที! 179697 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 23. โฉนดที!ดินเลขที! 179698 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 24. โฉนดที!ดินเลขที! 179699 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 25. โฉนดที!ดินเลขที! 179700 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 26. โฉนดที!ดินเลขที! 179701 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 

 27. โฉนดที!ดินเลขที! 179702 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 

 28. โฉนดที!ดินเลขที! 179703 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ  บาท / ตารางวา 

 29. โฉนดที!ดินเลขที! 179704 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 
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 30. โฉนดที!ดินเลขที! 179705 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 31. โฉนดที!ดินเลขที! 179706 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 32. โฉนดที!ดินเลขที! 179707 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 33. โฉนดที!ดินเลขที! 179708 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 34. โฉนดที!ดินเลขที! 179709 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 35. โฉนดที!ดินเลขที! 179710 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 36. โฉนดที!ดินเลขที! 179711 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 37. โฉนดที!ดินเลขที! 179712 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 38. โฉนดที!ดินเลขที! 179713 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 39. โฉนดที!ดินเลขที! 179714 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 40. โฉนดที!ดินเลขที! 179715 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 

 41. โฉนดที!ดินเลขที! 179716 ราคาประเมินราชการ ตกสาํรวจ   บาท / ตารางวา 
 

 

3.3 ลักษณะเฉพาะของที!ดิน 

 เนื อที!และรูปร่าง  

· ที!ดินประกอบดว้ยที!ดิน : จาํนวน 41  ฉบบัติดต่อกนั   

· เนื #อที!ตามเอกสารสิทธิที!ดินรวม : 53-2-41.9 ไร ่(21,441.9 ตารางวา) 

· ลกัษณะรูปแปลงของที!ดินโดยรวม : เป็นรูปหลายเหลี!ยม 

· ที!ดินมีดา้นที!ติดถนน   : 2 ดา้น กลา่วคือ ทางดา้นทิศเหนือและทิศใต ้ 

ติดพระราม 2 ซอย 54 แยก 2 และถนนพระราม 2 ตามลาํดบั  
   

 สภาพทางภูมิศาสตร ์ระดับผิวพื นดิน และการใช้ประโยชน ์

· สภาพทางภมิูศาสตร ์                            : เป็นที!ราบ  

· ระดบัพื #นผิวดิน    : ถมแลว้ มีระดบัสงูกว่าถนนผ่านหนา้ที!ดินเฉลี!ยประมาณ  
0.30 เมตร 

· การใชป้ระโยชนบ์นที!ดินปัจจบุนั : ศนูยก์ารคา้ 
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อาณาเขตติดต่อ 

ทศิ ระยะทางประมาณ มีอาณาเขตติดต่อกับ 

ทิศเหนือ 

 

296.00 

280.00 

เมตร 

เมตร 

ติดทางสาธารณประโยชน ์(พระราม 2 ซอย 54 แยก 2)  
ติดที!ดินสว่นบคุคล (ที!ดินเปลา่) 

ทิศตะวนัออก 160.00 

162.00 

เมตร 

เมตร 

ติดที!ดินสว่นบคุคล (อาคารสาํนกังาน)  
ติดที!ดินสว่นบคุคล (อาคารพาณิชย)์ 

ทิศใต ้ 166.00 

122.00 

98.00 

92.00 

เมตร 

เมตร 

เมตร 

เมตร 

ติดถนนพระราม 2 

ที!ดินสว่นบคุคล (อาคารพาณิชย)์ 
ติดถนนพระราม 2 

ที!ดินสว่นบคุคล (อาคารพกัอาศยั) 
ทิศตะวนัตก 272.00 

160.00 

เมตร 

เมตร 

ติดที!ดินสว่นบคุคล (ที!ดินเปลา่) 
ที!ดินสว่นบคุคล (อาคารพาณิชย)์ 

  

สภาพแวดล้อมที!มีผลกระทบต่อที!ดิน 

 การตรวจสอบปัญหาสภาพแวดลอ้มบรเิวณใกลเ้คียงที!ดินเทา่ที!สามารถตรวจสอบได ้ณ วนัสาํรวจ พบดงันี #  

· ปัญหาเรื!องนํ#าท่วมขงั   : ไม่มี 

· ปัญหามลพิษ       : ไม่มี 

 

3.4 ระบบสาธารณูปโภค 

· มีไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ไฟถนน และท่อระบายนํ#า  
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3.5 รายละเอียดเกี!ยวกับสัญญาเช่าที!ดินและอาคารศูนยก์ารค้า (บางส่วน) 
 

 3.5.1 รายละเอียดสัญญาเช่าช่วงที!ดิน จาํนวน $ ฉบับ รายละเอียดดังนี  
 ที!ดิน ติดสญัญาเช่าช่วง รวมโฉนดทั#งหมด 41 ฉบบั  ระหว่างบริษัท เซ็นทรลัพฒันา พระราม 2 จาํกัด (ผูใ้หเ้ช่า

ช่วง) กับบรษัิท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จาํกดั ในฐานะทรสัตีของทรสัตเ์พื!อการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรพัย ์CPN รีเทล โกรท (ผูเ้ช่าช่วง) ณ.วันที!ประเมินมูลค่า คงเหลือระยะเวลาสญัญาเช่าประมาณ   
33 ปี 4 เดือน 15 วนั (วนัสิ #นสดุสญัญาเช่าวนัที! 15 สิงหาคม 2568) 
 

 3.5.2 รายละเอียดสัญญาเช่าอาคาร จาํนวน 3 ฉบับ รายละเอียดดังนี  
 ฉบับที! 1 สัญญาเช่าอาคาร - โครงการศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2    

โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จาํกัด ปล่อยเช่าพื #นที!บางส่วนในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 เป็นอาคาร 5 ชั#นและชั#นใต้ดิน 1 ชั#น รวมทั#งงานระบบสาธารณูปโภคที! เกี!ยวเนื!องกับอาคาร
ศนูยก์ารคา้  พื #นที!อาคารรวมทั#งสิ #น 272,850.00 ตารางเมตร โดยเป็นพื#นที!อาคารเช่ารวมประมาณ 152,261.64 
ตารางเมตรกบับรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดัในฐานะทรสัตีของทรสัตเ์พื!อการลงทนุในสิทธิ
การเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รีเทล โกรท (ผูเ้ช่า) ณ.วนัที!ประเมินมลูค่า คงเหลือระยะเวลาสญัญาเช่าประมาณ  33 
ปี 4 เดือน 15 วนั (วนัสิ #นสดุสญัญาเช่าวนัที! 15 สิงหาคม 2568) 
 

