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1. วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
1.1 การมอบหมาย
บริษัท ควอลิตี ! แอพไพรซัล จํากัด ได้รบั การว่าจ้างให้ทาํ การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ จากบริษัท ซีพีเอ็น รีท
แมเนจเมนท์ จํากัดในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื•อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี
เทล โกรท ตามหนังสือคําสั•งว่าจ้างเลขที• QA 2021-09-0204
1.2 วัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
บริษัท ควอลิตี ! แอพไพรซัล จํากัด ได้รบั การว่าจ้างให้ทาํ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยมีวัตถุประสงค์เพื• อ
สาธารณะ
1.3 วันทีสํารวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
บริษัท ควอลิตี ! แอพไพรซัล จํากัด ได้ทาํ การสํารวจวันที• 30 กันยายน 2563 และประเมินมูลค่าทรัพย์สินเมื•อ
วันที• 31 มีนาคม 2565
1.4 ลักษณะทรัพย์สิน
1.สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ•งได้แก่ อาคารและสิ•งปลูกสร้างบางส่วนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม
2 ประกอบด้วยพื น! ที• ส่วนอาคาร พื น! ที• ส่วนกลางและพื น! ที• จอดรถที• เกี• ย วเนื• อง ซึ•งคิ ด เป็ น พื น! ที• ท•ี จ ะลงทุ น
ประมาณ 264,532 ตารางเมตร คงเหลือระยะเวลา 33 ปี 4 เดือน 15 วัน (สิน! สุดสัญญาเช่าวันที• 15 สิงหาคม
2598)
2.สิทธิการเช่าในงานระบบที•เกี•ยวข้องกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 คงเหลือระยะเวลา 33 ปี 4
เดื อ น 15 วัน (สิ !น สุ ด สั ญ ญาเช่ า วั น ที• 15 สิ ง หาคม 2598) กรรมสิ ท ธิ" ใ นสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ท•ี เกี• ย วข้ อ งกั บ
อสังหาริมทรัพย์และงานระบบดังกล่าว
สรุ ปพืน! ทีใช้สอยในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ทีประเมินมูลค่า
พืน! ที•ใช้สอยทัง! หมดที•ประเมินมูลค่าประมาณ
- พืน! ที•ให้เช่าที•ประเมินมูลค่าประมาณ
- พืน! ที•สว่ นกลางที•ประเมินมูลค่าประมาณ
- พืน! ที•สว่ นให้บริการที•ประเมินมูลค่าประมาณ
พืน! ที•จอดรถที•ประเมินมูลค่าประมาณ

:
:
:
:
:

162,091 ตารางเมตร
90,349 ตารางเมตร
49,158 ตารางเมตร
22,584 ตารางเมตร
102,441 ตารางเมตร (จอดรถได้ 2,857 คัน)
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2.

ทีตั!งทรัพย์สิน

2.1 ทีตั!งทรัพย์สิน
ทรัพ ย์สิ นที• ประเมินมูลค่า ตั!งอยู่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 เลขที• 128 หมู่ 6 ถนนพระราม 2
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
2.2 การคมนาคมไปยังทรัพย์สิน
— ถนนพระราม 2 เป็ นถนนสายหลักและถนนผ่านหน้าทรัพย์สนิ ลักษณะผิวจราจร ลาดยาง มีขนาดความ
กว้างประมาณ 48.00 เมตร เขตทางประมาณ 80.00 เมตร หรือ 16 ช่องจราจร มีทางเดินเท้า
— พระราม 2 ซอย 54 แยก 2 เป็ นถนนสายรองและถนนผ่านหน้าทรัพย์สิน
ลักษณะผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดความกว้างประมาณ 6.00 เมตร เขตทางประมาณ 8.00
เมตร หรือ 2 ช่องจราจร มีทางเดินเท้า
2.3 ทางเข้า-ออกทรัพย์สิน
เป็ นทางสาธารณประโยชน์
2.4 ลักษณะพืนทีใ! กล้เคียงและสภาพแวดล้อม
ในบริเวณใกล้เคียงทรัพ ย์สิน ส่วนใหญ่ มีส ภาพและการใช้ป ระโยชน์แบบพาณิ ช ยกรรมและอาคารพาณิ ช ย์
ประกอบด้วยโชว์รูม ห้างสรรพสินค้า สถานที!ราชการ วัด โรงเรียน และ โรงพยาบาล โดยมีสถานที!สาํ คัญบริเวณ
ใกล้เคียงทรัพย์สิน ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าบิก" ซี ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส เป็ นต้น
-

The Bright พระราม 2
โรงเบียร์ฮอลแลนด์
โฮมโปร พระราม 2
โรงพยาบาลนครธน
โรงพยาบาลบางมด
เทสโก้ โลตัส พระราม 2
บิก" ซี พระราม 2
โชว์รูมรถ สยามนิสสัน

ระยะทางประมาณ
ระยะทางประมาณ
ระยะทางประมาณ
ระยะทางประมาณ
ระยะทางประมาณ
ระยะทางประมาณ
ระยะทางประมาณ
ระยะทางประมาณ

1.66
ติดกัน
200
5.00
2.20
2.50
200
2.50
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กิโลเมตร
เมตร
เมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
เมตร
กิโลเมตร
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3. รายละเอียดเกี!ยวกับที!ดิน (โฉนดทีด! ิน)
3.1 เอกสารสิทธิทด!ี ิน
เอกสารสิทธิได้รบั สําเนาจากผูว้ ่าจ้าง และได้ตรวจสอบเทียบกับเอกสารสิทธิฉบับสํานักงานที!ดิน โดยตรวจสอบ
ณ สํานักงานที!ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน (เมื!อวันที! 30 กันยายน 2563) ปรากฏตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี #
ประเภทเอกสารสิทธิ :
ตําแหน่งทีด! ิน :
ลําดับ

โฉนด
เลขที!

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

แขวง แสมดํา(บางบอน)

เขต บางขุนเทียน

หน้า
สํารวจ

เนือทีป! ระมาณ
ไร่ งาน ตารางวา

59407
20872

1
6

1
0

90.5
76.2

1
2

4313
49534

เลข
ทีด! ิน
(ใหม่)
122
125

3

85312

53

37871

3

0

47.2

4

179679

269

59408

5

2

27.1

5
6
7
8
9
10

179680
179681
179682
179683
179684
179685

270
271
272
273
274
275

59409
59410
59411
59412
59413
59414

0
0
0
0
2
2

2
2
2
2
3
3

78.4
78.4
78.4
78.4
13.5
13.6

11

179686

276

59415

0

2

00.0

12

179687

277

59416

0

3

56.7

13

179688

278

59417

1

1

56.8
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จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ผู้ถือกรรมสิทธิ#

บริษัท พระราม $ เรียลตี # จํากัด
1.นางนลินี มัคคสมัน
2.นายกฤษฎา จิตกล้า
3.นางสาวนฤมล จิตกล้า
1.นายเอือ# กูล วัฒนมงคล
2.นายพิศิษฐ วัฒนมงคล
1.นายเกตุกานต์ มัคคสมัน
2.นางนลินี มัคคสมัน
3.นากฤษฎา จิตกล้า
4.นางสาวนฤมล จิตกล้า
นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา
นายธวัชชัย ทองสิมา
นายสุรินทร์ ทองสิมา
นางสาวเนาวรัตน์ ทองสิมา
บริษัท พระราม $ เรียลตี # จํากัด
1.นางดาราวดี อินทรวัฒนา
2.นางสาวฉัตรา จิตกล้า
3.นายจารุภทั ร อินทรวัฒนา
1.นายณัฐวัฒน์ จิตกล้า
2.นายอัครนันท์ จิตกล้า
1.นายธีระสาร จิตกล้า
2.นายณัฐวัฒน์ จิตกล้า
3.นายอัครนันท์ จิตกล้า
นายศุภวัฒน์ จิตกล้า

โดย บริษัท ควอลิตี # แอพไพรซัล จํากัด
หน้า 3

หน้า
สํารวจ

เนือทีป! ระมาณ
ไร่ งาน ตารางวา

179689

เลข
ทีด! ิน
(ใหม่)
279

59418

1

2

03.5

15

179690

280

59419

1

1

50.0

16

179691

281

59420

1

1

50.0

17

179692

282

59421

0

3

00.0

18

179693

283

59422

0

2

23.6

19

179694

284

59423

2

3

81.0

20
21

179695
179696

285
286

59424
59425

2
0

3
3

81.1
53.0

22

179697

287

59426

0

3

52.1

23

179698

288

59427

0

3

53.0

24

179699

289

59428

0

1

23.0

25

179700

290

59429

0

2

75.3

ลําดับ

โฉนด
เลขที!

