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เอกสารอางอิงเลขที่ 64-1-0132-GL-1 
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล  

เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย (สํานักงานใหญ) ช้ัน 6 และ 12 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

เรียน กรรมการผูจัดการ 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

ตามที่บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับมอบหมายจากทานใหเสนอความคิดเห็นซ่ึงเปนมูลคาตลาด

ของทรัพยสินประเภทสิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง ภายใตช่ือ "อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน"

ซ่ึงตั้งอยูบนโฉนดที่ดินเลขที่ 4659, 14306 และ 19777 เน้ือที่ดินตามเอกสารสิทธิรวม 9-0-00.0 ไร หรือเทากับ 3,600.0 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสรางจํานวน 4 รายการ และส่ิงปลูกสรางอื่นๆ จํานวน 1 รายการ ภายใตสัญญาเชาท่ีดินพรอมส่ิง

ปลูกสราง (มีกําหนด 30 ป ตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ส้ินสุดวันที่ 28 ธันวาคม 2583 ปจจุบันอายุสัญญาเชาคงเหลือ 

19 ป 10.62 เดือน) โดยทรัพยสินฯ ตั้งอยูติดถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรายงาน

ฉบับน้ีไดถูกจัดทําข้ึนโดยเฉพาะสําหรับลูกคา/ผูวาจาง เพ่ือวัตถุประสงค และขอสมมติฐานในการประเมินมูลคา ตามที่ระบุ

ไวในรายงานฉบับน้ีเทาน้ัน 
บริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจสอบสภาพทรัพยสินดังกลาว เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ 2564 และไดศึกษาคนควาขอมูลตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการประเมินมูลคาทรัพยสินน้ีตามข้ันตอนแลว บริษัทฯ มีความเห็นวาทรัพยสินฯ ควรมีมูลคาดังน้ี  

กรณีท่ี 1)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป 10.62 เดือน : 884,000,000 บาท 

 (ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564)  (แปดรอยแปดสิบส่ีลานบาทถวน) 
    

กรณีท่ี 2)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป 9 เดือน : 887,800,000 บาท 

 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  (แปดรอยแปดสิบเจ็ดลานแปดแสนบาทถวน) 
    

กรณีท่ี 3)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป 6 เดือน : 894,700,000 บาท 

 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)  (แปดรอยเกาสิบส่ีลานเจ็ดแสนบาทถวน) 
    

กรณีท่ี 4)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป 3 เดือน : 902,200,000 บาท 

 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)  (เการอยสองลานสองแสนบาทถวน) 
    

กรณีท่ี 5)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป : 909,100,000 บาท 

 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  (เการอยเกาลานหนึ่งแสนบาทถวน) 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด และขาพเจาขอรับรองไมมีผลประโยชนใดๆ ไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออมเก่ียวของกับทรัพยสินที่ไดประเมินมูลคา และไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูประเมินคาทรัพยสินดวยความระมัดระวัง 

และรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพอยางสูงสุด 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 

นายวรศักด์ิ โชติแฉลมสกุลชัย 

กรรมการผูจัดการ 
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 แผนท่ีแสดงที่ต้ังสังเขป / แผนที่แสดงที่ตั้งทรัพยสิน / ผังแปลงที่ดิน / ผังบริเวณส่ิงปลูกสราง 

 ภาพถายทางอากาศ / แบบแปลนอาคาร / ภายถายทางอากาศ ระบบคนหารูปแปลงที่ดิน/กรมที่ดิน  
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 สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร / สําเนาใบรับรองการกอสราง / สําเนาสัญญาเชาที่ดิน  

 สําเนาสัญญาแบงเชาส่ิงปลูกสราง / ภาพถายทรัพยสินที่ประเมินมูลคา 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 
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  ตั้งอยูติดถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เอกสารอางอิงเลขที่ :  64-1-0132-GL-1 

 

หนาที่ i 

 

 
 

 

สรุปสาระสําคัญ และมูลคาของทรัพยสิน 

ช่ือลูกคา  : กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

วัตถุประสงคในการประเมินฯ  : เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ 

ประเภททรัพยสิน  : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 
ที่ตั้งทรัพยสิน : ภายใตช่ือ "อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน" ตั้งอยูติดถนนรัชดาภิเษก 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
คาพิกัด GPS : LAT : 13.827999 LON : 100.567057 

รายละเอียดทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง ภายใตช่ือ "อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว 

รัชโยธิน" ซ่ึงตั้งอยูบนโฉนดที่ดินเลขที่ 4659, 14306 และ 19777 เน้ือที่ดินตามเอกสารสิทธิ

รวม 9-0-00.0 ไร หรือเทากับ 3,600.0 ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง จํานวน 4 รายการ 

ไดแก 

1) อาคารคาปลีก/สํานักงาน และจอดรถยนต สูง 14 ช้ัน (อาคาร A) 

2) อาคารศูนยการคา 3 ช้ัน (อาคาร B) 

3) อาคารศูนยการคา 4 ช้ัน (อาคาร C) 

4) อาคารศูนยการคา 2 ช้ัน (อาคาร D) 

ส่ิงปลูกสรางอื่นๆ จํานวน 1 รายการ ไดแก 

- ลานคอนกรีต 

ภายใตสัญญาเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง (มีกําหนด 30 ป ตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2553 

ส้ินสุดวันที่ 28 ธันวาคม 2583 ปจจุบันอายุสัญญาเชาคงเหลือ 19 ป 10.62 เดือน) 

โดยมีการแบงพื้นที่ใชสอย และการใชประโยชนภายในอาคารดังน้ี 

1) อาคารคาปลีก/สํานักงาน และจอดรถยนต สูง 14 ช้ัน (อาคาร A) 

- ช้ัน G แบงเปน โถงรานคาปลีก โถงลิฟตโดยสาร โถงลิฟตดับเพลิง หองนํ้า พ้ืนที่

หองเครื่อง ที่จอดรถยนต 

- ช้ันที่ 2 แบงเปน โถงรานคา โถงลิฟตโดยสาร โถงลิฟตดับเพลิง พื้นที่หองเคร่ือง     

ที่จอดรถยนตบันไดหนีไฟ 

- ช้ันที่ 3-12 แบงเปน ที่จอดรถยนต โถงลิฟตโดยสาร โถงลิฟตดับเพลิง บันไดหนีไฟ 

- ช้ันที่ 13-14 แบงเปน โถงสํานักงาน โถงลิฟตโดยสาร โถงลิฟตดับเพลิง บันไดหนีไฟ 

- ช้ันดาดฟา แบงเปน พื้นที่หองเครื่อง 

2) อาคารศูนยการคา 3 ช้ัน (อาคาร B) 

- ช้ัน G แบงเปน โถงรานคา หองนํ้า โถงลิฟตโดยสาร บันไดเล่ือน 

- ช้ันที่ 2 แบงเปน โถงรานคา หองนํ้า โถงลิฟตโดยสาร บันไดเล่ือน 

- ช้ันที่ 3 แบงเปน โถงรานคา หองนํ้า โถงลิฟตโดยสาร บันไดเล่ือน 

- ช้ันดาดฟา แบงเปน พื้นที่จัดอีเวนท 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :  สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

  ภายใตช่ือ "อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน" 

  ตั้งอยูติดถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เอกสารอางอิงเลขที่ :  64-1-0132-GL-1 

 

หนาที่ ii 

 

 
 

 

3) อาคารศูนยการคา 4 ช้ัน (อาคาร C) 

- ช้ัน G แบงเปน โถงรานคา หองนํ้า โถงลิฟตโดยสาร บันไดเล่ือน 

- ช้ันที่ 2 แบงเปน โถงรานคา หองนํ้า โถงลิฟตโดยสาร บันไดเล่ือน 

- ช้ันที่ 3 แบงเปน โถงรานคา หองนํ้า โถงลิฟตโดยสาร บันไดเล่ือน 

- ช้ันที่ 4 แบงเปน โถงรานคา หองนํ้า โถงลฟิตโดยสาร บันไดเล่ือน 

4) อาคารศูนยการคา 2 ช้ัน (อาคาร D) 

- ช้ัน G แบงเปน โถงรานคา 

- ช้ันที่ 2 แบงเปน โถงรานคา 

ปจจุบันทรัพยสินที่ประเมินมูลคา เปนพื้นที่ศูนยการคา และธุรกิจอ่ืนๆ ภายใตสิทธิการเชา 

จากกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหารมิทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล  

  ตารางสรุปพื้นที่เชา และพื้นที่อ่ืนๆ ที่สามารถปลอยเชาไดท้ังหมด ดังนี ้
พื้นที่เชาตามรายละเอียดที่ไดรับจากผูวาจาง สามารถสรุปไดดังน้ี 

ก) พื้นที่เชาแบบคิดจากยอดขาย 700.78 ตารางเมตร 

ข) พื้นท่ีเชาระยะยาว (Long-Term) สํานักงาน 3,035.00 ตารางเมตร 

ค) พื้นที่เชาระยะส้ัน (6,429.01 sqm.)  7,639.60 ตารางเมตร 

+ Villa Market (1,210.59 sqm.)   