 ฉบับที! 2 สัญญาพื นที! - โครงการศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2    
โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จาํกัด ปล่อยเช่าพื #นที!บางส่วนในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 เป็นอาคาร 5 ชั#น และชั#นใต้ดิน 1 ชั#น รวมทั#งงานระบบสาธารณูปโภคที! เกี!ยวเนื!องกับอาคาร
ศนูยก์ารคา้  โดยเป็นพื#นที!อาคารเช่ารวมประมาณ 107.81 ตารางเมตรกับบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทย
พาณิชย ์จาํกัดในฐานะทรสัตีของทรสัต ์เพื!อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์CPN รีเทล โกรท (ผูเ้ช่า) 
ณ.วันที!ประเมินมูลค่า คงเหลือระยะเวลาสัญญาเช่าประมาณ  33 ปี 4 เดือน 15 วัน (วันสิ #นสุดสัญญาเช่าวันที!          
15 สิงหาคม 2568) 
 

 ฉบับที! 3 สัญญาเช่าอาคารศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (อาคารจอดรถ) 
โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ปล่อยเช่าอาคารและพื#นที!จอดรถยนต์ รวมทั#งงานระบบ
สาธารณูปโภคที!เกี!ยวเนื!องกับอาคารจอดรถยนตซ์ึ!งเป็นอาคารบางส่วนในการศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั พลาซ่า 
พระราม 2 พื #นที!อาคารจอดรถรวมทั#งสิ #น 113,879.27 ตารางเมตร พื #นที!อาคารจอดรถเช่ารวมประมาณ 
91,800.77 ตารางเมตร กบับรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จาํกัดในฐานะทรสัตีของทรสัตเ์พื!อการ
ลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รีเทล โกรท (ผูเ้ช่า) ณ.วนัที!ประเมินมลูค่า คงเหลือระยะเวลาสญัญาเช่า
ประมาณ  33 ปี 4 เดือน 15 วนั (วนัสิ #นสดุสญัญาเช่าวนัที! 15 สิงหาคม 2568) 

 

 

 



            

รายงานเลขที! QA 2022-04-0024                                                                                                             โดย บริษัท ควอลิตี # แอพไพรซลั จาํกดั      

ทรพัยส์ิน สิทธิการเช่าอาคารและสิ!งปลกูสรา้งบางส่วนในศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา พระราม 2                                                               หนา้ 10  

 

 ฉบับที! 4 สัญญาเช่าอาคารศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (อาคารจอดรถ) 
โดยบรษัิท เซ็นทรลัพฒันา พระราม 2 จาํกดั (ผูใ้หเ้ช่า) ตกลงใหเ้ช่าอาคารและสิ!งปลกูสรา้ง (บางสว่น) ในอาคาร
ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา พระราม 2  รวมทั#งงานระบบสาธารณูปโภคที!เกี!ยวเนื!องกบัอาคารจอดรถยนต ์พื #นที!
อาคารรวมทั#งสิ #น 264,532 ตารางเมตร กับบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกัดในฐานะทรสัตี
ของทรสัตเ์พื!อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รีเทล โกรท (ผูเ้ช่า) ตั#งแต่วนัที! 16 สิงหาคม 2568 – 

15 สิงหาคม 2598 ระยะเวลาสญัญาเช่า 30 ปี 
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4. รายละเอียดอาคารและสิ!งปลูกสร้าง 
 

4.1 รายการอาคารและสิ!งปลูกสร้าง 
 

สรุปรายละเอียดพื นที!ทั งหมดของศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

พื #นที!ใชส้อยทั#งหมดของโครงการประมาณ 

  - พื #นที!ใหเ้ช่าทั#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) 

 

 สรุปรายละเอียดพื นที!ทั งหมดที!ประเมินมูลค่าของศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

พื #นที!ใชส้อยทั#งหมดของโครงการประมาณ 

 - พื #นที!ใหเ้ช่าทั#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!งปลกูสร้าง 

 ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

·  ใบอนญุาตก่อสรา้งอาคาร เลขที! 458/2542, ใบรบัหนงัสือแจง้ความประสงคโ์ดยไม่ยื!นค่าขอรบัใบอนญุาต 
ตามมาตรา 39 ทวิ เลขที! 8/2545, ใบรบัหนงัสือแจง้ความประสงคโ์ดยไม่ยื!นค่าขอรบัใบอนญุาต ตาม
มาตรา 39 ทวิ เลขที! 520/2545,  ใบรบัรองเลขที! 6/2546,  

ใบรบัรองเลขที! 104/2546  ผูถื้อกรรมสิทธิ%อาคารคือ บรษัิท เซ็นทรลัพฒันา พระราม 2 จาํกดั 

 

แบบแปลนอาคารที!ใช้ประกอบการประเมิน 

·  เป็นแบบแปลนที!ไดร้บัจากทางผูว่้าจา้งจดัสง่ให ้

  
ความสมบูรณใ์นการก่อสร้าง 

·  เป็นอาคารที!ก่อสรา้งเสรจ็สมบรูณ ์สามารถใชง้านหรือไดใ้ชง้านแลว้ 

 

การเข้าสาํรวจและตรวจสอบอาคาร 

·  ผูป้ระเมินสามารถเขา้สาํรวจภายนอกและภายในอาคารได ้

·  ผูป้ระเมินไดต้รวจสอบการปลกูสรา้งอาคาร พบว่าอาคารไดป้ลกูสรา้งในแนวเขตของที!ดินที!ประเมิน 
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เงื!อนไขและข้อจาํกัดในการตรวจสอบอาคาร 

บรษัิท ควอลิตี # แอพไพรซลั จาํกัด ไดท้าํการสาํรวจและประเมินมลูค่า โดยมีเงื!อนไขและขอ้จาํกัดในการสาํรวจ
และตรวจสอบอาคารสิ!งก่อสรา้ง และสว่นปรบัปรุงพฒันาอื!น ๆ บนที!ดิน กลา่วคือ  
 

·  ผู้ประเมินได้ทําการสาํรวจตรวจสอบเบื #องต้นเฉพาะตัวอาคารและส่วนปรับปรุงอื!น  ตลอดจนระบบ
นํ#าประปา ระบบไฟฟ้า และระบบอื!นๆตามลกัษณะของการใชง้านทั!วไปเท่านั#น โดยไม่มีการสาํรวจ หรือ
ทดสอบทางวิศวกรรมของอาคารและส่วนปรบัปรุงอื!น เกี!ยวกับความแข็งแรง ความปลอดภยั การทรุดตัว
ของโครงสรา้ง การใช้วัสดุที!อาจเป็นพิษในอาคารหรือการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ
สาธารณูปโภคภายในอาคาร อย่างไรก็ตามผูป้ระเมินค่าทรพัยสิ์นไดท้าํการตรวจสอบสภาพโดยทั!วไปของ
อาคารอย่างถี!ถว้นแลว้  

·  ผูป้ระเมินไม่สามารถยืนยันไดว่้าอาคารและส่วนปรบัปรุงพัฒนาอื!น มีการก่อสรา้งตรงตามแบบที!ไดร้บั
อนญุาตก่อสรา้งหรือไม่ และไม่สามารถยืนยนัไดว่้าเนื #อที!อาคารที!แทจ้รงิมีขนาดเนื #อที!ตรงตามแบบคาํนวณ
ที!ไดร้บัหรือที!ไดป้ระมาณการหรือไม่ 