14
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ผู้ถือกรรมสิทธิ#

1.นายวิชยั จิตกล้า
2.นางสาวปราณี จิตกล้า
3.นายชัยวัฒน์ จิตกล้า
1.นางสาวปราณี จิตกล้า
2.นางสาวยุวดี จิตกล้า
1.นางสาวปราณี จิตกล้า
2.นายชัยวัฒน์ จิตกล้า
1.นายวิชยั จิตกล้า
2.นายชัยวัฒน์ จิตกล้า
3.นางสาวยุวดี จิตกล้า
1.นายวิชยั จิตกล้า
2.นางสาวปราณี จิตกล้า
3.นายชัยวัฒน์ จิตกล้า
4.นางสาวยุวดี จิตกล้า
1.นายเกตุกานต์ มัคคสมัน
2.นายธรรมธร มัคคสมัน
3.นางนลินี มัคคสมัน
4.นายกฤษฎา จิตกล้า
5.นางสาวนฤมล จิตกล้า
นางสาวเฉลิม จิตกล้า
1.นายวิชยั จิตกล้า
2.นายชัยวัฒน์ จิตกล้า
1.นายวิชยั จิตกล้า
2.นางสาวปราณี จิตกล้า
1.นายวิชยั จิตกล้า
2.นางสาวยุวดี จิตกล้า
1.นายวิชยั จิตกล้า
2.นางสาวปราณี จิตกล้า
3.นายชัยวัฒน์ จิตกล้า
4.นางสาวยุวดี จิตกล้า
1.นางดาราวดี อินทรวัฒนา
2.นายจารุภทั ร อินทรวัฒนา

โดย บริษัท ควอลิตี # แอพไพรซัล จํากัด
หน้า 4

ลําดับ

โฉนด
เลขที!

เลข
ทีด! ิน(ใหม่)

หน้า
สํารวจ

26

179701

291

59430

27

179702

292

59431

28
29
30
31
32
33
34

179703
179704
179705
179706
179707
179708
179709

293
294
295
296
297
298
299

59432
59433
59434
59435
59436
59437
59438

35

179710

300

59439

36

179711

301

59440

37

179712

302

59441

38
39
40
41

179713
179714
179715
179716

303
304
305
306

59442
59443
59444
59445

รวม

เนือทีป! ระมาณ
ผู้ถือกรรมสิทธิ#
ไร่ งาน ตารางวา
0
3
15.3
1.นางสาวฉัตรา จิตกล้า
2.นายจารุภทั ร อินทรวัฒนา
0
2
95.2
1.นายธีระสาร จิตกล้า
2.นายณัฐวัฒน์ จิตกล้า
0
2
95.2
นายศุภวัฒน์ จิตกล้า
5
2
27.0
นางสาวเฉลิม จิตกล้า
0
1
35.6
นางสาวเฉลิม จิตกล้า
0
0
67.8
นายธวัชชัย ทองสิมา
0
0
67.8
บริษัทพระราม 2 เรียลตี # จํากัด
0
0
33.9
นายศุภวัฒน์ จิตกล้า
0
0
33.9
1.นายธีระสาร จิตกล้า
2.นายณัฐวัฒน์ จิตกล้า
0
0
67.8
1.นางดาราวดี อินทรวัฒนา
2.นางสาวฉัตรา จิตกล้า
0
1
35.6
1.นางนลินี มัคคสมัน
2.นายกฤษฎา จิตกล้า
3.นางสาวนฤมล จิตกล้า
0
1
35.5
1.นายวิชยั จิตกล้า
2.นางสาวปราณี จิตกล้า
3.นายชัยวัฒน์ จิตกล้า
4.นางสาวยุวดี จิตกล้า
0
1
47.7
นางสาวเนาวรัตน์ ทองสิมา
0
1
47.6
นายสุรินทร์ ทองสิมา
0
1
47.6
นายธวัชชัย ทองสิมา
0
1
47.6
นางสาวเยาวเรศ ทองสิมา
53
2
41.9
(21,441.9 ตารางวา)

ภาระผูกพันทีม! ีการจดทะเบียน ณ สํานักงานทีด! ิน
— ภาระผูกพันการจํานอง
: ไม่มี
— ภาระผูกพันอื!น ๆ
: ที!ดินติดภาระสัญญาเช่าช่วง รวมโฉนดทั#งหมด 41 โฉนด ระหว่าง บริษั ท
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด (ผูใ้ ห้เช่าช่วง) กับบริษัท หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื!อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (ผูเ้ ช่าช่วง) ณ. วันที!ประเมินมูลค่า
คงเหลื อระยะเวลาสั ญ ญาเช่ า ประมาณ 33 ปี 4 เดื อ น 15 วัน (วัน สิ #น สุ ด
สัญญาเช่าวันที! 15 สิงหาคม 2568)
รายงานเลขที! QA 2022-04-0024
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โดย บริษัท ควอลิตี # แอพไพรซัล จํากัด
หน้า 5

3.2 ราคาทีด! ินตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับที!ดนิ แปลงข้างต้นเป็ นการประเมินรายแปลง
จากการตรวจสอบพบว่าที!ดินแปลงนีม# ีราคาดังต่อไปนี #
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!

4313
49534
85312
179679
179680
179681
179682
179683
179684
179685
179686
179687
179688
179689
179690
179691
179692
179693
179694
179695
179696
179697
179698
179699
179700
179701
179702
179703
179704

ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
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ตกสํารวจ
62,500
62,500
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ

บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา

โดย บริษัท ควอลิตี # แอพไพรซัล จํากัด
หน้า 6

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!
โฉนดที!ดินเลขที!

ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ
ราคาประเมินราชการ

179705
179706
179707
179708
179709
179710
179711
179712
179713
179714
179715
179716

3.3 ลักษณะเฉพาะของทีด! ิน
เนือทีแ! ละรูปร่าง
· ที!ดินประกอบด้วยที!ดิน
· เนือ# ที!ตามเอกสารสิทธิท!ดี ินรวม
· ลักษณะรูปแปลงของที!ดินโดยรวม
· ที!ดินมีดา้ นที!ติดถนน

:
:
:
:

ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ
ตกสํารวจ

บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา
บาท / ตารางวา

จํานวน 41 ฉบับติดต่อกัน
53-2-41.9 ไร่ (21,441.9 ตารางวา)
เป็ นรูปหลายเหลี!ยม
2 ด้าน กล่าวคือ ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้
ติดพระราม 2 ซอย 54 แยก 2 และถนนพระราม 2 ตามลําดับ

สภาพทางภูมิศาสตร์ ระดับผิวพืนดิน และการใช้ประโยชน์
: เป็ นที!ราบ
· สภาพทางภูมิศาสตร์
: ถมแล้ว มีระดับสูงกว่าถนนผ่านหน้าที!ดินเฉลี!ยประมาณ
· ระดับพืน# ผิวดิน
0.30 เมตร
: ศูนย์การค้า
· การใช้ประโยชน์บนที!ดนิ ปั จจุบนั

รายงานเลขที! QA 2022-04-0024
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โดย บริษัท ควอลิตี # แอพไพรซัล จํากัด
หน้า 7

อาณาเขตติดต่อ
ทิศ
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้

ทิศตะวันตก

ระยะทางประมาณ
296.00 เมตร
280.00 เมตร
160.00 เมตร
162.00 เมตร
166.00 เมตร
122.00 เมตร
98.00 เมตร
92.00 เมตร
272.00 เมตร
160.00 เมตร

มีอาณาเขตติดต่อกับ
ติดทางสาธารณประโยชน์ (พระราม 2 ซอย 54 แยก 2)
ติดที!ดินส่วนบุคคล (ที!ดนิ เปล่า)
ติดที!ดินส่วนบุคคล (อาคารสํานักงาน)
ติดที!ดินส่วนบุคคล (อาคารพาณิชย์)
ติดถนนพระราม 2
ที!ดินส่วนบุคคล (อาคารพาณิชย์)
ติดถนนพระราม 2
ที!ดินส่วนบุคคล (อาคารพักอาศัย)
ติดที!ดินส่วนบุคคล (ที!ดนิ เปล่า)
ที!ดินส่วนบุคคล (อาคารพาณิชย์)

สภาพแวดล้อมทีม! ีผลกระทบต่อทีด! ิน
การตรวจสอบปั ญหาสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงที!ดินเท่าที!สามารถตรวจสอบได้ ณ วันสํารวจ พบดังนี #
: ไม่มี
· ปั ญหาเรื!องนํา# ท่วมขัง
: ไม่มี
· ปั ญหามลพิษ
3.4 ระบบสาธารณูปโภค
· มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไฟถนน และท่อระบายนํา#