รวมพื้นที่เชาสุทธิ (Total Net Letable Area) 11,375.38 ตารางเมตร 
 

สาธารณูปโภค : ประกอบดวย ระบบไฟฟา นํ้าประปา โทรศัพท และทอระบายนํ้า  

กรรมสิทธ์ิการถือครอง : สิทธิการเชาระยะยาว 

ผูถือกรรมสิทธิท์ี่ดิน (ผูใหเชา) : บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด 

ผูเชาที่ดิน และผูเชาอาคาร : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 
ภาระจํานอง : ติดจํานองเปนประกันกับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ 

ไลฟสไตล 

ขอจํากัดดานการใชประโยชน

ในที่ดินและอาคาร 

: ทรัพยสินที่ประเมินมูลคาตั้งอยูในบริเวณพ้ืนที่บังคับการใชประโยชนในที่ดิน ตามพระราช 

บัญญัติผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2556) ระบุวาทรัพยสินตั้งอยูในพ้ืนที่สีสม    

(ย.7-4) ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 

สมมติฐานเพ่ิมเติม : ในการประเมินมูลคาครั้งน้ี ทางบริษัทฯ มิไดมีขอสมมติฐานพิเศษใดๆ ตอการกําหนด

มูลคาทรัพยสินครั้งน้ี 
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วันที่ทําการประเมินมูลคา : 12 กุมภาพันธ 2564 

วิธีการประเมินมูลคา : บริษัทฯ ไดพิจารณาเลือก ใชวิธีรายได/วิเคราะหคิดลดกระแสเงินสดเปนเกณฑในการประเมิน

มูลคาทรัพยสิน และเลือกใชวิธีตนทุนทดแทน เปนเกณฑในการประเมินมูลคาสิ่งปลูกสราง 

กรณีที่ 1)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป 10.62 เดือน : 884,000,000 บาท 

 (ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564)  (แปดรอยแปดสิบส่ีลานบาทถวน) 

    

กรณีที่ 2)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป 9 เดือน : 887,800,000 บาท 

 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  (แปดรอยแปดสิบเจ็ดลานแปดแสนบาทถวน) 

    

กรณีที่ 3)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป 6 เดือน : 894,700,000 บาท 

 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)  (แปดรอยเกาสิบส่ีลานเจ็ดแสนบาทถวน) 

    

กรณีที่ 4)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป 3 เดือน : 902,200,000 บาท 

 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)  (เการอยสองลานสองแสนบาทถวน) 

    

กรณีที่ 5)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป : 909,100,000 บาท 

 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  (เการอยเกาลานหน่ึงแสนบาทถวน) 

หมายเหตุ: บทสรุปดังกลาวขางตนใชประกอบกับรายละเอียดและเง่ือนไขตางๆ ที่ไดแสดงไวในเอกสารรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ 
บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด 
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เง่ือนไขและขอจํากัดในการประเมินมูลคาทรัพยสิน 

 มูลคาที่ประเมินไดของทรัพยสินฯ ซ่ึงแสดงไวในรายงานฉบับน้ีเปนความคิดเห็นที่มีตอทรัพยสินฯ ตามวัตถุประสงคที่ได

ระบุไวเทาน้ัน ดังน้ันมูลคาที่ประเมินจึงไมอาจนําไปใชอางอิงเกี่ยวของกับการประเมินอ่ืนใดได 

 เม่ือทําการประเมินหามูลคาตลาดของทรัพยสินใดก็ตามถือวาเปนการสะทอนใหเห็นถึงมูลคาเต็มตามสัญญาเทาน้ัน ทั้งน้ี

จะไมพิจารณาเก่ียวกับภาษีการซ้ือขายและคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการซ้ือขายทรัพยสินที่เกิดข้ึน 

 ความรับผิดชอบของผูประเมินมูลคา ในสวนที่เกี่ยวกับรายงานการประเมินมูลคาฉบับน้ี จํากัดเฉพาะกับลูกคาซ่ึงไดระบุไว

ในรายงานน้ีเทาน้ัน ความรับผิดชอบดังกลาวจะไมครอบคลุมถึงบุคคลอ่ืนในการใชรายงานน้ี 

 ขอมูลตางๆ ที่แสดงไวในรายงานฉบับน้ี และไดรับจากบุคคลอ่ืนยอมถือวาเช่ือถือไดแตผูประเมินยอมปฏิเสธความ

รับผิดชอบทั้งหลายหากปรากฏในภายหลังวาขอมูลขางตนที่ไดมาไมสามารถพิสูจนความถูกตองไดตรงตามที่แสดงไวถา

หากวาขอมูลประกอบในรายงานน้ีไดมาโดยไมมีการอางอิงถึงแหลงที่มาจากบุคคลอ่ืนแลวใหถือวาขอมูลเหลาน้ันไดมาจาก

การคนควารวบรวม และตรวจสอบความถูกตองโดยการสอบถามจากหนวยงานของรัฐหรือพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

แลว 

 แผนผัง และแผนที่ใดๆ ซ่ึงแสดงไวในรายงานฉบับน้ีเปนส่ิงที่ชวยใหผูใชเกิดความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยสินที่ประเมินอยาง

ชัดเจนเทาน้ัน 

 การประเมินมูลคาทรัพยสินซ่ึงเกี่ยวกับอาคารหรือส่ิงปลูกสรางอ่ืนๆ ผูประเมินมูลคาจะไมรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวกับ

ความม่ันคงแข็งแรงของโครงสรางอาคาร และไมอาจรับประกันความชํารุดเสียหายที่เกิดข้ึนไดไมอาจตรวจสอบได เชน 

ความเสียหายที่เกิดข้ึนจากปลวก และความผุกรอนของสวนที่มองไมเห็นเปนตน 

 ไมวาทั้งหมดหรือสวนหน่ึงสวนใดของรายงานการประเมินราคาเลมน้ีหรือการอางอิงใดๆ ที่เ ก่ียวของกับรายงาน 

ดังกลาวผูใชไมมีสิทธิ์นําไปตีพิมพในส่ิงพิมพเผยแพรใดๆ หรือใชในกิจการอ่ืนใดโดยไมไดรับการยินยอมเปน 

ลายลักษณอักษรจากบริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี ้คอนซัลแทนท จํากัด 

 ผูประเมินไมจําเปนตองไปใหการเปนพยานหรือปรากฏตัวในศาลเน่ืองจากการอางถึงปญหาที่เก่ียวกับตัวทรัพยสินที่

ประเมินในรายงานฉบับน้ีเวนเสียแตวาจะไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ เสียกอน หรือไดรับคําส่ังจากศาล 

 รายงานฉบับน้ีไดนําเสนอโดยถือวายอดเงินคาธรรมเนียมฯ คงเหลือจะตองถูกชําระภายในเวลา 15 วันในกรณีที่ลูกคาหรือ

บุคคลอ่ืนนํารายงานน้ีไปใชโดยปรากฎวายังมิไดมีการชําระคาธรรมเนียมท่ีเหลือแลวผูที่นําไปใชจะตองรับผิดชอบตอความ

เสียหายที่เกิดข้ึนทั้งหมด และบริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด จะไมรับผิดชอบสําหรับความเสียหายใดๆ 

ที่อาจจะเกิดข้ึนในกรณีน้ี 
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1.0 บทนํา 

การมอบหมายงาน 

ตามที่บริษัทฯ ไดรับมอบหมายจากทานใหเสนอความเห็นที่เปนมูลคาตลาด (Market Value) ของทรัพยสินประเภท

สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง ภายใตช่ือ "อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน" ซ่ึงตั้งอยูบน

โฉนดที่ดินเลขที่ 4659, 14306 และ 19777 เน้ือที่ดินตามเอกสารสิทธิรวม 9-0-00.0 ไร หรือเทากับ 3,600.0 ตารางวา

พรอมส่ิงปลูกสรางจํานวน 4 รายการ และส่ิงปลูกสรางอ่ืนๆ จํานวน 1 รายการ ภายใตสัญญาเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูก

สราง (มีกําหนด 30 ป ตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ส้ินสุดวันที่ 28 ธันวาคม 2583 ปจจุบันอายุสัญญาเชาคงเหลือ 

19 ป 10.62 เดือน)โดยทรัพยสินฯ ตั้งอยูติดถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร           

และบริษัทฯ ไดดําเนินการประเมินมูลคาของทรัพยสินน้ี ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์การถือครองภายใตสิทธิการเชาท่ีดินพรอมส่ิง

ปลูกสรางระยะยาว ซ่ึงเปนไปตามความประสงคของผูวาจาง 

วัตถุประสงคของการประเมินมูลคาทรัพยสิน 

การประเมินมูลคาทรัพยสินน้ี จัดทําข้ึนเพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ 

มูลคาตลาด(Market Value) 

ในการวิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งมูลคาตลาดของทรัพยสินน้ัน บริษัทซิมสพร็อพเพอรตี้คอนซัลแทนทจํากัด ไดยึดถือ

การประเมินมูลคาตามมาตรฐานสากล และสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย มูลคาตลาดเสรีเปนราคาที่

ดีที่สุดซ่ึงผูถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินพึงจะไดรับจากการขายทรัพยสินฯ ซึ่งไดรับเปนเงินสด โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ 

และเปนไปตามกลไกตลาด ณ วันที่ทําการประเมินมูลคา ทั้งน้ีภายใตสมมติฐานวา 

 มีผูยินดีที่จะขาย 

 ระยะเวลาของการประเมินมูลคาคือ ชวงระยะเวลาหนึ่งซ่ึงเหมาะสม สําหรับการซื้อขายทรัพยสินแต 

ละประเภท(โดยพิจารณาจากลักษณะและสภาวะตลาดของทรัพยสินน้ัน ที่เกี่ยวกับการเจรจาตอรองราคา