·  ผูป้ระเมินเชื!อว่าอาคารและสว่นปรบัปรุงพฒันาอื!น ไดร้บัการปลกูสรา้งโดยถกูตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด
ผงัเมืองกฎหมายควบคมุอาคาร และกฎหมายอื!น ๆ ที!เกี!ยวขอ้ง เวน้แต่จะระบเุป็นอย่างอื!นในรายงาน 
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4.3 รายละเอียดอาคารและสิ!งปลูกสร้าง 

 รายละเอียดของอาคารสิ!งก่อสรา้ง และสว่นปรบัปรุง แต่ละรายการแสดงดงัต่อไปนี # 
 

รายละเอียดทั!วไป : อาคารศูนยก์ารค้าสูง 5 ชั น และชั นใต้ดิน 1 ชั น 

ลกัษณะอาคาร : คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
จาํนวนชั#น : 5 ชั#น 

จาํนวนลิฟทโ์ดยสาร 

 

จาํนวนลิฟทข์นของ 

: 

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!ใหเ้ช่าทั#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!ประเมินมูลค่าประมาณ : 162,091 ตารางเมตร 

- พื นที!ให้เช่าที!ประเมินมูลค่าประมาณ :   90,349 ตารางเมตร 

- พื นที!ส่วนกลางที!ประเมินมูลค่าประมาณ :   49,158 ตารางเมตร 

- พื นที!ส่วนให้บริการที!ประเมินมูลค่าประมาณ :   22,584 ตารางเมตร 

พื นที!จอดรถที!ประเมินมูลค่าประมาณ : 102,441 ตารางเมตร (จอดรถได้ 2,857 คัน) 
การแบ่งพื #นที!ใชป้ระโยชน ์ : ชั#นใตดิ้น พื #นที!ศนูยก์ารคา้, หอ้งเครื!อง, ที!จอดรถ, 

หอ้งนํ#าชาย - หญิง 

 : ชั#น 1-5 พื #นที!ศนูยก์ารคา้, ที!จอดรถ และหอ้งนํ#า
ชาย-หญิง 

รูปแบบอาคาร : ทนัสมยั  
คณุภาพของวสัดกุ่อสรา้ง : ดี 

อายอุาคาร : 19 ปี 

สภาพอาคาร : ดี  
โครงสร้างและวัสดุอาคาร   

โครงสรา้งอาคาร : คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
โครงหลงัคาและวสัดมุงุหลงัคา : คอนกรีตเสรมิเหล็ก  และเมทลัชีส 

ฝา้เพดาน : เป็นคอนกรีต, ยิบซั!มบอรด์โครงเครา่ทีบาร ์และ ยิปซั!ม
บอรด์ฉาบเรียบ ทาสี 
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พื #นและวสัดปุผิูวพื #น : พื #นคอนกรีตเสรมิเหล็กปกูระเบื #องแกรนิต กระเบื #อง
แกรนิตโต ้กระเบื #องเซรามิค 

ผนงั : ก่ออิฐฉาบปนูทาสี, กระจก และยิปซั!ม 

ประต ู : เป็นบานกระจกกรอบอลมิูเนียม, กระจก , บานไม ้และ
บานเหล็กสาํเรจ็รูป 

หนา้ต่าง : เป็นบานกระจกกรอบอลมิูเนียม  
หอ้งนํ#าและสขุภณัฑ ์ : วสัดผิุวพื #นและผนงัปดูว้ยกระเบื #อง และหินแกรนิต 

สขุภณัฑ ์ประกอบดว้ยเคาเตอร,์ อ่างลา้งหนา้ 

กระจกเงา,ฉากกั#นหอ้งสาํเรจ็รูป,โถสว้มแบบชกัโครก
,โถปัสสวะ และอ่างลา้งมือ 

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 ้ คือ 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 ้ คือ Main 

Breaker (CDS)  

- ขนาด 3,200 A (3 ตู)้ 
3. เครื!องกาํเนิดไฟฟ้าสาํรอง 

- จาํนวน 4 เครื!อง คือ ขนาด 1,250 KVA 3 เครื!อง และ
ขนาด 700 KVA 1 เครื!อง (CPN) 

- ขนาด 500 KVA 1 เครื!อง (CDS) 

ระบบประปา : ประกอบดว้ย แท็งกเ์ก็บนํ#าจาํนวน 3 แท็งกแ์ละปั"มสบูนํ#า  
ระบบบาํบดันํ#าเสีย 

: 
ระบบบาํบดันํ#าเสียแบบระบบแอคติเวตเตด
สลดัจ(์Activated Sludge) 

 

 
 

 



            

รายงานเลขที! QA 2022-04-0024                                                                                                             โดย บริษัท ควอลิตี # แอพไพรซลั จาํกดั      

ทรพัยส์ิน สิทธิการเช่าอาคารและสิ!งปลกูสรา้งบางส่วนในศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา พระราม 2                                                               หนา้ 15  

 

ระบบการสื!อสาร 

: 

ตูก้ระจายสญัญาณโทรศพัท ์อปุกรณเ์ชื!อมต่อวงจร
อินเตอรเ์น็ตความเรว็สงู สายใยแกว้นาํแสง 
สายโทรศพัท ์

ระบบลิฟตโ์ดยสารและบนัไดเลื!อน : 

 

 

 

 

- ลิฟทโ์ดยสาร จาํนวน  14 ตวั (CPN) 

- ลิฟทโ์ดยสาร จาํนวน 6 ตวั (CDS) 

บนัไดเลื!อน : 

-บนัไดเลื!อน จาํนวน 40 ตวั (CPN) 

-บนัไดเลื!อน จาํนวน 8 ตวั (CDS) 

ระบบปรบัอากาศ 
: 

ระบบปรบัอากาศภายในอาคารเป็นชนิดแยกสว่น Split 

Type และแบบรวมศนูย ์AHU / Chiller 

ระบบปอ้งกนั, แจง้เหตเุพลิงไหม ้และระบบอกุรณ์
ดบัเพลิง, ระบบปอ้งกนัฟ้าผ่า 

: 

- Fire Control Panel (FCP) : Multiplex 

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

หอ้งควบคมุ 

- อปุกรณร์บัแจง้เหตอุตัโนมติั : Smoke Detector, Heat 

Detector, Beam Detector 

- อปุกรณแ์จง้เหตดุว้ยมือ : เป็นลกัษณะ Lift Then Pull 

Handle 

- อปุกรณส์ง่สญัญาณ : Strop Horn/Strob Light/Alarm 

Bell 

- ถงัดบัเพลิง : ถงัดบัเพลิงแบบผงเคมีแหง้, ถงัดบัเพลิง
แบบ CO2, Firead 2000, Foam 

- ระบบจ่ายนํ�าดบัเพลิง : เครื�องสบูนํ�าดบัเพลิงชนิดดีเซล 
ขนาด 1,500 GPM และเครื�องสบูนํ�าดบัเพลิงชนิด
มอเตอรไ์ฟฟ้า 