รายงานเลขที! QA 2022-04-0024
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โดย บริษัท ควอลิตี # แอพไพรซัล จํากัด
หน้า 8

3.5 รายละเอียดเกี!ยวกับสัญญาเช่าทีด! ินและอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน)
3.5.1 รายละเอียดสัญญาเช่าช่วงทีด! ิน จํานวน $ ฉบับ รายละเอียดดังนี
ที!ดิน ติดสัญญาเช่าช่วง รวมโฉนดทัง# หมด 41 ฉบับ ระหว่างบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด (ผูใ้ ห้เช่า
ช่วง) กับบริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื!อการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (ผูเ้ ช่าช่วง) ณ.วันที!ประเมินมูลค่า คงเหลือระยะเวลาสัญญาเช่าประมาณ
33 ปี 4 เดือน 15 วัน (วันสิน# สุดสัญญาเช่าวันที! 15 สิงหาคม 2568)
3.5.2 รายละเอียดสัญญาเช่าอาคาร จํานวน 3 ฉบับ รายละเอียดดังนี
ฉบับที! 1 สัญญาเช่าอาคาร - โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
โดยบริษัท เซ็น ทรัล พัฒ นา พระราม 2 จํากัด ปล่อยเช่ าพื น# ที! บ างส่วนในอาคารศูน ย์การค้าเซ็ น ทรัล พลาซา
พระราม 2 เป็ นอาคาร 5 ชั#น และชั# น ใต้ดิ น 1 ชั# น รวมทั#ง งานระบบสาธารณู ป โภคที! เกี! ย วเนื! อ งกั บ อาคาร
ศูนย์การค้า พืน# ที!อาคารรวมทัง# สิน# 272,850.00 ตารางเมตร โดยเป็ นพืน# ที!อาคารเช่ารวมประมาณ 152,261.64
ตารางเมตรกับบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัดในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื!อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (ผูเ้ ช่า) ณ.วันที!ประเมินมูลค่า คงเหลือระยะเวลาสัญญาเช่าประมาณ 33
ปี 4 เดือน 15 วัน (วันสิน# สุดสัญญาเช่าวันที! 15 สิงหาคม 2568)
ฉบับที! 2 สัญญาพืนที! - โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
โดยบริษัท เซ็น ทรัล พัฒ นา พระราม 2 จํากัด ปล่อยเช่ าพื น# ที! บ างส่วนในอาคารศูน ย์การค้าเซ็ น ทรัล พลาซา
พระราม 2 เป็ น อาคาร 5 ชั#น และชั#น ใต้ดิ น 1 ชั#น รวมทั#ง งานระบบสาธารณู ป โภคที! เกี! ย วเนื! อ งกั บ อาคาร
ศูนย์การค้า โดยเป็ นพืน# ที!อาคารเช่ารวมประมาณ 107.81 ตารางเมตรกับบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทย
พาณิชย์ จํากัดในฐานะทรัสตีของทรัสต์ เพื!อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (ผูเ้ ช่า)
ณ.วันที! ประเมินมูลค่ า คงเหลื อระยะเวลาสัญญาเช่ าประมาณ 33 ปี 4 เดื อน 15 วัน (วัน สิน# สุด สัญ ญาเช่าวัน ที!
15 สิงหาคม 2568)
ฉบับที! 3 สัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (อาคารจอดรถ)
โดยบริ ษั ท เซ็ น ทรัล พั ฒ นา พระราม 2 จํา กั ด ปล่ อ ยเช่ า อาคารและพื #น ที! จ อดรถยนต์ รวมทั# ง งานระบบ
สาธารณู ป โภคที!เกี! ย วเนื! องกับอาคารจอดรถยนต์ซ!ึงเป็ น อาคารบางส่วนในการศูน ย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่ า
พระราม 2 พื #น ที! อ าคารจอดรถรวมทั#ง สิ #น 113,879.27 ตารางเมตร พื #น ที! อ าคารจอดรถเช่ ารวมประมาณ
91,800.77 ตารางเมตร กับบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัดในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื!อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (ผูเ้ ช่า) ณ.วันที!ประเมินมูลค่า คงเหลือระยะเวลาสัญญาเช่า
ประมาณ 33 ปี 4 เดือน 15 วัน (วันสิน# สุดสัญญาเช่าวันที! 15 สิงหาคม 2568)
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ฉบับที! 4 สัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (อาคารจอดรถ)
โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด (ผูใ้ ห้เช่า) ตกลงให้เช่าอาคารและสิ!งปลูกสร้าง (บางส่วน) ในอาคาร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 รวมทัง# งานระบบสาธารณูปโภคที!เกี!ยวเนื!องกับอาคารจอดรถยนต์ พืน# ที!
อาคารรวมทัง# สิน# 264,532 ตารางเมตร กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัดในฐานะทรัสตี
ของทรัสต์เพื!อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (ผูเ้ ช่า) ตัง# แต่วนั ที! 16 สิงหาคม 2568 –
15 สิงหาคม 2598 ระยะเวลาสัญญาเช่า 30 ปี
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4. รายละเอียดอาคารและสิ!งปลูกสร้าง
4.1 รายการอาคารและสิ!งปลูกสร้าง
สรุ ปรายละเอียดพืนทีท! งหมดของศู
ั
นย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
พืน# ที!ใช้สอยทัง# หมดของโครงการประมาณ
: 162,091 ตารางเมตร
: 90,349 ตารางเมตร
- พืน# ที!ให้เช่าทัง# หมดของโครงการประมาณ
- พืน# ที!สว่ นกลางทัง# หมดของโครงการประมาณ
: 49,158 ตารางเมตร
- พืน# ที!สว่ นให้บริการทัง# หมดของโครงการประมาณ
: 22,584 ตารางเมตร
: 117,910 ตารางเมตร
พืน# ที!จอดรถทัง# หมดของโครงการประมาณ
(จอดรถได้ 3,201คัน)
สรุ ปรายละเอียดพืนทีท! งหมดที
ั
ป! ระเมินมูลค่าของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
พืน# ที!ใช้สอยทัง# หมดของโครงการประมาณ
: 162,091 ตารางเมตร
- พืน# ที!ให้เช่าทัง# หมดของโครงการประมาณ
: 90,349 ตารางเมตร
- พืน# ที!สว่ นกลางทัง# หมดของโครงการประมาณ
: 49,158 ตารางเมตร
- พืน# ที!สว่ นให้บริการทัง# หมดของโครงการประมาณ
: 22,584 ตารางเมตร
พืน# ที!จอดรถทัง# หมดของโครงการประมาณ
: 102,441 ตารางเมตร
(จอดรถได้ 2,857คัน)
4.2 การสํารวจอาคารและสิ!งปลูกสร้าง
ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
· ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที! 458/2542, ใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์โดยไม่ย!นื ค่าขอรับใบอนุญาต
ตามมาตรา 39 ทวิ เลขที! 8/2545, ใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์โดยไม่ย!นื ค่าขอรับใบอนุญาต ตาม
มาตรา 39 ทวิ เลขที! 520/2545, ใบรับรองเลขที! 6/2546,
ใบรับรองเลขที! 104/2546 ผูถ้ ือกรรมสิทธิ%อาคารคือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด
แบบแปลนอาคารทีใ! ช้ประกอบการประเมิน
· เป็ นแบบแปลนที!ได้รบั จากทางผูว้ ่าจ้างจัดส่งให้
ความสมบูรณ์ในการก่อสร้าง
· เป็ นอาคารที!ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ สามารถใช้งานหรือได้ใช้งานแล้ว
การเข้าสํารวจและตรวจสอบอาคาร
· ผูป้ ระเมินสามารถเข้าสํารวจภายนอกและภายในอาคารได้
· ผูป้ ระเมินได้ตรวจสอบการปลูกสร้างอาคาร พบว่าอาคารได้ปลูกสร้างในแนวเขตของที!ดินที!ประเมิน
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เงือ! นไขและข้อจํากัดในการตรวจสอบอาคาร
บริษัท ควอลิตี # แอพไพรซัล จํากัด ได้ทาํ การสํารวจและประเมินมูลค่า โดยมีเงื!อนไขและข้อจํากัดในการสํารวจ
และตรวจสอบอาคารสิ!งก่อสร้าง และส่วนปรับปรุงพัฒนาอื!น ๆ บนที!ดิน กล่าวคือ
· ผู้ป ระเมิ น ได้ท ําการสํารวจตรวจสอบเบื #องต้น เฉพาะตัวอาคารและส่วนปรับ ปรุ งอื!น ตลอดจนระบบ
นํา# ประปา ระบบไฟฟ้า และระบบอื!นๆตามลักษณะของการใช้งานทั!วไปเท่านั#น โดยไม่มีการสํารวจ หรือ
ทดสอบทางวิศวกรรมของอาคารและส่วนปรับปรุ งอื!น เกี!ยวกับความแข็งแรง ความปลอดภัย การทรุ ดตัว
ของโครงสร้าง การใช้วัสดุท!ี อาจเป็ น พิ ษในอาคารหรือการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการใช้งานของระบบ
สาธารณูปโภคภายในอาคาร อย่างไรก็ตามผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินได้ทาํ การตรวจสอบสภาพโดยทั!วไปของ
อาคารอย่างถี!ถว้ นแล้ว
· ผูป้ ระเมินไม่สามารถยืนยันได้ว่าอาคารและส่วนปรับปรุ งพัฒ นาอื!น มีการก่อสร้างตรงตามแบบที!ได้รบั
อนุญาตก่อสร้างหรือไม่ และไม่สามารถยืนยันได้ว่าเนือ# ที!อาคารที!แท้จริงมีขนาดเนือ# ที!ตรงตามแบบคํานวณ
ที!ได้รบั หรือที!ได้ประมาณการหรือไม่
· ผูป้ ระเมินเชื!อว่าอาคารและส่วนปรับปรุงพัฒนาอื!น ได้รบั การปลูกสร้างโดยถูกต้องสอดคล้องกับข้อกําหนด
ผังเมืองกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายอื!น ๆ ที!เกี!ยวข้อง เว้นแต่จะระบุเป็ นอย่างอื!นในรายงาน
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4.3 รายละเอียดอาคารและสิ!งปลูกสร้าง
รายละเอียดของอาคารสิ!งก่อสร้าง และส่วนปรับปรุง แต่ละรายการแสดงดังต่อไปนี #
รายละเอียดทั!วไป
ลักษณะอาคาร
จํานวนชัน#
จํานวนลิฟท์โดยสาร
จํานวนลิฟท์ขนของ
จํานวนบันไดเลื!อน
พืน# ที!ใช้สอยทัง# หมดของโครงการประมาณ
- พืน# ที!ให้เช่าทัง# หมดของโครงการประมาณ
- พืน# ที!สว่ นกลางทัง# หมดของโครงการประมาณ
- พืน# ที!สว่ นให้บริการทัง# หมดของโครงการประมาณ
พืน# ที!จอดรถทัง# หมดของโครงการประมาณ
พืนทีใ! ช้สอยทังหมดทีป! ระเมินมูลค่าประมาณ
- พืนทีใ! ห้เช่าทีป! ระเมินมูลค่าประมาณ
- พืนทีส! ่วนกลางทีป! ระเมินมูลค่าประมาณ
- พืนทีส! ่วนให้บริการทีป! ระเมินมูลค่าประมาณ
พืนทีจ! อดรถทีป! ระเมินมูลค่าประมาณ
การแบ่งพืน# ที!ใช้ประโยชน์