และเง่ือนไขอ่ืนๆ จนถึงข้ันตอนการตกลงซื้อขาย) 

 สภาพของตลาดทรัพยสิน ระดับของมูลคาและสภาพการณอื่นๆ ซ่ึงเกิดข้ึน ในเวลากอนที่จะมีการตกลงซื้อ

ขายกันน้ัน ยังถือวาคงสภาพเดิมภายในระยะเวลาของการประเมินราคาทรัพยสิน 

 ไมมีการพิจารณาถึงขอเสนอเพิ่มเติมใดๆ จากผูซ้ือที่มีความตองการทรัพยสิน น้ันเปนพิเศษ 

 ทั้งสองฝายไดตกลงดําเนินการซ้ือขายทรัพยสินน้ัน บนพื้นฐานของความรูความเขาใจ และการไตรตรอง

อยางละเอียดรอบคอบที่เทาเทียมกัน โดยปราศจากสภาวะการณบังคับใดๆ 

วันที่สํารวจสภาพทรัพยสิน 

บริษัทฯ ไดทําการตรวจสอบสภาพทรัพยสินที่ประเมินฯ เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ 2564 
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2.0 ที่ต้ังทรัพยสิน 

2.1 ที่ต้ัง 

ทรัพยสินที่ทําการประเมินมูลคาตั้งอยูภายใตช่ือ "อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน" 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยตั้งอยูติดถนนรัชดาภิเษก หางจากสถานีรถไฟฟา BTS 

สถานีรัชโยธิน ระยะประมาณ 300.00 เมตร และตั้งอยูหางกับสถานีรถไฟฟา BTS สถานีพหลโยธิน 24 

ระยะประมาณ 420.00 เมตร ทรัพยสินฯ ตั้งอยูในเขตพื้นที่เขตความรับผิดชอบของสํานักงานเขตจตุจักร ซ่ึง

มีระยะหางจากสถานที่สําคัญดังน้ี 

- หางจาก สถานีตํารวจพหลโยธิน  ระยะทางประมาณ 0.32 กิโลเมตร 

- หางจาก สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจัตุจักร ระยะทางประมาณ 0.75 กิโลเมตร 

- หางจาก โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ระยะทางประมาณ 0.90 กิโลเมตร 

- หางจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะทางประมาณ 1.00 กิโลเมตร 

ทรัพยสินที่ประเมินมูลคามีระยะหางจากบริเวณยานศูนยกลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร (บริเวณสีลม 

สาทร และสุรวงศ) ระยะทางประมาณ 15.00 กิโลเมตร 

 

(แผนที่สังเขปแสดงทําเลที่ตั้งทรัพยสินฯ แสดงไวในภาคผนวก) 

โดยทรัพยสินฯ ตั้งอยูหางจากสาธารณูปโภคที่สําคัญดังน้ี 

- หางจาก สถานีรถไฟฟา BTS สถานีรัชโยธิน ระยะประมาณ 0.30 กิโลเมตร 

- หางจาก สถานีรถไฟฟา BTS สถานีพหลโยธิน 24 ระยะประมาณ 0.42 กิโลเมตร 

- หางจาก สนามบินดอนเมือง    ระยะประมาณ 9.00 กิโลเมตร 

- หางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ  ระยะประมาณ 23.00 กิโลเมตร 

(แผนที่สังเขปแสดงทําเลที่ตั้งทรัพยสินฯ แสดงไวในภาคผนวก) 

บริเวณท่ีตั้งทรัพยสนิท่ีประเมินมูลคา 
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2.2 การเขาออก 

 ถนนสายหลักและถนนผานดานหนาทรัพยสิน : ไดแก ถนนรัชดาภิเษก ผิวการจราจรเปน

ถนนลาดยางขนาด 6 ชองจราจร ไป-กลับ พรอมเกาะกลางถนน ทางเดินเทา ทอระบายนํ้า และ

ไฟฟาถนน ที่มีความกวางของผิวจราจรประมาณ 18.00 เมตร เขตทางกวางประมาณ 24.00 เมตร 

สิทธิการใชทาง เปนทางสาธารณประโยชน 

  

2.3 สภาพแวดลอม 

ลักษณะการใชประโยชนที่ดินในบริเวณใกลเคียงที่ตั้งทรัพยสินที่ประเมินมูลคา จะเปนการใชประโยชนท่ีดิน

เพื่อการพาณิชยกรรมเปนหลัก และที่อยูอาศัยรองลงมา โดยจะอยูในลักษณะของ อาคารพาณิชย อาคาร

สํานักงาน โรงแรม ช็อปปงเซ็นเตอร สถาบันการเงินฯลฯ โดยจะตั้งอยูริมถนนพหลโยธิน และถนน

รัชดาภิเษก ทั้งสองฝง และถนนซอยแยกยอยตางๆ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย จะอยูใน

ลักษณะของอาคารชุดพักอาศัย สําหรับในบริเวณใกลเคียงที่ตั้งทรัพยสินมีโครงการพัฒนาเปน

คอนโดมิเนียมทั้งแบบ High-rise และแบบ Low-rise กอสราง และพัฒนาเปนจํานวนมากสําหรับการใช

ประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาและสถานที่ราชการจะต้ังอยูกระจายโดยทั่วไปโดยมีส่ิงปลูกสรางหรือโครงการ

พัฒนาที่สําคัญๆ ในพื้นที่น้ี ไดแก อาคารสํานักงานตึกชาง หางสรรพสินคาเซ็นทรัล สาขาลาดพราว ยูเน่ียน 

มอลล สวนสาธารณะจตุจักร จตุจักรพลาซา กองปราบปราม เทสโกโลตัสลาดพราว โรงพยาบาลเปาโล 

เกษตรฯ โรงพยาบาลวิภาวดี กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสถานีตํารวจพหลโยธิน  

เปนตน  

ถนนรัชดาภเิษก 

ทตีังทรัพย์สินทีประเมินมูลค่าฯ  
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2.4 ส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการบริเวณใกลเคยีง 

 ธนาคารพาณิชย ประกอบดวย  ธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานใหญธนาคาร อาคารสงเคราะห 

สํานักงานใหญ เปนตน 

 หางสรรพสินคา  และศูนยการค า ประกอบดวย หางสรรพสินคา เ ซ็นทรัล สาขาลาดพราว

หางสรรพสินคาเซ็นทรัล สาขารามอินทรา หางสรรพสินคาเดอะมอลลกรุป สาขางามวงศวาน 

ศูนยการคา JJ Mall เปนตน 

 สถานศึกษา ประกอบดวย โรงเรียนหอวัง มหาวิทยาลัยเซนตจอหน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน 

 โรงพยาบาล ประกอบดวย โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลสินแพทย 

พหลโยธิน 44 โรงพยาบาลมิราเคิลออฟไลฟ เปนตน 

 โรงแรม ประกอบดวย โรงแรมเดอะ แบงคอก เมเจอร สวีท โรงแรมแรบบิท รูมโรงแรมบานคุณหมอ

โฮสเทล โรงแรมนอรธเกต รัชโยธิน โรงแรมไอยรินทร แอท ตึกชาง โฮเทล และโรงแรมเดอะ พลิม 

เพลซ 2 เปนตน 

 สถานีรถไฟฟา BTS สถานีรัชโยธิน สถานีพหลโยธิน24 สถานีหาแยกลาดพราว และสถานีรถไฟฟา 

ใตดิน MRT สถานีพหลโยธิน 

2.5 โครงการพัฒนาของรัฐ 

ปจจุบันไมมีโครงการพัฒนาของรัฐที่คาดวาจะสงผลกระทบตอการใชประโยชนที่ดินในบริเวณน้ี 
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2.6 ภาพรวมเศรษฐกิจ 

 เศรษฐกิจไทยป 2563 และแนวโนมป 2564 

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ต้ังแตตนป 2563 สงผลใหเศรษฐกิจโลก

เผชิญภาวะวิกฤตครั้งรุนแรง ขณะที่ภาพรวมของประเทศไทย ที่สามารถรับมือกับการระบาดรอบแรกได 

แตในชวงทายป 2563 กลับเกิดการระบาดรอบที่สอง เศรษฐกิจไทยจึงไดรับผลกระทบอยางหนัก 

เน่ืองจากมีการพึ่งพารายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติสูงประมาณ รอยละ 13 ของผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ซึ่งเปนอัตราที่สูงกวาประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งยังเผชิญปญหาภาวะ

หยุดชะงักของภาคการผลิต (Supply disruption) ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ รวมทั้งผลกระทบ

เชิงลบจากรายไดที่ลดลง (Income effect or multiplier effect) นอกจากน้ียังมีปจจัยเชิงลบเพิ่มเติม

จากความตึงเครียดทางการเมืองภายในประเทศในชวงไตรมาสสุดทายของป จึงคาดวาเศรษฐกิจไทยป 

2563 จะหดตัวรุนแรงสุดนับตั้งแตวิกฤตการเงินเอเชียป 2541 ที่รอยละ -6.4 เทียบกับที่ขยายตัวรอย

ละ 2.4 ในป 2562 

 
 

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยป 2564 คาดวาจะฟนตัวกลับเปนบวกไดที่รอยละ 3.3 จากป 2563 ที่

หดตัว รอยละ -6.4 สวนหน่ึงเปนผลจากฐานที่ต่ําในปกอนหนา รวมทั้งความตอเน่ืองในการดําเนิน

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ การเรงใชจายภาครัฐ การฟนตัวตามวัฏจักรของเศรษฐกิจ และอุปสงคจาก