- ระบบรกัษาระดบัแรงดนั : Jockey Pump และสายฉีด
นํ�าดบัเพลิง (FHC) ภายในอาคาร ระยะไม่เกิน 64 เมตร 

- ระบบดบัเพลิงอตัโนมติั : Sprinkler, ถงัดบัเพลิง
อตัโนมติั 

- ระบบปอ้งกนัฟ้าผ่า : ระบบฟาราเดย ์มีการเชื�อมต่อกนั
ดว้ย Down Conductor โดยรอบอาคาร 

ระบบจดัการและควบคมุอาคารอตัโนมติั (Building 

Automation System) 
: 

ระบบประตอูตัโนมติั ระบบบรหิารจดัการอาคาร ระบบ
กลอ้งวงจรปิด ระบบคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย 
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ระบบที�จอดรถ 
: 

ไมก้ั�นจราจร ตูแ้จกบตัรอตัโนมติั (Touch & Go) สาํหรบั
ผูม้า 

ระบบรกัษาความปลอดภยั 
: 

ระบบกลอ้งวงจรปิด โดยมีกลอ้งวงจรปิดในอาคารทั�งสิ �น 
157 ตวั โดยเป็นกลอ้งชนิดอินฟาเรด 

การใช้ประโยชนโ์ดยรวมปัจจุบัน : ศนูยก์ารคา้ พรอ้มที�จอดรถ  
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5. ข้อกฎหมายที มีผลกระทบ 

 

5.1 ข้อกาํหนดผังเมือง 

 ตามประกาศผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2556) พบว่าทรพัยสิ์นที�ประเมินมูลค่าตั�งอยู่ในเขตผังเมือง
ประเภทพาณิชยกรรม (พื �นที�โซนสีแดง พ.2-5) การใชป้ระโยชนท์ี�ดินประเภทนี � ใหเ้ป็นดงันี � 
มีอตัราสว่นพื�นที�อาคารรวมต่อพื�นที�ดิน (FAR) ไม่เกิน 6 : 1 และมีอตัราสว่นของที�ว่างต่อพื�นที�อาคารรวม (OSR) 
ไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละหา้ 

 

5.2 กฎหมายควบคุมอาคาร 

 ทรพัยสิ์นตั�งอยู่ในเขตการปกครองทอ้งถิ�นของสาํนกังานเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร การขออนญุาตปลกู
สรา้ง/ดดัแปลง/รื �อถอน อาคาร จะตอ้ง ยื�นขอใบอนญุาตจากหน่วยงานขา้งตน้ก่อน 

 

5.3 การเวนคืน 

 ณ วนัที�สาํรวจและประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น ทรพัยสิ์นนี �ไม่อยู่ในแนวเวนคืนใด ๆ 

 

5.4 การถูกรอนสิทธิต่างๆ 

· แนวสายไฟฟ้าแรงสงู             : ไม่มี 

· การตกเป็นทางเขา้ออกใหท้ี�ดินแปลงอื�นโดยการจดภารจาํยอม : ไม่มี 

· การตกเป็นทางเขา้ออกใหท้ี�ดินแปลงอื�นตามสภาพ            : ไม่มี 

· การรอนสิทธิอื�น ๆ   : ไม่มี 

        
5.5 กฎหมายอื น ๆ 

 ไม่มี 
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6. การวิเคราะหท์รัพยสิ์น 

 

6.1 ข้อดีและข้อด้อยของทรัพยส์ิน 

 จากการสาํรวจลักษณะต่างๆ และปัจจัยแวดล้อมทั�วไปของทรัพย์สิน  ผู้ประเมินมีความเห็นว่าทรัพย์สินมี
ลกัษณะเฉพาะที�เป็นจดุแข็งและจดุอ่อนดงัต่อไปนี � 

 

การวิเคราะหข้์อดีและข้อด้อยของทรัพยสิ์น 

รายละเอียด ข้อดหีรือจุดแข็ง ข้อดอ้ยหรือจุดอ่อน 

ทาํเลที�ตั�ง ติดถนนพระราม 2 - 

ลกัษณะกายภาพที�ดิน พฒันาการใชป้ระโยชนที์�ดินแลว้ - 

การคมนาคม/ถนนหนา้ที�ดิน ทางสาธารณะ การจราจรหนาแน่นในเวลาเรง่ด่วน  
สาธารณปูโภค ครบครนั ไม่มีรถไฟฟ้าผ่าน 

สภาพแวดลอ้ม/ความเจรญิ พาณิชยกรรม / ปานกลาง - 

ขนาดพื�นที�ใชส้อย อาคารขนาดใหญ่ - 

รูปแบบอาคาร ทนัสมยั - 

การก่อสรา้ง / ตกแต่ง ดี - 

การบาํรุงรกัษา ดี - 
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7. ภาพรวมพื"นที ค้าปลีกให้เช่า 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที�สองของปี 2563 ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 12.2 ต่อเนื�องจากการลดลงรอ้ยละ 2.0 ในไตรมาส
ก่อนหนา้ (%YoY) และเมื�อปรบัผลของฤดกูาลออกแลว้ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที�สองของปี 2563 ลดลงจากไตรมาส
แรกของปี 2563 (%QoQ) รอ้ยละ 9.7 รวมครึ�งแรกของปี 2563 เศรษฐกิจไทยปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 6.9 ปัจจยัสาํคญัมา
จากการปัญาการแพรร่ะบาดของโควิด 19 และภาวะถดถอยรุนแรงของเศรษฐกิจและปรมิาณการคา้โลก 

 

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

(1) การปรบัตวัลดลงมากของรายไดจ้ากนกัท่องเที�ยวต่างชาติ  
(2) ภาวะถดถอยรุนแรงของเศรษฐกิจและปรมิาณการคา้โลก  
(3) ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศ และ  

(4) ปัญหาภยัแลง้ โดยคาดว่ามลูค่าการสง่ออกสินคา้จะปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 10.0 การบรโิภค ภาคเอกชน และการ
ลงทนุรวมปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 3.1 และรอ้ยละ 5.8 ตามลาํดบั อตัราเงินเฟ้อ ทั�วไปเฉลี�ยอยูใ่นช่วงรอ้ยละ 

(-1.2) - (-0.7) และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุรอ้ยละ 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)

การลงทนุรวม 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�ค้าปลีกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พื !นที�คา้ปลีกใหเ้ช่าในกรุงเทพฯ และปริมณฑลช่วงปี 2560-2562 มีแนวโนม้เติบโตตามอุปสงคใ์นการบริโภคที�มีการขยายตัว 
รวมทั!งความคืบหนา้ของการลงทุนโครงสรา้งพื !นฐานของภาครฐัที�จะช่วยกระตุน้การลงทุนในภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การที�
ผูป้ระกอบการยังพัฒนาโครงการพื!นที�คา้ปลีกใหม่อย่างต่อเนื�อง ส่งผลใหอุ้ปทานเพิ�มขึ !นและอาจมีผลต่อการปรบัลดลงของ
อตัราการเช่าอยู่บา้ง แต่คาดว่าค่าเช่าเฉลี�ยยงัคงเติบโตโดยเฉพาะพื!นที�คา้ปลีกในย่านใจกลางเมือง 