รูปแบบอาคาร
คุณภาพของวัสดุก่อสร้าง
อายุอาคาร
สภาพอาคาร
โครงสร้างและวัสดุอาคาร
โครงสร้างอาคาร
โครงหลังคาและวัสดุมงุ หลังคา
ฝ้าเพดาน

: อาคารศูนย์การค้าสูง 5 ชัน และชันใต้ดิน 1 ชัน
: คอนกรีตเสริมเหล็ก
: 5 ชัน#
14 ตัว (CPN)
: 6 ตัว (CDS)
8 ตัว
: 40 ชุด (CPN)
8 ตัว (CDS)
: 162,091 ตารางเมตร
: 90,349 ตารางเมตร
: 49,158 ตารางเมตร
: 22,584 ตารางเมตร
: 117,910 ตารางเมตร (จอดรถได้ 3,201 คัน)
: 162,091 ตารางเมตร
: 90,349 ตารางเมตร
: 49,158 ตารางเมตร
: 22,584 ตารางเมตร
: 102,441 ตารางเมตร (จอดรถได้ 2,857 คัน)
: ชัน# ใต้ดิน พืน# ที!ศนู ย์การค้า, ห้องเครื!อง, ที!จอดรถ,
ห้องนํา# ชาย - หญิง
: ชัน# 1-5 พืน# ที!ศนู ย์การค้า, ที!จอดรถ และห้องนํา#
ชาย-หญิง
: ทันสมัย
: ดี
: 19 ปี
: ดี
: คอนกรีตเสริมเหล็ก
: คอนกรีตเสริมเหล็ก และเมทัลชีส
: เป็ นคอนกรีต, ยิบซั!มบอร์ดโครงเคร่าทีบาร์ และ ยิปซั!ม
บอร์ดฉาบเรียบ ทาสี
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พืน# และวัสดุปผู ิวพืน#
ผนัง
ประตู
หน้าต่าง
ห้องนํา# และสุขภัณฑ์

งานระบบในอาคาร
ระบบไฟฟ้า

ระบบประปา
ระบบบําบัดนํา# เสีย

: พืน# คอนกรีตเสริมเหล็กปูกระเบือ# งแกรนิต กระเบือ# ง
แกรนิตโต้ กระเบือ# งเซรามิค
: ก่ออิฐฉาบปูนทาสี, กระจก และยิปซั!ม
: เป็ นบานกระจกกรอบอลูมิเนียม, กระจก , บานไม้ และ
บานเหล็กสําเร็จรูป
: เป็ นบานกระจกกรอบอลูมิเนียม
: วัสดุผิวพืน# และผนังปูดว้ ยกระเบือ# ง และหินแกรนิต
สุขภัณฑ์ ประกอบด้วยเคาเตอร์, อ่างล้างหน้า
กระจกเงา,ฉากกัน# ห้องสําเร็จรูป,โถส้วมแบบชักโครก
,โถปั สสวะ และอ่างล้างมือ
1. หม้อแปลงไฟฟ้า
- ชนิด Dry Type ขนาด 2,000 KVA จํานวน 16 ลูก
ขนาด 2,500 KVA จํานวน 2 ลูก (CPN)
- ชนิด Dry Type ขนาด 1,600 KVA จํานวน 3 ลูก
(CDS)
2. ระบบจ่ายไฟหลัก
Main Distribution Board (MDB) 18 ตู้ 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 ตู้ คือ Main
Breaker (CDS)
- ขนาด 3,200 A (3 ตู)้
3. เครื!องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง
- จํานวน 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)
: ประกอบด้วย แท็งก์เก็บนํา# จํานวน 3 แท็งก์และปั" มสูบนํา#
ระบบบําบัดนํา# เสียแบบระบบแอคติเวตเตด
:
สลัดจ์(Activated Sludge)
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ระบบการสื!อสาร
:
ระบบลิฟต์โดยสารและบันไดเลื!อน

ระบบปรับอากาศ

:

:

ระบบป้องกัน, แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบอุกรณ์
ดับเพลิง, ระบบป้องกันฟ้าผ่า

:

ระบบจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building
:
Automation System)

ตูก้ ระจายสัญญาณโทรศัพท์ อุปกรณ์เชื!อมต่อวงจร
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สายใยแก้วนําแสง
สายโทรศัพท์
- ลิฟท์โดยสาร จํานวน 14 ตัว (CPN)
- ลิฟท์โดยสาร จํานวน 6 ตัว (CDS)
บันไดเลื!อน :
-บันไดเลื!อน จํานวน 40 ตัว (CPN)
-บันไดเลื!อน จํานวน 8 ตัว (CDS)
ระบบปรับอากาศภายในอาคารเป็ นชนิดแยกส่วน Split
Type และแบบรวมศูนย์ AHU / Chiller
- Fire Control Panel (FCP) : Multiplex
(Addressable) ยี!หอ้ (EST 3) ตําแหน่งติดตัง• ชัน• ที• 3
ห้องควบคุม
- อุปกรณ์รบั แจ้งเหตุอตั โนมัติ : Smoke Detector, Heat
Detector, Beam Detector
- อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือ : เป็ นลักษณะ Lift Then Pull
Handle
- อุปกรณ์สง่ สัญญาณ : Strop Horn/Strob Light/Alarm
Bell
- ถังดับเพลิง : ถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง, ถังดับเพลิง
แบบ CO2, Firead 2000, Foam
- ระบบจ่ายนํา• ดับเพลิง : เครื•องสูบนํา• ดับเพลิงชนิดดีเซล
ขนาด 1,500 GPM และเครื•องสูบนํา• ดับเพลิงชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า
- ระบบรักษาระดับแรงดัน : Jockey Pump และสายฉีด
นํา• ดับเพลิง (FHC) ภายในอาคาร ระยะไม่เกิน 64 เมตร
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ : Sprinkler, ถังดับเพลิง
อัตโนมัติ
- ระบบป้องกันฟ้าผ่า : ระบบฟาราเดย์ มีการเชื•อมต่อกัน
ด้วย Down Conductor โดยรอบอาคาร
ระบบประตูอตั โนมัติ ระบบบริหารจัดการอาคาร ระบบ
กล้องวงจรปิ ด ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
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ระบบที•จอดรถ
ระบบรักษาความปลอดภัย
การใช้ประโยชน์โดยรวมปั จจุบัน