ตางประเทศ อยางไรก็ตามยังมีอีกหลายความทาทายรออยูขางหนาทามกลางปจจัยลบภายในประเทศ

จากสถานการณการระบาดระลอกใหมของโรคโควิด-19 (COVID-19) ปญหาการเมืองที่มีความไม

แนนอนอยูมาก และการฟนตัวของภาคทองเที่ยวที่คาดวาจะลาชากวาปจจัยอ่ืนๆ รวมทั้งผลกระทบ

ตอเน่ืองจากวิกฤตโควิด-19 (COVID-19) ทั้งปญหาการวางงาน และปญหาหน้ี 
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จากการฟนตั

ของกรอบเงิน

ผอนคลายมา

(กนง.) จะคง

อยางไรก็ตาม

การฟนตัวยัง

แบบเจาะจงก

ชวยเหลือใหธุ

ในป 2564 ก

การพัฒนาแล

อยางแพรหลา

ความผันผวน

เคล่ือนไหวขอ

สหรัฐอเมริกา

เส่ียง ไดแก ค

ยังมีการชุมนุ

ครัวเรือนที่พุ

ตลอดจนการ

ทางการและส

Regionalizat

ไทยในระยะต

ชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

 "อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน" 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหาน

32-GL-1 

ัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความเปราะบาง อัตราเงินเฟอมีแน

นเฟอหมายของรัฐบาล แมจะทยอยฟนกลับมาเปนบวกเ

ากเปนพิเศษของธนาคารกลางประเทศสําคัญของโลก คา

อัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดับต่ําเปนประวัติการณที่ร

ม การฟนตัวของเศรษฐกิจยังตองใชเวลานานกวาจะกลับ

งกระจุกอยูในบางภาคเศรษฐกิจ รัฐบาลมีแนวโนมดําเนิ

กลุมเปาหมาย ผนวกกับโครงการความชวยเหลืออ่ืนๆ 

ธุรกิจดําเนินกิจการไดอยางตอเน่ืองไปจนถึงมาตรการปองก

 

ารฟนตัวของเศรษฐกิจไทยอาจเผชิญกับความไมแนนอน

ะการผลิตวัคซีนที่อาจไมเปนไปตามความคาดหมายวาจะ

ายราวไตรมาสสุดทายของป 2564 ซ่ึงอาจทําใหการฟน

นของตลาดการเงินโลกอันจะสงผลตอเงินทุนเคล่ือน

องคาเงินบาท รวมทั้งนโยบายการคาระหวางสหรัฐอเมริ

า ซ่ึงอาจกระทบตอภาคสงออกของไทย สําหรับปจจัยภ

ความรุนแรงในการระบาดรอบใหมของโควิด-19 (COVI

มยืดเยื้อ การฟนตัวของภาคทองเที่ยวที่อาจลาชากวาคา

พุงสูงข้ึนซึ่งจะกระทบตอกําลังซ้ือและความสามารถใน

รฟนตัวของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs ภายหลังส้ิน

สถาบันการเงิน อยางไรก็ดีโอกาสจากการพึ่งพากันภ

tion) คาดวาจะมีสวนชวยสนับสนุนการสงออก การลง

ตอไป 

นคร 

 

 

 

นวโนมอยูในระดับต่ําใกลขอบลาง

เม่ือประกอบกับนโยบายการเงินที่

าดวาคณะกรรมการนโยบาการเงิน 

รอยละ 0.50 ตลอดทั้งป 2564 

สูระดับกอนเกิดการระบาด อีกทั้ง

นินมาตรการชวยเหลือทางการเงิน

เพ่ิมเติม นับตั้งแตมาตรการเพื่อ

กันปญหาวิกฤตสภาพคลอง 

 

น และความทาทายรอบดาน ไดแก 

ะสามารถใชวัคซีนกับประชากรโลก

นตัวของเศรษฐกิจโลกลาชาออกไป 

นยายระหวางประเทศและความ

ริกากับจีนภายใตผูนําคนใหมของ

ายในประเทศที่เปนประเด็นความ

ID-19) สถานการณทางการเมืองที่

าด ปญหาการวางงานและหน้ีภาค

นการชําระหน้ีของภาคครัวเรือน 

นสุดมาตรการความชวยเหลือจาก

ภายในภูมิภาคที่มากข้ึน (Rising 

งทุน และการเติบโตของเศรษฐกิจ
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 ภาพรวมอสังหาริมทรัพย 

ภาพรวมอสังหาริมทรัพยในป 2563 เปนไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศการระบาด

ของโควิด-19 (COVID-19) สงผลใหภาคอสังหาริมทรัพยจําเปนตองปรับตัว ผูพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพยรายใหญเรงดําเนินการขายยูนิตดวยการปรับลดราคา ยอมขาดทุนเพื่อใหไดกระแสเงิน

สด ซึ่งดําเนินมาตลอดทั้งป 2563 โดยสถานการณอสังหาริมทรัพยป 2564 น้ีสามารถวิเคราะหแนวโนม

ที่จะเกิดข้ึนกับตลาดอสังหาริมทรัพยไดจากปจจัยตางๆ ดังน้ี 

ปจจัยที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก ประกอบดวย 
อัตราดอกเบี้ยต่ํา 

คาดการณวาอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกจะทรงตัวในระดับต่ําไปอีก 1-2 ป แมวาจะผลเชิงบวกจากวัคซีน

ปองกันโควิด-19 (COVID-19) ที่เริ่มดําเนินการฉีดใหกับประชาชนในหลายประเทศ แตก็จําเปนตองใช

เวลาในการกระจายสูประชาชนในแตละประเทศ รวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจซ่ึงตองใชเวลาในการฟนตัว 

มาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพยจากภาครัฐ 

มาตรการลดคาธรรมเนียมการโอนและการจดจํานองสําหรับผูซื้อที่อยูอาศัยราคาไมเกิน 3 ลานบาท ที่

ครบกําหนดในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 แตสถานการณวิกฤตที่ยังยืดเย้ือจึงคาดวาภาครัฐจะตออายุ

มาตรการ หรือออกมาตรการอ่ืนมาทดแทนเพื่อลดภาระของผูที่ตองการซ้ือบานสําหรับการอยูอาศัยจริง 

ราคาอสังหาริมทรัพยทรงตัวจากปกอน 

โดยปกติแลวราคาอสังหาริมทรัพยจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนทุกป ซึ่งมาจากราคาที่ดินที่จะปรับข้ึนเฉล่ียปละ 7 

เปอร เ ซ็นตสงผลใหราคาที่อยูอาศัยมีราคาเพิ่มสูง ข้ึนตาม อยางไรก็ดี เม่ือเกิดวิกฤตผูพัฒนา

อสังหาริมทรัพยจึงชะลอการซ้ือที่ ดิน สงผลใหราคาที่ ดินโดยรวมไมขยับ ข้ึน อีกทั้งผูพัฒนา

อสังหาริมทรัพยมีการปรับตัวเพื่อใหเขากับสถานการณ โดยเปดตัวโครงการในระดับราคาต่ํา ในราคาไม

เกิน 3 ลานบาท 

ปจจัยที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงในเชิงลบ ประกอบดวย 

หน้ีครัวเรือนอยูในระดับสูงในสถานการณที่เศรษฐกิจชะลอตัว การกอหน้ีเพ่ิมไมใชทางเลือกท่ีดี อีกทั้ง

สถาบันการเงินก็จะเขมงวดในการปลอยสินเช่ือใหกับผูขอกูที่มีสัดสวนหน้ีตอรายรับสูงเชนกัน 

กําลังซ้ือจากตางชาติยังไมกลับมา 

แมวารัฐบาลมีการออกแคมเปญกระตุนกําลังซื้ออสังหาริมทรัพยจากตางชาติ แตก็ไมสามารถดึงเม็ดเงิน

จากชาวตางชาติใหกลับมาไดอยางรวดเร็ว เน่ืองจากสถานการณการระบาดของโควิด-19 (COVID-19) 

ที่ยังมีความเส่ียงจึงทําใหมีโอกาสสงผลตอการตัดสินใจชะลอการซื้อจากตางชาต ิ

ผูประกอบการรายเล็กเขาไมถึงแหลงเงินทุน 

อีกหน่ึงปจจัยเส่ียงของภาคอสังหาริมทรัพยก็คือ การแขงขันลดราคาขายท่ียืดเย้ือ จนผูประกอบการราย

เล็กไมสามารถแขงขันได สงผลใหเกิดปญหาดานการชําระหน้ี รวมถึงไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน

ใหมๆ ได ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดปญหาในวงกวาง 

การวิเคราะหความเส่ียงทั้งหมดและปจจัยบวกที่ดี ตลาดอสังหาริมทรัพยในป 2564 ยังคงเปนตลาด

ของผูซื้อโดยเฉพาะผูที่มีความพรอมดานการเงิน ในสวนของผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยราย

เล็ก ภาครัฐควรเขามาสนับสนุนดวยการหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพื่อใหผูประกอบการสามารถประคอง

ตัวเพ่ือผานวิกฤติที่เกิดข้ึนในปจจุบัน 
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 ภาพรวมตลาดคาปลีก 

ภาพรวมตลาดคาปลีกป 2563 และแนวโนมป 2564 โดยป 2563 มีปจจัยลบเขามากระทบธุรกิจตางๆ 

รวมถึงกลุมอสังหาริมทรัพยที่ตองรับปจจัยลบจาก โควิด-19 (COVID-19) ทั้งในตลาดที่อยูอาศัยบาน-