 

และจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด 19 ตลอดจนการชะลอตวัขอเศรษฐกิจโลกส่งผลใหโ้ครงการพื!นที�คา้ปลีก
โดยเฉพาะคอมมนิูตี !มอลลใ์นพื!นที�กรุงเทพมหานครรอบนอกอาจจะประสบปัญหาในเรื�องของผูเ้ช่าที�ไม่สามารถดาํเนินธุรกิจ
ต่อไปไดใ้นระยะยาว เพราะผลกระทบที�เกิดขึ !นในช่วงไตรมาสที� 1 – 2 ที�ผ่านมา โดยคาดวา่จะเริ�มเห็นผลกระทบแบบชดัเจนขึ !น
หลงัจากผ่านไตรมาสที� 2 ไปแลว้ แมว้่าโครงการพื!นที�คา้ปลีกจะกลบัมาเปิดใหบ้รกิารไดอี้กครั!งช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที�ผ่าน
มา แต่เป็นการเปิดใหบ้รกิารภายใตข้อ้จาํกดัซึ�งเป็นอปุสรรคในการดาํเนินธุรกิจ ผูเ้ช่าบางรายจึงเลือกที�จะปิดกิจการชั�วคราวไป
ก่อนในช่วงนี! 
 

ตลาดพื!นที�คา้ปลีกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงไตรมาสที� 2 พ.ศ.2563 มีพื !นที�คา้ปลีกเปิดใหบ้ริการใหม่
เพียงเล็กนอ้ยประมาณ 25,000 ตารางเมตร โดยพื!นที�ที�เปิดนั!นมีจาํนวนนอ้ยที�สดุเมื�อเทียบกับในรอบหลายปีที�ผ่านมา 
และโครงการส่วนใหญ่ที�มีกาํหนดเปิดใหบ้ริการในช่วงปี พ.ศ.2563 – 2566 เป็นศนูยก์ารคา้มากกว่าโครงการพื!นที�คา้
ปลีกรูปแบบอื�นๆ จากการสาํรวจพบว่าพื!นที�คา้ปลีกสะสมในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลอยู่ที�ประมาณ 6.52 ลา้น
ตารางเมตร  
 

สถานการณข์องพื!นที�คา้ปลีกในประเทศไทยยงัคงมีการขยายตัวทั!งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ไม่ว่าจะเป็นหวัเมือง
ใหญ่ หรือหวัเมืองรอง โดยพื!นที�คา้ปลีก (Retail space) ในประเทศไทยสว่นใหญ่ตั!งอยู่ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลและ
จงัหวดัหลกัของภูมิภาค  และส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของศนูยก์ารคา้ (Shopping mall) โดยครอบคลมุเฉพาะ ในส่วน
ของพื!นที�ที�ผูป้ระกอบการมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าพื !นที� (ไม่รวมในส่วนของหา้งสรรพสินคา้ที�มีรายไดจ้ากการขาย)  โดย
ประเภทของพื!นที�คา้ปลีก ไดแ้ก่ ศนูยก์ารคา้(Shopping mall) ศนูยก์ารคา้ชุมชน (Community mall) และพื!นที�คา้ปลีก
สนบัสนนุ (Supporting mall) ผูป้ระกอบการจะดาํเนินธุรกิจหลกัในลกัษณะของการลงทนุพฒันาพื!นที�โครงการรวมทั!ง 

สิ�งอาํนวยความสะดวกใหผู้เ้ช่า และสรา้งรายไดจ้ากการใหเ้ช่าพื !นที�เป็นหลกัโดยจากการสาํรวจพบว่าตลาดพื!นที�คา้
ปลีกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงไตรมาสที� 2 พ.ศ.2563 มีพื !นที�คา้ปลีกเปิดใหบ้ริการใหม่เพียงเล็กนอ้ย
ประมาณ 25,000 ตารางเมตร โดยพื!นที�ที�เปิดนั!นมีจาํนวนนอ้ยที�สดุเมื�อเทียบกบัในรอบหลายปีที�ผ่านมา และโครงการ
ส่วนใหญ่ที�มีกาํหนดเปิดใหบ้ริการในช่วงปี พ.ศ.2563 – 2566 เป็นศนูยก์ารคา้มากกว่าโครงการพื!นที�คา้ปลีกรูปแบบ
อื�นๆ  
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พื !นที�คา้ปลีกทั�วประเทศไทย ณ.สิ !นปี 2563 มีพื !นที�คา้ปลีก(พื !นที�ใหเ้ช่า)ทั�วประเทศไทยประมาณ 8.56 ลา้นตารางเมตร 
โดยเป็นพื!นที�คา้ปลีกอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลประมาณ 6.52 ลา้นตารางเมตรและอยู่ในพื!นที�ต่างจังหวัดอีก
ประมาณ 2.04 ลา้นตารางเมตร  
ตารางแสดงอุปานพื�นที�ค้าปลีกที�จะเปิดดาํเนินการในอนาคตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2566 

 

ลาํดับ ชื�อโครงการ จังหวัด ทาํเลที�ตั�ง พื�นที�ค้าปลีก 

(ตารางเมตร) 
ปีที�เปิดบริการ 

1. เดอะคอมมอน ศาลาแดง กรุงเทพ ซอยศาลาแดง 1 4,500 ไตรมาส 1 ปี 
2563 

 เดอะปารค์ กรุงเทพ กรุงเทพกรีฑา 8,500 ไตรมาส 1 ปี 
2563 

   2. The PARP Life กรุงเทพ ถนนรชัดาภิเษก 12,000 ไตรมาส 1 ปี 
2563 

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

ปี 2563 

5. EmSphere กรุงเทพ สขุมุวิท 193,000 ไตรมาสที� 4 

ปี 2563 

6. บลเูพิรล์ ภเูก็ต ใจกลางภเูก็ต 120,000 ปี 2564 

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

8. วนัแบงค๊อก กรุงเทพ ถนนพระราม 4  108,000 ปี 2566 

9. ดสิุต เซ็นทรลั พารค์ กรุงเทพ สีลม-พระราม 4 440,000 ปี 2566 

ที�มา: บรษัิท ควอลิตี ! แอพไพรซลั จาํกดั 
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อัตราค่าเช่าและอัตราการเช่า 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ตลอดจนการชะลอตัวขอเศรษฐกิจโลกส่งผลอัตราการเช่าพื !นที�ใน
ศนูยก์ารคา้ส่งผลใหอ้ตัราการเช่าลดลง โดยในพื!นที�ในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑลมีอตัราการเช่าเฉลี�ยในธุรกิจพื !นที�คา้
ปลีกมีอตัราการเช่าลดลงประมาณ 85% - 92%  