ไม้กนั• จราจร ตูแ้ จกบัตรอัตโนมัติ (Touch & Go) สําหรับ
ผูม้ า
ระบบกล้องวงจรปิ ด โดยมีกล้องวงจรปิ ดในอาคารทัง• สิน•
:
157 ตัว โดยเป็ นกล้องชนิดอินฟาเรด
: ศูนย์การค้า พร้อมที•จอดรถ
:

รายงานเลขที• QA 2022-04-0024
ทรัพย์สิน สิทธิการเช่าอาคารและสิ•งปลูกสร้างบางส่วนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

โดย บริษัท ควอลิตี • แอพไพรซัล จํากัด
หน้า 16

5. ข้อกฎหมายทีมีผลกระทบ
5.1 ข้อกําหนดผังเมือง
ตามประกาศผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานคร (พ.ศ.2556) พบว่าทรัพย์สินที•ประเมินมูลค่าตั•งอยู่ในเขตผังเมือง
ประเภทพาณิชยกรรม (พืน• ที•โซนสีแดง พ.2-5) การใช้ประโยชน์ท•ดี ินประเภทนี • ให้เป็ นดังนี •
มีอตั ราส่วนพืน• ที•อาคารรวมต่อพืน• ที•ดิน (FAR) ไม่เกิน 6 : 1 และมีอตั ราส่วนของที•ว่างต่อพืน• ที•อาคารรวม (OSR)
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละห้า
5.2 กฎหมายควบคุมอาคาร
ทรัพย์สนิ ตัง• อยู่ในเขตการปกครองท้องถิ•นของสํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร การขออนุญาตปลูก
สร้าง/ดัดแปลง/รือ• ถอน อาคาร จะต้อง ยื•นขอใบอนุญาตจากหน่วยงานข้างต้นก่อน
5.3 การเวนคืน
ณ วันที•สาํ รวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทรัพย์สินนีไ• ม่อยู่ในแนวเวนคืนใด ๆ
5.4 การถูกรอนสิทธิต่างๆ
· แนวสายไฟฟ้าแรงสูง
· การตกเป็ นทางเข้าออกให้ท•ดี ินแปลงอื•นโดยการจดภารจํายอม
· การตกเป็ นทางเข้าออกให้ท•ดี ินแปลงอื•นตามสภาพ
· การรอนสิทธิอ•นื ๆ

:
:
:
:

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

5.5 กฎหมายอืน ๆ
ไม่มี
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6. การวิเคราะห์ทรัพย์สิน
6.1 ข้อดีและข้อด้อยของทรัพย์สิน
จากการสํารวจลัก ษณะต่ างๆ และปั จ จัย แวดล้อมทั•วไปของทรัพ ย์สิ น ผู้ป ระเมิ น มีค วามเห็ น ว่าทรัพ ย์สิ น มี
ลักษณะเฉพาะที•เป็ นจุดแข็งและจุดอ่อนดังต่อไปนี •
การวิเคราะห์ข้อดีและข้อด้อยของทรัพย์สิน
รายละเอียด
ทําเลที•ตงั•
ลักษณะกายภาพที•ดิน
การคมนาคม/ถนนหน้าที•ดิน
สาธารณูปโภค
สภาพแวดล้อม/ความเจริญ
ขนาดพืน• ที•ใช้สอย
รูปแบบอาคาร
การก่อสร้าง / ตกแต่ง
การบํารุงรักษา

ข้อดีหรือจุดแข็ง
ติดถนนพระราม 2
พัฒนาการใช้ประโยชน์ท•ดี ินแล้ว
ทางสาธารณะ
ครบครัน
พาณิชยกรรม / ปานกลาง
อาคารขนาดใหญ่
ทันสมัย
ดี
ดี
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ข้อด้อยหรือจุดอ่อน
การจราจรหนาแน่นในเวลาเร่งด่วน
ไม่มีรถไฟฟ้าผ่าน
-
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7. ภาพรวมพืน" ทีค้าปลีกให้เช่า
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที•สองของปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.2 ต่อเนื•องจากการลดลงร้อยละ 2.0 ในไตรมาส
ก่อนหน้า (%YoY) และเมื•อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที•สองของปี 2563 ลดลงจากไตรมาส
แรกของปี 2563 (%QoQ) ร้อยละ 9.7 รวมครึง• แรกของปี 2563 เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 6.9 ปั จจัยสําคัญมา
จากการปั ญาการแพร่ระบาดของโควิด 19 และภาวะถดถอยรุนแรงของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะปรับตัวลดลงในช่วงร้อยละ (-7.8) - (-7.3) เนื•องจาก
(1) การปรับตัวลดลงมากของรายได้จากนักท่องเที•ยวต่างชาติ
(2) ภาวะถดถอยรุนแรงของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก
(3) ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศ และ
(4) ปั ญหาภัยแล้ง โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 10.0 การบริโภค ภาคเอกชน และการ
ลงทุนรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 3.1 และร้อยละ 5.8 ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้อ ทั•วไปเฉลี•ยอยูใ่ นช่วงร้อยละ
(-1.2) - (-0.7) และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.5 ของ GDP
ประมาณการเศรษฐกิจ ปี 2563
2562
(%ปี ต่อปี )
ทัง• ปี
Q1
Q2
GDP
2.4 -2.0 - 12.2
การลงทุนรวม
2.1 -6.5 - 8.0
ภาคเอกชน
2.8 -5.4 - 15.0
ภาครัฐบาล
0.2 -9.3 12.5
การบริโภคภาคเอกชน
4.5
2.7 - 6.6
การบริโภคภาครัฐบาล
1.4 -2.8 1.4
มูลค่าการส่งออกสินค้า - 3.3
1.4 - 17.8
ปริมาณ
- 3.7
1.8 - 16.1
มูลค่าการนําเข้าสินค้า - 5.6 -1.0 - 23.4
ปริมาณ
- 5.7 -0.1 - 19.2
ดุลบัญชีเดินสะพัด
7.0
6.7 - 0.8
ต่อ GDP (%)
เงินเฟ้ อ
0.7
0.4 - 2.7
ทีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

2563
ทัง• ปี (ประมาณการ)
-
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5.8
10.2
8.6
3.1
3.6
10.0
9.0
15.4
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(-1.2) - (-0.7)
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ภาพรวมพืน• ทีค• ้าปลีกในกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
พืน! ที•คา้ ปลีกให้เช่าในกรุงเทพฯ และปริมณฑลช่วงปี 2560-2562 มีแนวโน้มเติบโตตามอุปสงค์ในการบริโภคที•มีการขยายตัว
รวมทัง! ความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้างพืน! ฐานของภาครัฐที•จะช่วยกระตุน้ การลงทุนในภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การที•
ผูป้ ระกอบการยังพัฒนาโครงการพืน! ที•คา้ ปลีกใหม่อย่างต่อเนื•อง ส่งผลให้อุปทานเพิ•มขึน! และอาจมีผลต่อการปรับลดลงของ
อัตราการเช่าอยู่บา้ ง แต่คาดว่าค่าเช่าเฉลี•ยยังคงเติบโตโดยเฉพาะพืน! ที•คา้ ปลีกในย่านใจกลางเมือง
และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ตลอดจนการชะลอตัวขอเศรษฐกิจโลกส่งผลให้โครงการพืน! ที•คา้ ปลีก
โดยเฉพาะคอมมูนติ ีม! อลล์ในพืน! ที•กรุงเทพมหานครรอบนอกอาจจะประสบปั ญหาในเรื•องของผูเ้ ช่าที•ไม่สามารถดําเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ในระยะยาว เพราะผลกระทบที•เกิดขึน! ในช่วงไตรมาสที• 1 – 2 ที•ผ่านมา โดยคาดว่าจะเริ•มเห็นผลกระทบแบบชัดเจนขึน!
หลังจากผ่านไตรมาสที• 2 ไปแล้ว แม้ว่าโครงการพืน! ที•คา้ ปลีกจะกลับมาเปิ ดให้บริการได้อีกครัง! ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที•ผ่าน
มา แต่เป็ นการเปิ ดให้บริการภายใต้ขอ้ จํากัดซึง• เป็ นอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ ผูเ้ ช่าบางรายจึงเลือกที•จะปิ ดกิจการชั•วคราวไป
ก่อนในช่วงนี !