คอนโดฯ และกลุมอสังหาฯเชิงพาณิชยประเภทสํานักงานใหเชาและศูนยการคา สวนภาพในป 2564 

ของแตละกลุมธุรกิจที่ตองเผชิญสถานการณการระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ซ่ึงสงผลกระทบ

รุนแรงตอเศรษฐกิจ โดยสภาพัฒน(สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)คาดการณวา

GDPไทยในป 2563 จะติดลบถึง -6.0 เปอรเซ็นต นํามาสูภาวะหน้ีครัวเรือนท่ีเพิ่มสูงข้ึน อัตราวางงาน

ที่มากข้ึน และมีผลตอกําลังซื้อของผูบริโภค รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย ซ่ึงมีผลกระทบจากปจจัยลบ

เชิงเศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช ชีวิตเ น่ืองมาจากโรคระบาดของโควิด-

19 (COVID-19) เชน การเปล่ียนสถานที่ทํางานจากสํานักงานมาสูการทํางานที่บาน (Work from 

Home) ความนิยมการส่ังอาหารมาทานที่บานแทนการทานขาวนอกบาน การเติบโตของอี-คอมเมิรซ 

ลวนสงผลตอตลาดในภาพรวมท้ังส้ิน 

กลุมพ้ืนที่คาปลีกหรือรีเทล โดยในปน้ีกลุมธุรกิจคาปลีกประสบผลกระทบทั้งทางตรงทางออมจากการ

ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ศูนยการคาเปนหน่ึงในสถานที่ที่ถูกส่ังปดการทํากิจการในชวงเดือน

มีนาคม-พฤษภาคม 2563 (ยกเวนพื้นที่ขายสินคาจําเปน) สงผลใหผูใหเชาตองลดราคาหรืองดเก็บคา

เชาในชวงเวลาดังกลาว เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของผูเชาหลังจากเปดใหบริการโดยมหาวิทยาลัย

หอการคาไทย พบวา ดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภคลดลงมากสุดถึง 47.2 จุดเม่ือเดือนเมษายน 2563 ซ่ึง

ต่ําที่สุดในรอบ 20 ป และฟนตัวมาอยูที่ 50.2 จุดในเดือนกันยายน 2563 ซ่ึงยังคงต่ํากวาชวง

รัฐประหารป 2557  

ในป 2563 CBRE รายงานวา นักทองเที่ยวตางชาติลดลงอยางมากตั้งแตมีการปดประเทศซ่ึงเปนปจจัย

ลบสําคัญตอพื้นที่รีเทล โดยเฉพาะศูนยการคาท่ีจับกลุมนักทองเที่ยวเปนหลักในเขตใจกลางเมืองที่เปน

ปจจัยลบโดยตรง และโดยออมจากกลุมธุรกิจ อี-คอมเมิรซและฟูดเดลิเวอรี่ แตเม่ือมีการระบาดโรคโค

วิด-19 (COVID-19)สงผลเปนระยะเวลานานมากขึ้น ทําใหการส่ังสินคาออนไลนจึงมีโอกาสเติบโตอยาง

กาวกระโดด โดย Priceza เปดเผยวา มูลคาตลาดอี-คอมเมิรซไทยป 2564 จะสูงถึง 2.2 แสนลานบาท 

หรือเติบโต 35 เปอรเซ็นตจากป 2653 ซึ่งนําไปสูการลดสาขาและลดขนาดรานคาออฟไลน เปนปจจัย

ลบตอกลุมพื้นที่คาปลีกใหเชา 
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ปจจัยตางๆ ส

แทนซี่” ประเ

โครงการและ

ศูนยการคานอ

การคาดการณ

พื้นที่คาปลีกใ

สรางเสร็จใหม

100,000 ตา

ตารางเมตร 

เม่ือทําการศึก

แหงประเทศไ

กันยายน) ขอ

19(COVID-1

- กลุมเซ็นท

โดยเฉพาะก

- เซเวนอีเล

จากการขาย

- บิ๊กซี ราย

ลดลง เชน

ยังคงไมกลั

- แม็คโคร ร

รวมท้ังหมด

เพ่ือใหสอด

ชองทางการ

ที่มา : ตลาดห

แมชวงไตรมา

ในชวงธันวาค

ชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

 "อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน" 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหาน

32-GL-1 

สงผลเสียกับธุรกิจคาปลีก โดย “ฟนิกซ พร็อพเพอรต้ี ด

เมินวา พื้นที่คาปลีกป 2563 มีอัตราการเชาลดลง 5-1

ะทําเลโดยในขณะน้ี ศูนยการคาในเมืองช้ันในมีอัตร

อกเมืองมีอัตราการเชาที่ 87 เปอรเซ็นต 

ณตลาดพ้ืนท่ีรีเทลป 2564 มองภาพในแงดีสําหรับชวงป

ในตลาดลดลงอยางมาก โดยฟนิกซพร็อพเพอรตี้ฯ รายง

มเพียง 6.6 หม่ืนตร.ม. (เฉพาะ 9 เดือนแรก) และป 2564

ารางเมตร เทียบกับชวงป 2560-2562 ที่มีพ้ืนที่ คาปลี

กษาผูประกอบการธุรกิจคาปลีกรายใหญ ในกลุมธุรกิจที

ไทย เชน กลุมเซ็นทรัล เซเวนอีเลฟเวน บิ๊กซี และแม็คโค

องป 2563 หดตัวกวาชวงเวลาเดิมของป 2562 ราย

9) ยกเวน "แม็คโคร" ที่ขยายตัวสวนทางเศรษฐกิจ 

รัล รายไดรวมลดลง 10.36 เปอรเซ็นต โดยเปนการ

กลุมแฟช่ันและอาหาร รวมถึงรายไดจากสวนของคาเชาที่ล

ลฟเวน รายไดรวมลดลง 7.52เปอรเซ็นต สาเหตุหลักมาจ

ยและบริการ ทําใหตองมีการปรับแผนธุรกิจสูชองทางออนไ

ยไดรวมลดลง 9.86 เปอรเซ็นต สาเหตุหลักมาจากอัตรา

เดียวกับรายไดคาเชาปรับตัวลดลงจากการที่ยังใหสวนล

ับมา 100 เปอรเซ็นต 

รายไดรวมขยายตัว 4.35 เปอรเซ็นต เปนผลจากการเปด

ด 6 สาขา รวมถึงมาจากการที่พัฒนาดานตางๆ ทั้งรูปแ

ดคลองกับพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคที่เป

รขายแบบ O2Oและการชําระสินคาผานอี-เพยเมนท 

หลักทรัพยแหงประเทศไทย, ประมวลผลโดยศูนยวิจัยธน

าส 3 ป 2563 ภาพรวมสถานการณมีแนวโนมดีข้ึน แตเมื

คม 2563 สงผลใหการจับจายใชสอยลดลงในชวงเทศกาลส

นคร 

 

 

 

ดีเวลล็อปเมนท แอนด คอนซัล

15 เปอรเซ็นตข้ึนอยูกับรูปแบบ

ราการเชาที่ 90 เปอรเซ็นตและ

ป 2563 ถึง 2565 คือมีการสราง

งานวา ป 2563 มีพื้นที่คาปลีก

4 คาดวาจะมีซัพพลายใหมเพียง 

กเพิ่มข้ึนปละ 300,000-400,000 

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

คร ชวง 9 เดือนแรก (มกราคม-

ยไดลดลงจากผลกระทบโควิด-

รลดลงในรายไดทุกกลุมธุรกิจ 

ลดลง 

จากการปรับตัวลดลงของรายได

นไลนและเดลิเวอรี่เพ่ิมข้ึน 

การเติบโตของยอดขายตอสาขา

ลดคาเชา และอัตราการเชาพ้ืนที่

ดสาขาใหมทั้งในและตางประเทศ

บบสาขา ผลิตภัณฑ และบริการ

ปล่ียนแปลงไป เชน การพัฒนา

 

นาคารออมสิน 
ม่ือการระบาดระลอกใหมกลับมา

สงทายปเกา ตอนรับปใหม  
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3.0 ทรัพยสินที่ทําการประเมินมูลคา 

3.1 รายละเอียดทรัพยสิน 

ทรัพยสินที่ทําการประเมินมูลคา ประเภทสิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง ภายใตช่ือ "อาคารศูนยการคา

ไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน" พรอมส่ิงปลูกสราง จํานวน 4 รายการ ไดแก 

1) อาคารคาปลีก/สํานักงาน และจอดรถยนต สูง 14 ช้ัน (อาคาร A) 

2) อาคารศูนยการคา 3 ช้ัน (อาคาร B) 

3) อาคารศูนยการคา 4 ช้ัน (อาคาร C) 

4) อาคารศูนยการคา 2 ช้ัน (อาคาร D) 

ส่ิงปลูกสรางอื่นๆ จํานวน 1 รายการ ไดแก 

- ลานคอนกรีต 

ภายใตสัญญาเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง (มีกําหนด 30 ป ตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ส้ินสุดวันท่ี 28 

ธันวาคม 2583 ปจจุบันอายุสัญญาเชาคงเหลือ 19 ป 10.62 เดือน) 

โดยมีการแบงพ้ืนที่ใชสอยและการใชประโยชนภายในอาคารดังน้ี 

1) อาคารคาปลีก/สํานักงาน และจอดรถยนต สูง 14 ช้ัน (อาคาร A) 