 

สาํหรบัค่าเช่า ในไตรมาส 2 ปี 2563 พื !นที�คา้ปลีกในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จะมีอัตราค่าเช่าประมาณ 350 – 

4,000 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ลดลงจากไตรมาสก่อนหนา้เพียงเล็กนอ้ย โดยค่าเช่ามีการปรบัเพิ�มขึ !นประมาณ 3 

- 10% ต่อปี โดยเฉพาะศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ในทาํเลดี ๆ ที�ปรบัเพิ�มค่าเช่าสงูกว่าโครงการใหม่ หรือโครงการขนาด
เล็กในทาํเลใกลเ้คียงกนั เนื�องจากความตอ้งการในพื!นที�มีมากกว่า  
 

แนวโน้ม 

แนวโนม้อุตสาหกรรมธุรกิจพื !นที�คา้ปลีกใหเ้ช่าในระยะ 1-3 ปีขา้งหนา้ มีทิศทางดีขึ !นตามการฟื!นตวัของเศรษฐกิจ โดย
การลงทนุโครงสรา้งพื !นฐานของภาครฐัจะช่วย กระตุน้การลงทนุในธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องซึ�งรวมถึงธุรกิจพื !นที�คา้ปลีกใหเ้ช่า 

ขณะเดียวกันภาคท่องเที�ยวที�มีแนวโน้มเติบโตดีขึ !นซึ�งจะหนุนใหเ้กิดการจับจ่ายใชส้อยจึงเป็นสัญญาณที�ดีต่อการ
เติบโตของพื!นที�คา้ปลีกใหเ้ช่าในอนาคต อย่างไรก็ตามการ แข่งขนัทางธุรกิจพื!นที�คา้ปลีกใหเ้ช่ามีแนวโนม้รุนแรงขึ !น
จากการที�ผูป้ระกอบการยงัคงพฒันาโครงการพื!นที�คา้ปลีกใหม่อย่างต่อเนื�อง ทาํใหค้าดว่าจะมีพื !นที�คา้ปลีกทยอย  เขา้
สู่ตลาดเพิ�มขึ !นมากขึ !นในระยะยาวเพิ�มมากขึ !น ซึ�งทาํใหก้ารแข่งขันในธุร กิจพื!นที�คา้ปลีกใหเ้ช่ามีแนวโนม้รุนแรงขึ !น 
เพราะจากแนวโนม้การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัยใ์นรูปแบบผสมผสาน (Mixed-use)  เพื�อรองรบัอุปสงคข์องคน
ที�มีไลฟ์สไตลห์ลากหลาย ซึ�งปัจจบุนัโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลมีการเปิดตวัหลายโครงการที�เป็น
แบบ (Mixed-use) โดยในระยะ 1 – 3 ปี มีแผนการณท์ี�จะพฒันาอสงัหาริมทรพัยใ์นรูปแบบผสมผสาน (Mixed-use) 

ขนาดใหญ่มากขึ !น ซึ�งประกอบดว้ยอาคารสาํนักงาน โรงแรม เซอรวิ์สอพารต์เมนต ์คอนโดมิเนียม และพื!นที�คา้ปลีก  
เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

  



            

รายงานเลขที� QA 2022-04-0024                                                                                                             โดย บริษัท ควอลิตี ! แอพไพรซลั จาํกดั      

ทรพัยส์ิน สิทธิการเช่าอาคารและสิ�งปลกูสรา้งบางส่วนในศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา พระราม 2                                                               หนา้ 23  

 

8. การประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน 

 

8.1 หลักเกณฑใ์นการประเมินมูลค่าทรัพยส์ินนี� 
 ผูป้ระเมินไดพิ้จารณาใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นตาม มาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผู้ประเมิน

ค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  โดยการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี !ตามวัตถุประสงค์ที�อ้างถึงในครั!งนี ! ได้
พิจารณาใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมิน “เพื�อการกําหนดมูลค่าตลาด” เพื�อประมาณการมูลค่าของทรพัยสิ์นใน
สภาพที�เป็นอยู่ในปัจจบุนั ภายใตเ้งื�อนไข และขอ้จาํกดั ที�แสดงไวใ้นรายงานฉบบันี ! 

 
 

 โดย มลูค่าตลาด หมายถึง  “มลูค่าเป็นตวัเงินซึ�งประมาณว่าเป็นราคาของทรพัยสิ์นที�สามารถใชต้กลง ซื !อขาย
กนัไดร้ะหว่างผูเ้ต็มใจขายกับผูเ้ต็มใจซื !อ ณ วนัที�ประเมินมลูค่า ภายใตเ้งื�อนไขการซื !อขายปกติที�ผูซื้ !อและผูข้าย
ไม่มีผลประโยชนเ์กี�ยวเนื�องกัน โดยไดมี้การเสนอขายทรพัยสิ์นในระยะเวลาพอสมควร และโดยที�ทั!งสองฝ่ายได้
ตกลงซื !อขายด้วยความรอบรูอ้ย่างรอบคอบและปราศจากภาวะกดดัน ทั!งนี !ให้ถือด้วยว่าสามารถโอนสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมายโดยสมบรูณใ์นทรพัยสิ์นได”้   มลูค่าตลาดโดยทั�วไปจะไม่คาํนึงถึงตน้ทุนหรือค่าใชจ่้าย
ในการซื !อหรือค่าธรรมเนียมหรือ ภาษีใด ๆ 

 

8.2 เงื�อนไขและข้อจาํกัดในการประเมินมูลค่าทรัพยส์ินนี� 
 การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นโดยทั�วไปยงัมีเงื�อนไขและขอ้จาํกดัสาํคญั โดยแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข  

 

8.3 สมมติฐานเพิ�มเติม/พิเศษ ในการประเมินมูลค่าทรัพยส์ินนี� 
 ในการประเมินครั!งนี !  บรษัิท ควอลิตี ! แอพไพรซลั จาํกดั ไม่มีสมมติฐานเพิ�มเติม 

 

8.4 วิธีการประเมินมูลค่าที�เลือกใช้กับทรัพยส์ิน 

 โดยในการประเมินครั!งนี ! บรษัิท ควอลิตี ! แอพไพรซลั  จาํกดั เลือกใชวิ้ธีการประเมินมลูค่าที�เหมาะสมกบัลกัษณะ
ของทรพัยสิ์น โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Method)   
 

รายละเอียดในวิธีการประเมินมลูค่าตามวิธีการขา้งตน้ แสดงในภาคผนวก 2 
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10. ข้อสมมตฐิานในการประเมินมูลค่า 

 

ข้อสมมติฐานในการประเมินราคา - วิธีคิดลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Method) 

ศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2  
 

1. สมมติฐานเกี!ยวกับรายได้ 

อา้งอิงจากขอ้มลูสรุปผูเ้ช่าและรายรบั-รายจ่ายที�ไดร้บัจากผูว่้าจา้ง เมื�อพิจารณาแลว้บรษัิทฯ เห็นควร
ประมาณการดงันี ! 