ตลาดพืน! ที•คา้ ปลีกในกรุ งเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงไตรมาสที• 2 พ.ศ.2563 มีพืน! ที•คา้ ปลีกเปิ ดให้บริการใหม่
เพียงเล็กน้อยประมาณ 25,000 ตารางเมตร โดยพืน! ที•ท•เี ปิ ดนัน! มีจาํ นวนน้อยที•สดุ เมื•อเทียบกับในรอบหลายปี ท•ผี ่านมา
และโครงการส่วนใหญ่ท•ีมีกาํ หนดเปิ ดให้บริการในช่วงปี พ.ศ.2563 – 2566 เป็ นศูนย์การค้ามากกว่าโครงการพืน! ที•คา้
ปลีกรูปแบบอื•นๆ จากการสํารวจพบว่าพืน! ที•คา้ ปลีกสะสมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ท•ีประมาณ 6.52 ล้าน
ตารางเมตร
สถานการณ์ของพืน! ที•คา้ ปลีกในประเทศไทยยังคงมีการขยายตัวทัง! ในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็ นหัวเมือง
ใหญ่ หรือหัวเมืองรอง โดยพืน! ที•คา้ ปลีก (Retail space) ในประเทศไทยส่วนใหญ่ตงั! อยู่ในกรุ งเทพฯ และปริมณฑลและ
จังหวัดหลักของภูมิภาค และส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของศูนย์การค้า (Shopping mall) โดยครอบคลุมเฉพาะ ในส่วน
ของพืน! ที•ท•ีผปู้ ระกอบการมีรายได้จากการให้เช่าพืน! ที• (ไม่รวมในส่วนของห้างสรรพสินค้าที•มีรายได้จากการขาย) โดย
ประเภทของพืน! ที•คา้ ปลีก ได้แก่ ศูนย์การค้า(Shopping mall) ศูนย์การค้าชุมชน (Community mall) และพืน! ที•คา้ ปลีก
สนับสนุน (Supporting mall) ผูป้ ระกอบการจะดําเนินธุรกิจหลักในลักษณะของการลงทุนพัฒนาพืน! ที•โครงการรวมทัง!
สิ•งอํานวยความสะดวกให้ผเู้ ช่า และสร้างรายได้จากการให้เช่าพืน! ที•เป็ นหลักโดยจากการสํารวจพบว่า ตลาดพืน! ที•คา้
ปลีกในกรุ งเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงไตรมาสที• 2 พ.ศ.2563 มีพืน! ที•คา้ ปลีกเปิ ดให้บริการใหม่เพียงเล็กน้อย
ประมาณ 25,000 ตารางเมตร โดยพืน! ที•ท•เี ปิ ดนัน! มีจาํ นวนน้อยที•สดุ เมื•อเทียบกับในรอบหลายปี ท•ีผ่ านมา และโครงการ
ส่วนใหญ่ท•ีมีกาํ หนดเปิ ดให้บริการในช่วงปี พ.ศ.2563 – 2566 เป็ นศูนย์การค้ามากกว่าโครงการพืน! ที•คา้ ปลีกรู ปแบบ
อื•นๆ
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พืน! ที•คา้ ปลีกทั•วประเทศไทย ณ.สิน! ปี 2563 มีพืน! ที•คา้ ปลีก(พืน! ที•ให้เช่า)ทั•วประเทศไทยประมาณ 8.56 ล้านตารางเมตร
โดยเป็ นพื น! ที• คา้ ปลีก อยู่ในกรุ งเทพฯและปริมณฑลประมาณ 6.52 ล้านตารางเมตรและอยู่ในพืน! ที•ต่างจังหวัดอีก
ประมาณ 2.04 ล้านตารางเมตร
ตารางแสดงอุปานพืน• ทีค• ้าปลีกทีจ• ะเปิ ดดําเนินการในอนาคตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2566
ลําดับ

ชื•อโครงการ

จังหวัด

ทําเลทีต• ั•ง

1.

เดอะคอมมอน ศาลาแดง

กรุงเทพ

ซอยศาลาแดง 1

พืน• ทีค• ้าปลีก
(ตารางเมตร)
4,500

ปี ทีเ• ปิ ดบริการ

เดอะปาร์ค

กรุงเทพ

กรุงเทพกรีฑา

8,500

2.

The PARP Life

กรุงเทพ

ถนนรัชดาภิเษก

12,000

4.

Bangkok Mall

กรุงเทพ

บางนา

125,000

5.

EmSphere

กรุงเทพ

สุขมุ วิท

193,000

6.

บลูเพิรล์

ภูเก็ต

ใจกลางภูเก็ต

120,000

ไตรมาส 1 ปี
2563
ไตรมาส 1 ปี
2563
ไตรมาส 1 ปี
2563
ไตรมาสที• 4
ปี 2563
ไตรมาสที• 4
ปี 2563
ปี 2564

7.

Terminal 21

กรุงเทพ

ถนนพระราม 3

65,000

ปี 2564

8.

วันแบงค๊อก

กรุงเทพ

ถนนพระราม 4

108,000

ปี 2566

9.

ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค

กรุงเทพ

สีลม-พระราม 4

440,000

ปี 2566

ที•มา: บริษัท ควอลิตี ! แอพไพรซัล จํากัด
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อัตราค่าเช่าและอัตราการเช่า
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ตลอดจนการชะลอตัวขอเศรษฐกิจ โลกส่งผลอัตราการเช่าพื น! ที• ใน
ศูนย์การค้าส่งผลให้อตั ราการเช่าลดลง โดยในพืน! ที•ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมีอตั ราการเช่าเฉลี•ยในธุรกิจพืน! ที•คา้
ปลีกมีอตั ราการเช่าลดลงประมาณ 85% - 92%
สําหรับค่าเช่า ในไตรมาส 2 ปี 2563 พืน! ที•คา้ ปลีกในเขตกรุ งเทพฯและปริมณฑล จะมีอัตราค่าเช่าประมาณ 350 –
4,000 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย โดยค่าเช่ามีการปรับเพิ•มขึน! ประมาณ 3
- 10% ต่อปี โดยเฉพาะศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในทําเลดี ๆ ที•ปรับเพิ•มค่าเช่าสูงกว่าโครงการใหม่ หรือโครงการขนาด
เล็กในทําเลใกล้เคียงกัน เนื•องจากความต้องการในพืน! ที•มีมากกว่า
แนวโน้ม
แนวโน้มอุตสาหกรรมธุรกิจพืน! ที•คา้ ปลีกให้เช่าในระยะ 1-3 ปี ขา้ งหน้า มีทิศทางดีขึน! ตามการฟื ! นตัวของเศรษฐกิจ โดย
การลงทุนโครงสร้างพืน! ฐานของภาครัฐจะช่วย กระตุน้ การลงทุนในธุรกิจที•เกี•ยวเนื•องซึ•งรวมถึงธุรกิจพืน! ที•คา้ ปลีกให้เช่า
ขณะเดียวกันภาคท่องเที•ยวที•มีแนวโน้มเติบโตดีขึน! ซึ•งจะหนุนให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยจึงเป็ นสัญ ญาณที•ดีต่อการ
เติบโตของพืน! ที•คา้ ปลีกให้เช่าในอนาคต อย่างไรก็ตามการ แข่งขันทางธุรกิจพืน! ที•คา้ ปลีกให้เช่ามีแนวโน้มรุ นแรงขึน!
จากการที•ผปู้ ระกอบการยังคงพัฒนาโครงการพืน! ที•คา้ ปลีกใหม่อย่างต่อเนื•อง ทําให้คาดว่าจะมีพืน! ที•คา้ ปลีกทยอย เข้า
สู่ตลาดเพิ•มขึน! มากขึน! ในระยะยาวเพิ•มมากขึน! ซึ•งทําให้การแข่งขันในธุร กิจพืน! ที•คา้ ปลีกให้เช่ามีแนวโน้มรุ นแรงขึน!
เพราะจากแนวโน้มการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรู ปแบบผสมผสาน (Mixed-use) เพื•อรองรับอุปสงค์ของคน
ที•มีไลฟ์ สไตล์หลากหลาย ซึ•งปั จจุบนั โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการเปิ ดตัวหลายโครงการที•เป็ น
แบบ (Mixed-use) โดยในระยะ 1 – 3 ปี มีแผนการณ์ท•ีจะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรู ปแบบผสมผสาน (Mixed-use)
ขนาดใหญ่ มากขึน! ซึ•งประกอบด้วยอาคารสํานักงาน โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม และพืน! ที•คา้ ปลีก
เป็ นต้น
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8. การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
8.1 หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี•
ผูป้ ระเมินได้พิจารณาใช้หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินตาม มาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผู้ประเมิน
ค่า ทรั พ ย์สิ น แห่ ง ประเทศไทย โดยการประเมิน มูล ค่ าทรัพ ย์สิ น นี !ต ามวัต ถุป ระสงค์ท•ี อ้างถึ งในครัง! นี ! ได้
พิจารณาใช้หลักเกณฑ์การประเมิน “เพื•อการกําหนดมูลค่าตลาด” เพื•อประมาณการมูลค่าของทรัพย์สินใน
สภาพที•เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ภายใต้เงื•อนไข และข้อจํากัด ที•แสดงไว้ในรายงานฉบับนี !
โดย มูลค่าตลาด หมายถึง “มูลค่าเป็ นตัวเงินซึ•งประมาณว่าเป็ นราคาของทรัพย์สินที•สามารถใช้ตกลง ซือ! ขาย
กันได้ระหว่างผูเ้ ต็มใจขายกับผูเ้ ต็มใจซือ! ณ วันที•ประเมินมูลค่า ภายใต้เงื•อนไขการซือ! ขายปกติท•ีผซู้ ือ! และผูข้ าย
ไม่มีผลประโยชน์เกี•ยวเนื•องกัน โดยได้มีการเสนอขายทรัพย์สิน ในระยะเวลาพอสมควร และโดยที•ทงั! สองฝ่ ายได้
ตกลงซื อ! ขายด้วยความรอบรู อ้ ย่ างรอบคอบและปราศจากภาวะกดดัน ทั!งนี ใ! ห้ถือด้วยว่าสามารถโอนสิ ท ธิ
ครอบครองตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ในทรัพย์สินได้” มูลค่าตลาดโดยทั•วไปจะไม่คาํ นึงถึงต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
ในการซือ! หรือค่าธรรมเนียมหรือ ภาษีใด ๆ
8.2 เงือ• นไขและข้อจํากัดในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี•
การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยทั•วไปยังมีเงื•อนไขและข้อจํากัดสําคัญ โดยแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข
8.3 สมมติฐานเพิ•มเติม/พิเศษ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี•
ในการประเมินครัง! นี ! บริษัท ควอลิตี ! แอพไพรซัล จํากัด ไม่มีสมมติฐานเพิ•มเติม
8.4 วิธีการประเมินมูลค่าทีเ• ลือกใช้กับทรัพย์สิน
โดยในการประเมินครัง! นี ! บริษัท ควอลิตี ! แอพไพรซัล จํากัด เลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่าที•เหมาะสมกับลักษณะ
ของทรัพย์สิน โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method)
รายละเอียดในวิธีการประเมินมูลค่าตามวิธีการข้างต้น แสดงในภาคผนวก 2

รายงานเลขที• QA 2022-04-0024
ทรัพย์สิน สิทธิการเช่าอาคารและสิ•งปลูกสร้างบางส่วนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

โดย บริษัท ควอลิตี ! แอพไพรซัล จํากัด
หน้า 23

10. ข้อสมมติฐานในการประเมินมูลค่า
ข้อสมมติฐานในการประเมินราคา - วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
1. สมมติฐานเกี!ยวกับรายได้
อ้างอิงจากข้อมูลสรุปผูเ้ ช่าและรายรับ-รายจ่ายที•ได้รบั จากผูว้ ่าจ้าง เมื•อพิจารณาแล้วบริษัทฯ เห็นควร
ประมาณการดังนี !
1.1 พืน! ที•ให้เช่าสุทธิท•ปี ระเมินราคา รายละเอียดดังนี !
รายละเอียดพืน" ทีต! ่างๆ
พืน" ทีใ! ห้เช่าเฉพาะส่วนทีป! ระเมินมูลค่า
● พืน! ที•ให้เช่าสุทธิ – Shop fixed
● พืน! ที•ให้เช่าสุทธิ – Shop GP
● พืน! ที•ให้เช่าสุทธิ – Shop Lease
● พืน! ที•ให้เช่าสุทธิ – Anchor fixed
● พืน! ที•ให้เช่าสุทธิ – Anchor GP
● New Retail After renovation

พืน" ที(! ตารางเมตร)
83,845.93
31,523.80
7,215.54
555.44
3,128.15
41,423.50
7,564.60

1.2 รายได้อ•นื ๆ
- รายได้จากพืน! ที•โปรโมชั•น

ปี ท•ี 1 ประมาณ 170,716,220 บาท ปี ท•ี 2 – 33.37 ประมาณ
16.00% ของรวมรายได้ค่าเช่าทัง! หมด
- รายได้จากพืน! ที•สว่ นกลาง (Common area) ปี ท•ี 1 ประมาณ 150,175,710 บาท ปี ท•ี 2-33.37 ประมาณ
14.00% ของรวมรายได้ค่าเช่าทัง! หมด
- รายได้ Co-service
เริ•มคิดเป็ นรายได้ในปี ท•ี 4 ประมาณ 169,413,966 บาท
หลังจากนัน! คิด 18.50% ของรวมรายได้ค่าเช่าทัง! หมด
- รายได้จากค่าสาธารณูปโภค
เริ•มคิดเป็ นรายได้ในปี ท•ี 4 ประมาณ 91,575,117 บาท
หลังจากนัน! คิด 10.00% ของรวมรายได้ค่าเช่าทัง! หมด
- รายได้ค่าบริการอื•นๆ
ปี ท•ี 1 ประมาณ 22,153,090 บาท ปี ท•ี 2-33.37 ประมาณ
2.00% ของรวมรายได้ค่าเช่าทัง! หมด
- รายได้อ•นื ๆ
ปี ท•ี 1 ประมาณ 43,945,655 บาท ปี ท•ี 2-33.37 ประมาณ
4.00% ของรวมรายได้ค่าเช่าทัง! หมด

รายงานเลขที• QA 2022-04-0024
ทรัพย์สิน สิทธิการเช่าอาคารและสิ•งปลูกสร้างบางส่วนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