- ช้ัน G แบงเปน โถงรานคาปลีก โถงลิฟตโดยสาร โถงลิฟตดับเพลิง หองนํ้า พื้นที่หองเครื่อง  

ที่จอดรถยนต  

- ช้ันที่ 2 แบงเปน โถงรานคา โถงลิฟตโดยสาร โถงลิฟตดับเพลิง พ้ืนที่หองเครื่อง ที่จอดรถยนต  

บันไดหนีไฟ 

- ช้ันที่ 3 - 12 แบงเปน ที่จอดรถยนต โถงลิฟตโดยสาร โถงลิฟตดับเพลิง บันไดหนีไฟ 

- ช้ันที่ 13 - 14 แบงเปน โถงสํานักงาน โถงลิฟตโดยสาร โถงลิฟตดับเพลิง บันไดหนีไฟ 

- ช้ันดาดฟา แบงเปน พื้นที่หองเครื่อง 

2) อาคารศูนยการคา 3 ช้ัน (อาคาร B) 

- ช้ัน G แบงเปน โถงรานคา หองนํ้า โถงลิฟตโดยสาร บันไดเล่ือน 

- ช้ันที่ 2 แบงเปน โถงรานคา หองนํ้า โถงลิฟตโดยสาร บันไดเล่ือน 

- ช้ันที่ 3 แบงเปน โถงรานคา หองนํ้า โถงลิฟตโดยสาร บันไดเล่ือน 

- ช้ันดาดฟา แบงเปน พื้นที่จัดอีเวนท 

3) อาคารศูนยการคา 4 ช้ัน (อาคาร C) 

- ช้ัน G แบงเปน โถงรานคา หองนํ้า โถงลิฟตโดยสาร บันไดเล่ือน 

- ช้ันที่ 2 แบงเปน โถงรานคา หองนํ้า โถงลิฟตโดยสาร บันไดเล่ือน 

- ช้ันที่ 3 แบงเปน โถงรานคา หองนํ้า โถงลิฟตโดยสาร บันไดเล่ือน 

- ช้ันที่ 4 แบงเปน โถงรานคา หองนํ้า โถงลิฟตโดยสาร บันไดเล่ือน 

4) อาคารศูนยการคา 2 ช้ัน (อาคาร D) 

- ช้ัน G แบงเปน โถงรานคา 

- ช้ันที่ 2 แบงเปน โถงรานคา 
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โดยปจจุบันทรัพยสินที่ประเมินมูลคา เปนพ้ืนที่ศูนยการคา และธุรกิจอ่ืนๆ ภายใตสิทธิการเชา จากกองทุน

รวมสิทธิการเชาอสังริมทรัพย เมเจอรซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล  

โดยรายละเอียดสัญญาเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง จํานวน 2 ฉบับมีดังน้ี 
1. สัญญาเช าที่ ดิน และอาคารระหวางบริษัท รัชโยธิน อเวนิวจํากัด ( ผู ใหเชา) กับ กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล (ผู เชา) มีกําหนดระยะเวลาเชา 30 ปเริ่มวันที่  

29 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2583 ปจจุบันอายุสัญญาเชาคงเหลือ 19 ป 10.62 เดือน เพื่อ

ใชประกอบธุรกิจศูนยการคาประเภทคอมมูนิตี้มอลล (Community Mall) 

2. สัญญาเชาที่ดิน และอาคารจอดรถยนต ระหวาง บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด (ผูใหเชา) กับ กองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล (ผูเชา) มีกําหนดระยะเวลาเชา 30 ป เริ่มวันที่  

29 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2583 ปจจุบันอายุสัญญาเชาคงเหลือ 19 ป 10.62 เดือน เพื่อ

ใชเปนที่จอดรถ 

ตารางสรุปพื้นที่เชา และพื้นที่อ่ืนๆ ที่สามารถปลอยเชาไดท้ังหมด ดังนี ้
พื้นที่เชาตามรายละเอียดที่ไดรับจากผูวาจาง สามารถสรุปไดดังน้ี 

ก) พื้นที่เชาแบบคิดจากยอดขาย 300.00 ตารางเมตร 

ข) พื้นที่เชาระยะยาว (Long-Term) โรงภาพยนตร และโบวล่ิง 12,399.00 ตารางเมตร 

ค) พื้นที่เชาระยะส้ัน 1,969.07 ตารางเมตร 

รวมพื้นที่เชาสุทธิ (Total Net Letable Area) 14,668.07 ตารางเมตร 

ก) พื้นที่เชาแบบคิดจากยอดขาย (รานแมคโดนัลด และรานสตารบัคส พื้นที่ทั้งหมด 700.78 ตารางเมตร) 

พื้นที่เชาแบบคิดจากยอดขาย - ช้ันท่ี 1 อาคาร B 
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พื้นที่เชาแบบคิดจากยอดขาย - ช้ันท่ี 2 อาคาร B 

 

ข) พื้นที่เชาระยะยาว (Long-Term) - สํานักงาน 

พื้นที่เชา 
ระยะเวลาตามสัญญา 

พื้นที่เชารวม (ตร.ม.) 
เริ่มตน ส้ินสุด 

พื้นที่สํานักงาน 30/5/2560 29/5/2581 3,035.00 

รวม 3,035.00 

พื้นที่เชาระยะยาว - ช้ันที่ 13 สํานักงาน 
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พื้นที่เชาระยะยาว - ช้ันที่ 14 สํานักงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค) พื้นที่เชาระยะส้ัน (7,639.60 ตารางเมตร) 
ตารางสรุปพื้นท่ีเชาระยะส้ัน   

  - พื้นที่เชาระยะส้ันช้ัน 1 1750.79 ตารางเมตร 

  - พื้นที่เชาระยะส้ันช้ัน 2  2587.10 ตารางเมตร 

  - พื้นที่เชาระยะส้ันช้ัน 3 1167.22 ตารางเมตร 

  - พื้นที่เชาระยะส้ันช้ันใตดิน 923.90 ตารางเมตร 

  - พื้นที่เชาระยะส้ัน Villa Market 1210.59 ตารางเมตร 

รวมพื้นที่เชาระยะส้ัน และ Villa Market 7,639.60 ตารางเมตร 
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พื้นที่เชาระยะส้ัน - ช้ันที ่1 

 

พื้นท่ีเชาระยะส้ัน - ช้ันที่ 2 
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พื้นท่ีเชาระยะส้ัน - ช้ันที่ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นท่ีเชาระยะส้ัน - ช้ันที่ 4 
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ตารางสรุปพื้นที่และการใชประโยชน / โซนพื้นที่เชาระยะส้ัน (Short Term) ช้ัน 1 - 4 

ลําดับ เลขที่ ซ่ือราน 
พื้นที่เชา 

(ตารางเมตร) 

ระยะเวลาสัญญา 

เริ่ม ส้ินสุด 

1 A101 - Anchor Villa Market 1,210.59 01/12/11 30/11/21 

2 B103 ราน A RAMEN 106.63 01/03/18 28/02/21 

3 B107 A ราน ถูกจริงจริง 26.49 24/03/18 23/03/21 

4 B107B WOK STATION 55.66 21/05/19 20/05/22 

5 B109-A OISHI RAMEN 80.49 18/10/18 17/10/21 

6 B109-B KAKASHI 83.48 18/10/18 17/10/21 

7 B110 COCO ICHIBANYA 66.68 31/10/14 30/10/21 

8 B111 SCB 80.64 30/05/11 29/05/21 

9 B114 ราน MUTEKI 79.05 15/10/19 14/10/22 

10 B115 KOI The' 58.78 25/02/19 24/02/22 

11 B116 ชาตรามือ 25.00 26/07/19 25/07/22 

12 B117 KYO ROLL EN 105.00 25/08/15 30/06/22 

13 B118 ZERO CAL 7.89 10/08/19 09/08/21 

14 B119 EYE CLASS 30.35 20/12/18 19/12/21 

15 B120 PG Strdio 48.72 18/06/18 17/06/21 

16 C106 EVAIME 64.97 05/07/20 04/07/23 

17 C108 - C111 ราน BON Chon 138.75 04/05/17 03/05/23 

18 outdoor ราน BON Chon 35.00 04/05/17 03/05/23 

19 D101 AMAZON Coffee 65.55 01/11/15 31/10/21 

20 D102 ราน U Like Clinic 90.00 01/11/20 31/10/23 

21 D103 City loan 64.47 15/09/12 14/09/21 

22 KB11,KB12,KB13 Healthy Planet 26.00 25/05/18 24/05/21 

23 B203B-204-205 YOGA&ME 404.00 01/12/19 30/11/22 

24 B207และB210 SHABU SMILE 126.08 15/02/16 14/02/22 

25 B212-213 Save Drug 32.00 06/05/11 05/05/21 

26 C204 Daiso 129.75 17/06/11 16/06/21 

27 C205A ธนาคารออมสิน 117.02 01/09/14 31/08/21 

28 C206 The Time Bangkok 29.00 01/04/18 31/03/21 

29 C207 TENJO 164.67 09/11/16 08/11/22 

30 D201 Kim Buffet 277.43 05/08/11 04/08/21 

31 B301,B302,B303 OFFICE M PICTURES 531.75 01/08/20 31/07/23 

32 B310 Empress Travel 25.24 07/07/17 06/07/23 

33 C 401 - A We Fitness 390.90 15/03/14 14/03/23 

34 A201 V Coating Wash 228.00 01/10/18 30/09/21 

รวมพื้นที่เชาตามสัญญาปจจุบัน 1,455.52    
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 รายละเอียดโครงการ 