 

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

พื"นที!ให้เช่าเฉพาะส่วนที!ประเมินมูลค่า  
● พื !นที�ใหเ้ช่าสทุธิ – Shop fixed 

● พื !นที�ใหเ้ช่าสทุธิ – Shop GP 

● พื !นที�ใหเ้ช่าสทุธิ – Shop Lease 

● พื !นที�ใหเ้ช่าสทุธิ – Anchor fixed 

● พื !นที�ใหเ้ช่าสทุธิ – Anchor GP 

● New Retail After renovation 

83,845.93 

31,523.80 

7,215.54 

555.44 

3,128.15 

41,423.50 

7,564.60 

 

     1.2 รายไดอื้�นๆ 

- รายไดจ้ากพื!นที�โปรโมชั�น                ปีที� 1 ประมาณ 170,716,220 บาท ปีที� 2 – 33.37  ประมาณ 

 16.00% ของรวมรายไดค่้าเช่าทั!งหมด                   
- รายไดจ้ากพื!นที�สว่นกลาง (Common area)  ปีที� 1 ประมาณ 150,175,710 บาท ปีที� 2-33.37 ประมาณ    

14.00% ของรวมรายไดค่้าเช่าทั!งหมด 

- รายได ้Co-service   เริ�มคิดเป็นรายไดใ้นปีที� 4 ประมาณ  169,413,966 บาท  
หลงัจากนั!นคิด 18.50% ของรวมรายไดค่้าเช่าทั!งหมด  

- รายไดจ้ากค่าสาธารณปูโภค  เริ�มคิดเป็นรายไดใ้นปีที� 4 ประมาณ 91,575,117 บาท  
                                                                    หลงัจากนั!นคิด 10.00% ของรวมรายไดค่้าเช่าทั!งหมด 

-  รายไดค่้าบรกิารอื�นๆ                ปีที� 1 ประมาณ 22,153,090 บาท ปีที� 2-33.37 ประมาณ    
                                                                     2.00% ของรวมรายไดค่้าเช่าทั!งหมด 

-  รายไดอื้�นๆ                 ปีที� 1 ประมาณ 43,945,655 บาท ปีที� 2-33.37 ประมาณ    
                                                                     4.00% ของรวมรายไดค่้าเช่าทั!งหมด 
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2. ข้อสมมติฐานด้านรายจ่าย 

       

             2.1 ค่าซ่อมแซม 

- ปีที� 1-3 คิดค่าซ่อมแซมใชอ้ตัราเดิม คือปีที� 1 ประมาณ 7,788,627 บาทและปรบัขึ !นปีละ 2.50% 

  ปีที� 4 คิดประมาณ 1.00% ของประมาณการรายไดร้วมทั!งหมดและปรบัขึ !นปีละ 2.50%    

 

             2.2 ค่าสาธารณปูโภค 

- ปีที� 1-3 คิด - บาท ปีที� 4 คิด 6.00% ของประมาณการรายไดร้วมทั!งหมด โดยคิด 7.5 เดือน 

  ปีที� 5 คิด 6.00% ของประมาณการรายไดร้วมทั!งหมดและปรบัขึ !นปีละ 2.50%   

 

2.3 ค่า Co-service 

- ปีที� 1-3 คิด - บาท ปีที� 4 คิด 2.00% ของประมาณการรายไดร้วมทั!งหมด โดยคิด 7.5 เดือน  
  ปีที� 5 คิด 2.00% ของประมาณการรายไดร้วมทั!งหมดและปรบัขึ !นปีละ 2.50%   

 

2.4 ค่าประกนัภยั 

 - ปีที� 1 คิดค่าประกนัภยั 7,277,500 บาท และปรบัขึ !นทกุ 5 ปีๆ ละ 5.00% 

 

2.5 ค่าภาษี 

- ปีที� 1 คิด 14,704,327 บาท และปรบัขึ !นทกุ 4 ปีๆละ 10.00%  
   

             2.6 ค่าการตลาดและประชาสมัพนัธ ์

- ปีที� 1 คิด 17,181,911 บาท ปีที� 2 คิด 0.80% ของประมาณการรายไดร้วมทั!งหมด ปีที� 3-4 ปรบัขึ !นปี
ละ 2.50% และปีที� 5 คิด 0.80% ของประมาณการรายไดร้วมทั!งหมด หลงัจากนั!นปรบัขึ !นปีละ 2.50%  

 

             2.7 ค่ากนัสาํรองเพื�อการลงทนุ 

- ค่ากนัสาํรองเพื�อการลงทนุ หมายถึงเงินที�สะสมไวล้ว่งหนา้สาํหรบัการเปลี�ยนทดแทนสินทรพัยถ์าวรที�
เสื�อมสภาพหรือหมดอายกุารใชง้านในอนาคต เพื�อใหกิ้จการสามารถใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัย ์
ดงักลา่วเพื�อดาํเนินการต่อไปได ้นอกจากนี !ยงัหมายความรวมถึงเงินที�กิจการสะสมไวใ้นกรณีที�อาจมี
การขยายการลงทนุของกิจการเพิ�มขึ !นดว้ย ในปี 2564 ทางศนูยมี์การ Renovate ครั!งใหญ่โดยมี
งบประมาณการ 1,130 ลา้นบาท และไดจ่้ายเงินไปแลว้ 783.61 ลา้นบาท โดยในปีที� 1 จ่าย 
346,387,186 บาท หลงัจากนั!น บรษัิทฯ ประมาณค่ากนัสาํรองเพื�อการลงทนุปีละ 1.00% ของ
ประมาณการรายไดร้วมทั!งหมด (ปีที� 2-3 คิด 0.5% ของประมาณการรายไดร้วมทั!งหมด เนื�องจากมี
การปรบัปรุงครั!งใหญ่) 
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2.8 ค่าใชจ่้ายฝ่ายบรหิาร 

- ปีที� 1 คิด 7,290,753 บาท หลงัจากนั!นปีที� 2-4 ปรบัขึ !นปีละ 2.50% และปีที� 5 คิด 1.25% ของ
ประมาณการรายไดร้วมทั!งหมด หลงัจากนั!นปรบัขึ !นปีละ 2.50%  

 

2.9 ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายอื�นๆ และ ค่ารื !อถอน (คือค่าใชจ่้ายในการรื !อถอนสิ�งปลกูสรา้ง
หลงัจากหมดสญัญาเช่าที�ดิน) 

      ค่ารื !อถอนในปีที�สิ !นสดุสญัญาเช่าที�ดิน ประมาณ 378,000,000 บาท โดยจะทาํการรื !อถอน 3 