โดย บริษัท ควอลิตี ! แอพไพรซัล จํากัด
หน้า 30

2. ข้อสมมติฐานด้านรายจ่าย
2.1 ค่าซ่อมแซม
- ปี ท•ี 1-3 คิดค่าซ่อมแซมใช้อตั ราเดิม คือปี ท•ี 1 ประมาณ 7,788,627 บาทและปรับขึน! ปี ละ 2.50%
ปี ท•ี 4 คิดประมาณ 1.00% ของประมาณการรายได้รวมทัง! หมดและปรับขึน! ปี ละ 2.50%
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
- ปี ท•ี 1-3 คิด - บาท ปี ท•ี 4 คิด 6.00% ของประมาณการรายได้รวมทัง! หมด โดยคิด 7.5 เดือน
ปี ท•ี 5 คิด 6.00% ของประมาณการรายได้รวมทัง! หมดและปรับขึน! ปี ละ 2.50%
2.3 ค่า Co-service
- ปี ท•ี 1-3 คิด - บาท ปี ท•ี 4 คิด 2.00% ของประมาณการรายได้รวมทัง! หมด โดยคิด 7.5 เดือน
ปี ท•ี 5 คิด 2.00% ของประมาณการรายได้รวมทัง! หมดและปรับขึน! ปี ละ 2.50%
2.4 ค่าประกันภัย
- ปี ท•ี 1 คิดค่าประกันภัย 7,277,500 บาท และปรับขึน! ทุก 5 ปี ๆ ละ 5.00%
2.5 ค่าภาษี
- ปี ท•ี 1 คิด 14,704,327 บาท และปรับขึน! ทุก 4 ปี ๆละ 10.00%
2.6 ค่าการตลาดและประชาสัมพันธ์
- ปี ท•ี 1 คิด 17,181,911 บาท ปี ท•ี 2 คิด 0.80% ของประมาณการรายได้รวมทัง! หมด ปี ท•ี 3-4 ปรับขึน! ปี
ละ 2.50% และปี ท•ี 5 คิด 0.80% ของประมาณการรายได้รวมทัง! หมด หลังจากนัน! ปรับขึน! ปี ละ 2.50%
2.7 ค่ากันสํารองเพื•อการลงทุน
- ค่ากันสํารองเพื•อการลงทุน หมายถึงเงินที•สะสมไว้ลว่ งหน้าสําหรับการเปลี•ยนทดแทนสินทรัพย์ถาวรที•
เสื•อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งานในอนาคต เพื•อให้กิจการสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
ดังกล่าวเพื•อดําเนินการต่อไปได้ นอกจากนีย! งั หมายความรวมถึงเงินที•กิจการสะสมไว้ในกรณีท•อี าจมี
การขยายการลงทุนของกิจการเพิ•มขึน! ด้วย ในปี 2564 ทางศูนย์มีการ Renovate ครัง! ใหญ่โดยมี
งบประมาณการ 1,130 ล้านบาท และได้จ่ายเงินไปแล้ว 783.61 ล้านบาท โดยในปี ท•ี 1 จ่าย
346,387,186 บาท หลังจากนัน! บริษัทฯ ประมาณค่ากันสํารองเพื•อการลงทุนปี ละ 1.00% ของ
ประมาณการรายได้รวมทัง! หมด (ปี ท•ี 2-3 คิด 0.5% ของประมาณการรายได้รวมทัง! หมด เนื•องจากมี
การปรับปรุงครัง! ใหญ่)
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2.8 ค่าใช้จ่ายฝ่ ายบริหาร
- ปี ท•ี 1 คิด 7,290,753 บาท หลังจากนัน! ปี ท•ี 2-4 ปรับขึน! ปี ละ 2.50% และปี ท•ี 5 คิด 1.25% ของ
ประมาณการรายได้รวมทัง! หมด หลังจากนัน! ปรับขึน! ปี ละ 2.50%
2.9 ค่าใช้จ่ายอื•นๆ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายอื•นๆ และ ค่ารือ! ถอน (คือค่าใช้จ่ายในการรือ! ถอนสิ•งปลูกสร้าง
หลังจากหมดสัญญาเช่าที•ดิน)
ค่ารือ! ถอนในปี ท•สี ิน! สุดสัญญาเช่าที•ดิน ประมาณ 378,000,000 บาท โดยจะทําการรือ! ถอน 3
เดือนสุดท้ายก่อนสิน! สุดสัญญาเช่า(คิดจากค่ารือ! ถอนตารางเมตรละ 1,428.94 บาทบน
พืน! ที•ใช้สอย 264,530 ตารางเมตร)
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2.10 ค่าเช่าบ่อนํา!
1/01/2565
1/01/2566
1/01/2567
1/01/2568
1/01/2569
1/01/2570
1/01/2571
1/01/2572
1/01/2573
1/01/2574
1/01/2575
1/01/2576
1/01/2577
1/01/2578
1/01/2579
1/01/2580
1/01/2581
1/01/2582
1/01/2583
1/01/2584
1/01/2585
1/01/2586
1/01/2587
1/01/2588
1/01/2589
1/01/2590
1/01/2591
1/01/2592
1/01/2593
1/01/2594
1/01/2595
1/01/2596
1/01/2597
1/01/2598

31/12/2565
31/12/2566
31/12/2567
31/12/2568
31/12/2569
31/12/2570
31/12/2571
31/12/2572
31/12/2573
31/12/2574
31/12/2575
31/12/2576
31/12/2577
31/12/2578
31/12/2579
31/12/2580
31/12/2581
31/12/2582
31/12/2583
31/12/2584
31/12/2585
31/12/2586
31/12/2587
31/12/2588
31/12/2589
31/12/2590
31/12/2591
31/12/2592
31/12/2593
31/12/2594
31/12/2595
31/12/2596
31/12/2597
15/08/2598

6,232,500.00
6,782,500.00
7,901,279.57
7,190,510.71
8,892,888.16
9,159,674.80
9,434,465.05
9,717,499.00
10,009,023.97
10,309,294.69
10,618,573.53
10,937,130.74
11,265,244.66
11,603,202.00
11,951,298.06
12,309,837.00
12,679,132.11
13,059,506.07
13,451,291.26
13,854,829.99
14,270,474.89
14,698,589.14
15,139,546.81
15,593,733.22
16,061,545.21
16,543,391.57
17,039,693.32
17,550,884.12
18,077,410.64
18,619,732.96
19,178,324.95
19,753,674.70
18,380,194.36
9,702,229.61
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ค่าบริหารจัดการ ประกอบด้วย
● ค่าบริหารจัดการประมาณ 3.00% ของประมาณการรายได้รวมแต่ไม่รวมรายได้จาก Co-service,
ค่าสาธารณูปโภค และรายได้อ•นื ๆ
● ค่า Incentive ประมาณ 2.35% ของกําไรจากการดําเนินการบวกค่ากันสํารองเพื•อการลงทุน
● ค่า Commission สําหรับผูเ้ ช่ารายใหม่ ประมาณ 1.5 เดือนของสัญญา 3 ปี
● ค่า Incentive สําหรับผูเ้ ช่าต่อสัญญา ประมาณ 0.5 เดือนของสัญญา 3 ปี
● ค่า Commission สําหรับผูเ้ ช่าพืน! ที•สว่ นกลาง ประมาณ 0.5 เดือนของสัญญา 1 ปี
● ค่า Investment at fair ประมาณ 0.28% ของมูลค่าทรัพย์สินที•ประเมินราคา
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3. ข้อสมมติฐานเกี!ยวกับอัตราคิดลด (Discount Rate)
เนื•องจากทรัพย์สินที•ประเมินราคาดําเนินธุรกิจเป็ นพืน! ที•คา้ ปลีกให้เช่า ซึ•งเป็ นทรัพย์สินที•ก่อให้เกิดรายได้ ดังนัน!
การเลือกใช้ Discount Rate จะต้องเป็ นอัตราที•เหมาะสมเพียงพอที•จะจูงใจให้เกิดการลงทุน โดยปกตินักลงทุน
จะพิจารณาผลตอบแทนที•มากกกว่าการลงทุนที•ไม่มีความเสี•ยง ดังนัน! การพิจารณาอัตราคิดลดจะวิเคราะห์
ข้อมูลจาก 2 ส่วนคือ Discount Rate = Risk Free + Risk Premium
Risk Free พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 33 ปี ซึ•งมีอตั ราผลตอบแทนการ
ลงทุนเฉลี•ยประมาณ 3.60% (ประกาศ ณ.วันที• 31 มีนาคม 2565)
Risk Premium พิจารณาจากความเสี•ยงเกี•ยวกับประเภทธุรกิจนัน! ๆ โดยคํานึงลักษณะของทรัพย์สิน การ
บริหารจัดการและเงินลงทุน แนวโน้มความเจริญเติบโตของธุรกิจ ข้อบังคับทางกฎหมาย สภาวะเศรษฐกิจและ
การลงทุนภายใน-นอกประเทศ สถานการณ์ทางการเมืองและปั จจัยอื•น ๆ ที•มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
โดยมีอตั ราความเสี•ยงดังกล่าวประมาณ 4.40% - 6.40%
เมื•อพิจารณารวมกันแล้วอยู่ท•อี ตั ราคิดลดที• 8.00% - 10.00% ดังนัน! บริษัทฯ เมื•อพิจารณาทรัพย์สินแล้วเห็น
ควรกําหนด Discount Rate อยู่ทป!ี ระมาณ 9.0%
4. ระยะเวลาประมาณการ 33 ปี 4 เดือน 15 วัน
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ภาคผนวก 1 - วิธตี น้ ทุน (Cost Approach)
มูลค่าต้นทุนสําหรับประกันอัคคีภัย
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
สิ!งปลูกสร้าง
ลําดับ

รายละเอียด

ที!
1

เนื"อที!รวม

ราคา

รวมมูลค่าสิ!งปลูกสร้าง

(ตรม.)

(บาท/ตารางเมตร)

(บาท)

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
พืน• ที•ใช้สอยภายในอาคารที•ประเมินมูลค่า
พืน• ที•จอดรถภายในอาคารที•ประเมินมูลค่า
รวม

162,089.32

22,000

3,565,965,040.00

102,440.92

10,000

1,024,409,200.00

264,530.24

4,590,374,240.00

มูลค่าต้นทุนสําหรับประกันอัคคีภัย

4,131,000,000.00

หมายเหตุ 1) ราคาประเมินต่อหน่วยข้างต้นบริษัทฯ ได้ใช้ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง พ.ศ. 2563 ของสมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สนิ
แห่งประเทศไทยเป็ นเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงในการพิจารณาราคาต่อหน่วย โดยมีการเพิม• /ลดในส่วนที•แตกต่างกัน
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