ปจจุบันทรัพยสินฯ ไดรับการพัฒนาใชประโยชน ภายใตช่ือ "อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน" 

ซึ่งมีอาคารศูนยการคาคอมมูนิต้ีมอลล และอาคารจอดรถยนตจํานวน 4 อาคาร แบงการใชประโยชน สามารถแบง

พื้นที่ตามช้ัน และโซนตางๆ มีรายละเอียดดังนี ้

1) อาคารคาปลีก/สํานักงาน และจอดรถยนต สูง 14 ช้ัน (อาคาร A) ประกอบดวย 

ช้ันที่ 1 ประกอบดวย รานซูเปอรมารเก็ตหองนํ้า หองเครื่อง เปนตน  
ช้ันที่ 2 ประกอบดวย รานคารแคร ลาง อัด ฉีดรถยนต หองเครื่อง เปนตน 
ช้ันที่ 3 - 12 ประกอบดวย พ้ืนที่ที่จอดรถยนต โถงลิฟตโดยสาร โถงลิฟตดับเพลิง 

ช้ันที่ 13 ประกอบดวย พื้นที่สํานักงาน โถงลิฟตโดยสาร โถงลิฟตดับเพลิง 

ช้ันที่ 14 ประกอบดวย พื้นที่สํานักงาน โถงลิฟตโดยสาร โถงลิฟตดับเพลิง 

ช้ันดาดฟา ประกอบดวย พ้ืนที่หองเครื่อง 

2) อาคารศูนยการคา 3 ช้ัน (อาคาร B) ประกอบดวย 

ช้ันที่ 1 ประกอบดวย รานอาหาร เครื่องด่ืม รานคาแฟช่ัน เส้ือผาตางๆ และธนาคาร เปนตน 

ช้ันที่ 2 ประกอบดวย รานอาหาร และรานคา เปนตน 

ช้ันที่ 3 ประกอบดวย รานนวดแผนไทย สถาบันเสริมความงาม สถาบันสอนภาษา และสถาบันพัฒนาบุคคล 

เปนตน 

3) อาคารศูนยการคา 4 ช้ัน (อาคาร C) ประกอบดวย 

ช้ันที่ 1 ประกอบดวย รานอาหาร เครื่องด่ืม รานคาแฟช่ัน เส้ือผาตางๆ และธนาคาร เปนตน 

ช้ันที่ 2 ประกอบดวย รานอาหาร ธนาคาร และรานคา เปนตน 
ช้ันที่ 3 ประกอบดวย รานเครื่องสําอาง สถาบันเสริมความงาม รานคา และรานอาคาร เปนตน 

ช้ันที่ 4 ประกอบดวย ฟตเนส และพ้ืนที่ E-Commert เปนตน 

4) อาคารศูนยการคา 2 ช้ัน (อาคาร D) ประกอบดวย 

ช้ันที่ 1 ประกอบดวย รานอาหาร เครื่องด่ืม และธนาคาร เปนตน 

ช้ันที่ 2 ประกอบดวย รานอาหาร เปนตน 
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 ส่ิงอํานวยความสะดวก และบริการที่จะจัดใหมีไวบริการ ประกอบดวย 

ส่ิงอํานวยความสะดวก ไดแก ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกร ธนาคารไทยพาณิชย รานอาหาร รานกาแฟ 

รานคาปลีก และซูเปอรมาเก็ต 

ลิฟต / บันไดเล่ือน ไดแก ลิฟตโดยสาร 4 ตัว และบันไดเล่ือนจํานวน 2 ชุด 

ระบบความเย็นในอาคาร ไดแก ระบบ CHILLER ระบบ CHILLERWATER PUMP 

และระบบ AirHandling Unit (AHU) สําหรับพื้นที่เชา 
ระบบสุขาภิบาล ไดแก บอบําบัด ระบบปมนํ้าเสีย ปมอัดอากาศ และปมดูดตะกอน เปนตน 
ระบบไฟสองสวาง และปายทางหนีไฟ ไดแก Emmer Batt กลองปายไฟ “ทางหนีไฟ” และกลองปายไฟ  

“EXIT” เปนตน 
ระบบดับเพลิง ไดแก เครื่องสูบนํ้า Sprinkler Fire Hose Cabinet จุดรับนํ้าดับเพลิง และถังดับเพลิงชนิด

มือถือ เปนตน 
ระบบแจงสัญญาณเหตุเพลิงไหม ไดแก เครื่องตรวจจับความรอน เครื่องตรวจจับควัน สัญญาณแจงเหตุ 

และกระด่ิง เปนตน 
ระบบสถานีแกส ไดแก ถังแกส และชุดจายแกส เปนตน 

ระบบรักษาความปลอดภัย ไดแกระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) สําหรับความปลอดภัยในพื้นที่ของ

อาคาร 24 ช่ัวโมง เปนตน 

ที่จอดรถภายในอาคาร ตั้งอยูบริเวณอาคารคาปลีก/สํานักงานและจอดรถยนต สูง 14 ช้ัน (อาคาร A) 
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ณ วันที่ทําการประเมินมูลคาทรัพยสิน บริษัทฯ ไดรับรายละเอียดงบรายไดและคาใชจายในการดําเนินงาน

บริหารโครงการที่ทําการประเมิน จากผูวาจางสามารถสรุปรายละเอียดดังน้ี 
ตารางสรุปรายรับ และรายจายการบริหารโครงการ ป 2018 ถึง 2020 

 
 

  

Data Y2018 Y2019 Y2020
Revenue
Rental Incomes 38,479,705               39,665,506     35,933,778     

Service Incomes 26,143,731               26,489,066     23,945,561     

Total Rent and Service income-shop 64,623,436               66,154,573     59,879,339     

Plus  - Rent & Service Incomes-Non leasing 3,997,350 3,171,445 2,784,415

        (% of Rental and Service Incomes-shop) 6.2% 4.8% 4.7%

        - Service Incomes-Parking 2,401,690 4,300,552 2,720,393

        (% of Rental and Service Incomes-shop) 3.7% 6.5% 4.5%

         - Utilities Incomes 1,988,676                  2,659,386       2,093,651       

        (% of Rental and Service Incomes-shop) 3.1% 4.0% 3.5%

         - Other Income 1,256,531 1,209,594 1,494,840

        (% of Rental and Service Incomes-shop) 1.9% 1.8% 2.5%

Total Revenue 74,267,683               77,495,550     68,972,639     

Cost of Sale & Services

 - Service Costs 10,547                       69,177             73,939             

   (% of total Revenue) 0.01% 0.09% 0.11%

 - Security and Cleaning Cost 4,100,566                  4,386,879       2,904,120       

   (% of total Revenue) 5.52% 5.66% 4.21%

 - Repair & Mantenance Cost 2,898,185                  5,138,125       2,203,660       

   (% of total Revenue) 3.90% 6.63% 3.19%

Gross Margin 67,258,385               67,901,368     63,790,919     

 SG&A Expenses

 - Administrative Expenses 548,549                     832,858           544,239           

   (% of total Revenue) 0.74% 1.07% 0.79%

 - Insurance Premium 234,268                     229,286           233,368           

   (% of total Revenue) 0.32% 0.30% 0.34%

 - Other Expenses 809,383                     700,220           606,032           

   (% of total Revenue) 1.09% 0.90% 0.88%

 - Management Fee Expenses 5,183,284                  5,078,299       4,922,740       

   (% of total Revenue) 6.98% 6.55% 7.14%

Net Profit 60,482,901               61,060,705     57,484,539     
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3.2 รายละเอียดท่ีดิน 

3.2.1 ลักษณะรูปราง และสภาพท่ีดิน 

ลักษณะรูปรางของที่ดินเปนรูปหลายเหล่ียม สภาพพื้นที่โดยทั่วไปไดรับการปรับถมดินแลว มีระดับ 

ของที่ดินสูงกวาถนนผานดานหนา ประมาณ 0.20 เมตร ทรัพยสินมีแนวเขตท่ีดินดานทิศตะวันตก 

ติดถนนรัชดาภิเษก ระยะประมาณ 158.00 เมตร และมีแนวเขตที่ดินทางดานเหนือ จรดแนวเขตที่ดินดาน

ทิศใต ระยะประมาณ 209.00 เมตร  

 
ตําแหนงที่ตั้งของทรัพยสินที่ประเมินมูลคา 

(ตรวจสอบจากระบบคนหารูปแปลงที่ดิน / กรมที่ดิน) 

3.2.2 อาณาเขตติดตอ 

ที่ดินที่ทําการประเมินฯ มีแนวเขตติดตอกับทรัพยสินขางเคียงดังน้ี 

ทิศเหนือ : ติดตอกับ ที่ดินสวนบุคคล ประมาณ 210.00 เมตร 

ทิศใต : ติดตอกับ ที่ดินสวนบุคคล ประมาณ 143.50 เมตร 

ทิศตะวันออก : ติดตอกับ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ประมาณ 209.00 เมตร 

ทิศตะวันตก : ติดตอกับ ถนนรัชดาภิเษก ประมาณ 158.00 เมตร 
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ผังแปลงที่ดินของทรัพยสินที่ประเมินมูลคา 

3.2.3 การใชประโยชนปจจุบัน 

วันที่สํารวจสภาพทรัพยสินน้ี ปรากฏวาทรัพยสินฯ มีการพัฒนา และใชประโยชนภายในที่ดิน ในการดําเนิน