      เดือนสดุทา้ยก่อนสิ !นสดุสญัญาเช่า(คิดจากค่ารื !อถอนตารางเมตรละ 1,428.94 บาทบน 

      พื !นที�ใชส้อย 264,530 ตารางเมตร)   
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2.10 ค่าเช่าบ่อนํ!า 

 
       

1/01/2565 31/12/2565 6,232,500.00       

1/01/2566 31/12/2566 6,782,500.00       

1/01/2567 31/12/2567 7,901,279.57       

1/01/2568 31/12/2568 7,190,510.71       

1/01/2569 31/12/2569 8,892,888.16       

1/01/2570 31/12/2570 9,159,674.80       

1/01/2571 31/12/2571 9,434,465.05       

1/01/2572 31/12/2572 9,717,499.00       

1/01/2573 31/12/2573 10,009,023.97      

1/01/2574 31/12/2574 10,309,294.69      

1/01/2575 31/12/2575 10,618,573.53      

1/01/2576 31/12/2576 10,937,130.74      

1/01/2577 31/12/2577 11,265,244.66      

1/01/2578 31/12/2578 11,603,202.00      

1/01/2579 31/12/2579 11,951,298.06      

1/01/2580 31/12/2580 12,309,837.00      

1/01/2581 31/12/2581 12,679,132.11      

1/01/2582 31/12/2582 13,059,506.07      

1/01/2583 31/12/2583 13,451,291.26      

1/01/2584 31/12/2584 13,854,829.99      

1/01/2585 31/12/2585 14,270,474.89      

1/01/2586 31/12/2586 14,698,589.14      

1/01/2587 31/12/2587 15,139,546.81      

1/01/2588 31/12/2588 15,593,733.22      

1/01/2589 31/12/2589 16,061,545.21      

1/01/2590 31/12/2590 16,543,391.57      

1/01/2591 31/12/2591 17,039,693.32      

1/01/2592 31/12/2592 17,550,884.12      

1/01/2593 31/12/2593 18,077,410.64      

1/01/2594 31/12/2594 18,619,732.96      

1/01/2595 31/12/2595 19,178,324.95      

1/01/2596 31/12/2596 19,753,674.70      

1/01/2597 31/12/2597 18,380,194.36      

1/01/2598 15/08/2598 9,702,229.61       
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  ค่าบริหารจัดการ ประกอบด้วย 

● ค่าบรหิารจดัการประมาณ 3.00% ของประมาณการรายไดร้วมแต่ไม่รวมรายไดจ้าก Co-service, 

ค่าสาธารณปูโภค และรายไดอื้�นๆ  

● ค่า Incentive ประมาณ 2.35% ของกาํไรจากการดาํเนินการบวกค่ากนัสาํรองเพื�อการลงทนุ 

● ค่า Commission สาํหรบัผูเ้ช่ารายใหม่   ประมาณ 1.5  เดือนของสญัญา 3 ปี 

● ค่า Incentive สาํหรบัผูเ้ช่าต่อสญัญา ประมาณ 0.5  เดือนของสญัญา 3 ปี 

● ค่า Commission สาํหรบัผูเ้ช่าพื !นที�สว่นกลาง ประมาณ 0.5 เดือนของสญัญา 1 ปี  

● ค่า Investment at fair ประมาณ 0.28% ของมลูค่าทรพัยสิ์นที�ประเมินราคา 
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3. ข้อสมมติฐานเกี!ยวกับอัตราคิดลด (Discount Rate) 

 

เนื�องจากทรพัยสิ์นที�ประเมินราคาดาํเนินธุรกิจเป็นพื!นที�คา้ปลกีใหเ้ช่า ซึ�งเป็นทรพัยสิ์นที�ก่อใหเ้กิดรายได ้ ดงันั!น
การเลือกใช ้ Discount Rate  จะตอ้งเป็นอตัราที�เหมาะสมเพียงพอที�จะจงูใจใหเ้กิดการลงทนุ โดยปกตินักลงทนุ 
จะพิจารณาผลตอบแทนที�มากกกว่าการลงทนุที�ไม่มีความเสี�ยง ดงันั!น การพิจารณาอตัราคิดลดจะวิเคราะห์
ขอ้มลูจาก 2 สว่นคือ Discount Rate = Risk Free + Risk Premium 

 

   Risk Free พิจารณาจากอตัราผลตอบแทนการลงทนุในพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ33 ปี ซึ�งมีอตัราผลตอบแทนการ 

  ลงทนุเฉลี�ยประมาณ 3.60% (ประกาศ ณ.วนัที� 31 มีนาคม 2565) 

 

  Risk Premium พิจารณาจากความเสี�ยงเกี�ยวกบัประเภทธุรกิจนั!น ๆ โดยคาํนึงลกัษณะของทรพัยสิ์น การ  
  บรหิารจดัการและเงินลงทนุ แนวโนม้ความเจรญิเติบโตของธุรกิจ ขอ้บงัคบัทางกฎหมาย สภาวะเศรษฐกิจและ 

  การลงทนุภายใน-นอกประเทศ สถานการณท์างการเมืองและปัจจยัอื�น ๆ ที�มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ 

  โดยมีอตัราความเสี�ยงดงักลา่วประมาณ 4.40% - 6.40%   

 

  เมื�อพิจารณารวมกนัแลว้อยู่ที�อตัราคิดลดที� 8.00% - 10.00% ดงันั!น บรษัิทฯ เมื�อพิจารณาทรพัยสิ์นแลว้เห็น 

  ควรกาํหนด Discount Rate อยู่ที!ประมาณ 9.0% 

 

4. ระยะเวลาประมาณการ 33 ปี 4 เดือน 15 วนั 
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ภาคผนวก 1 - วิธีตน้ทุน (Cost Approach)
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สิ!งปลูกสร้าง 

ลาํดบั รายละเอียด เนื"อที!รวม ราคา รวมมูลค่าสิ!งปลูกสร้าง

ที! (ตรม.) (บาท/ตารางเมตร) (บาท)

1

พื �นที�ใชส้อยภายในอาคารที�ประเมินมลูคา่ 162,089.32      22,000                  3,565,965,040.00             

พื �นที�จอดรถภายในอาคารที�ประเมินมลูคา่ 102,440.92      10,000                  1,024,409,200.00             

รวม 264,530.24      4,590,374,240.00             

4,131,000,000.00             

 หมายเหต ุ1) ราคาประเมินตอ่หน่วยขา้งตน้บรษัิทฯ ไดใ้ชป้ระมาณการราคาคา่ก่อสรา้ง พ.ศ. 2563 ของสมาคมผูป้ระเมินคา่ทรพัยส์นิ

                   แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑม์าตรฐานอา้งอิงในการพิจารณาราคาตอ่หน่วย โดยมีการเพิ�ม/ลดในสว่นที�แตกตา่งกนั

มูลค่าตน้ทุนสาํหรับประกันอัคคีภัย

มูลค่าตน้ทุนสาํหรับประกันอัคคีภัย

ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา พระราม 2