ธุรกิจประเภทอาคารไลฟสไตลเอ็นเตอรเทนเมนท ศูนยการคา และอาคารจอดรถยนตใหเชา ภายใตช่ือ 

"อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน" 

3.2.4 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ระบบสาธารณูปโภคตางๆ ที่ใหบริการในพื้นที่บริเวณโดยรอบ ที่ตั้งทรัพยสินที่ทําการประเมินมูลคา 

ตามสภาพ ณ วันที่ทําการสํารวจทรัพยสินฯ ประกอบดวยระบบไฟฟา นํ้าประปา โทรศัพท และทอระบายนํ้า  

3.2.5 สภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอท่ีดิน 

การตรวจสอบปญหาสภาพแวดลอมบริเวณใกลเคียงเทาที่สามารถตรวจสอบได ณ วันสํารวจพบดังน้ี  

- ปญหาเรื่องนํ้าทวมขัง : ไมมี 

- ปญหามลพิษ : ไมมี 

- การตรวจสอบอื่นๆ : ไมมี 

38433842

3812 4931

5206 4932
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3.3 รายละเอียดอาคารและส่ิงปลูกสราง 

ส่ิงปลูกสรางรายการที่ 1/ อาคารคาปลีก/สํานักงาน และจอดรถยนต สูง 14 ช้ัน (อาคาร A) 

 
 

ตําแหนงที่ตั้ง : ตั้งอยูบนที่ดินโฉนดเลขที่ 14306 

รายละเอียดของอาคาร 

ลักษณะอาคาร : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 14 ช้ัน 
ขนาด (กวาง x ยาว) : ประมาณ 38.80 x 48.08 เมตร 

พื้นที่ใชสอย : พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร ประมาณ 5,536.50 ตารางเมตร 

 : พื้นทีที่จอดรถ ประมาณ 20,300.50 ตารางเมตร 

อายุอาคาร : 12 ป 

สภาพการกอสราง : กอสรางแลวเสร็จ 100% 
ลักษณะโครงสรางอาคาร และวัสดุตกแตง 

โครงสราง : คอนกรีตเสริมเหล็ก 

โครงหลังคา/หลังคา : คอนกรีตเสริมเหล็ก (ดาดฟา) 

พื้น : คอนกรีตเสริมเหล็ก 

วัสดุผิวพื้น : บางสวนปูกระเบื้องเซรามิค พรม คอนกรีตขัดมัน และคอนกรีตผิวเปลือย  

ผนัง : กระจกกรอบอลูมิเนียมกออิฐฉาบปูนเรียบทาสี และกระเบื้อง 
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ฝาเพดาน : ฝายิบซ่ัมบอรดฉาบเรียบทาสี ฝาเพดานแบบเลนระดับ ฝาเพดานซอนระบบไฟ 

และหองพื้นคอนกรีต 

ประต ู : บานกระจกกรอบอลูมิเนียม บานไมเน้ือแข็ง บานเปดเหล็ก  

และบานเล่ือนกระจกกรอบอลูมิเนียม 
หนาตาง : บานกระจกกรอบอลูมิเนียม แบบบานเล่ือนเดี่ยว บานเล่ือนคู  

และบานกระจกปดตาย  
หองนํ้า : บกุระเบื้องเคลือบ  

สุขภัณฑ : หองนํ้าสวนกลาง ประกอบดวย อางลางหนากระจกเงา โถปสสาวะ  
และชักโครก 

การจัดแบงพื้นที่อาคารและการใชประโยชนภายในอาคาร 

ช้ันที่ 1 : ราน Villa market โถงลิฟตโดยสาร 2 ตัว โถงลิฟตดับเพลิง 1 ตัว 

โถงบันไดหนีไฟ หองเครื่อง หองขยะ และที่จอดรถ 

ช้ันที่ 2 : รานคารแคร ที่จอดรถยนต โถงลิฟตโดยสาร 2 ตัว โถงลิฟตดับเพลิง 1 ตัว   

โถงบันไดหนีไฟ และหองนํ้า  

ช้ันที่ 3- 12 : ที่จอดรถยนต โถงลิฟตโดยสาร 2 ตัว โถงลิฟตดับเพลิง 1 ตัว  

และโถงบันไดหนีไฟ 

ช้ันที่ 13 : สํานักงาน โถงลิฟตโดยสาร 2 ตัว โถงลิฟตดับเพลิง 1 ตัว และโถงบันไดหนีไฟ 

ช้ันที่ 14 : สํานักงาน โถงลิฟตโดยสาร 2 ตัว โถงลิฟตดับเพลิง 1 ตัว และโถงบันไดหนีไฟ 

ช้ันดาดฟา : พื้นที่หองเครื่อง 

หมายเหตุ : ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :  สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

  ภายใตช่ือ "อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน" 

  ตั้งอยูติดถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เอกสารอางอิงเลขที่ :  64-1-0132-GL-1 

   

หนาที่ 24 

 

 
 

 

ส่ิงปลูกสรางรายการที่ 2/ อาคารศูนยการคา 3 ช้ัน (อาคาร B) 

  

ตําแหนงที่ตั้ง : ตั้งอยูบนที่ดินโฉนดเลขที่ 14306 

รายละเอียดของอาคาร 

ลักษณะอาคาร : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ช้ัน  
ขนาด (กวาง x ยาว) : N/A 
พื้นที่ใชสอย : พื้นที่ภายในอาคาร ประมาณ 8,665.00 ตาราง

เมตร 

อายุอาคาร : 12 ป 

สภาพการกอสราง : กอสรางแลวเสร็จ 100% 
ลักษณะโครงสรางอาคารและวัสดุตกแตง 

โครงสราง : คอนกรีตเสริมเหล็ก 

โครงหลังคา/หลังคา : คอนกรีตเสริมเหล็ก(ดาดฟา) 

พื้น : คอนกรีตเสริมเหล็ก 

วัสดุผิวพื้น : พื้นไมแข็ง คอนกรีตขัดมัน และคอนกรีตผิวเปลือย  

ผนัง : กระจกกรอบอลูมิเนียม 

ฝาเพดาน : ยิปซ่ัมบอรดฉาบเรียบทาสี และระแนงไม 
ประต ู : บานกระจกกรอบอลูมิเนียม และบานเปดเหล็ก  

การจัดแบงพื้นที่อาคารและการใชประโยชนภายในอาคาร 

ช้ันที่ 1 : พื้นที่เชา บันไดเล่ือน โถงบันได ลิฟตโดยสาร 1 ตัว และทีจ่อดรถ 

ช้ันที่ 2 - 3 : พื้นที่เชาบันไดเล่ือน โถงบันได ลิฟตโดยสาร 1 ตัว หองนํ้า 
ทางเช่ือมระหวางอาคาร 

ดาดฟา : พื้นที่จัดอีเวนท 

หมายเหตุ : ไมมี 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :  สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

  ภายใตช่ือ "อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน" 

  ตั้งอยูติดถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เอกสารอางอิงเลขที่ :  64-1-0132-GL-1 

   

หนาที่ 25 

 

 
 

 

ส่ิงปลูกสรางรายการที่ 3/ อาคารศูนยการคา 4 ช้ัน (อาคาร C) 

 

ตําแหนงที่ตั้ง : ตั้งอยูบนที่ดินโฉนดเลขที่ 19777 

รายละเอียดของอาคาร 

ลักษณะอาคาร : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ช้ัน  
ขนาด (กวาง x ยาว) : N/A 
พื้นที่ใชสอย : พื้นที่ภายในอาคาร ประมาณ 5,492.00 ตารางเมตร 

อายุอาคาร : 12 ป 

สภาพการกอสราง : กอสรางแลวเสร็จ 100% 
ลักษณะโครงสรางอาคารและวัสดุตกแตง 

โครงสราง : คอนกรีตเสริมเหล็ก 

โครงหลังคา/หลังคา : คอนกรีตเสริมเหล็ก (ดาดฟา) 

พื้น : คอนกรีตเสริมเหล็ก 

วัสดุผิวพื้น : พื้นไมแข็ง คอนกรีตขัดมัน และคอนกรีตผิวเปลือย  

ผนัง : กระจกกรอบอลูมิเนียม 

ฝาเพดาน : ยิปซ่ัมบอรดฉาบเรียบทาสี และระแนงไม 

ประต ู : บานกระจกกรอบอลูมิเนียม บานเปดเหล็ก  

การจัดแบงพื้นที่อาคารและการใชประโยชนภายในอาคาร 

ช้ันที่ 1 : พื้นที่เชา บันไดเล่ือน โถงบันได ลิฟตโดยสาร 1 ตัว และที่จอดรถ 

ช้ันที่ 2 - 4 : พื้นที่เชา บันไดเล่ือน โถงบันได ลิฟตโดยสาร 1 ตัว หองนํ้า 

ทางเช่ือมระหวางอาคาร 

หมายเหตุ : ไมมี 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :  สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

  ภายใตช่ือ "อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน" 

  ตั้งอยูติดถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เอกสารอางอิงเลขที่ :  64-1-0132-GL-1 

   

หนาที่ 26 

 

 
 

 

 

ส่ิงปลูกสรางรายการที่ 4/ อาคารศูนยการคา 2 ช้ัน (อาคาร D) 

 

ตําแหนงที่ตั้ง : ตั้งอยูบนที่ดินโฉนดเลขที่ 4659 
รายละเอียดของอาคาร 

ลักษณะอาคาร : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ช้ัน  
ขนาด (กวาง x ยาว) : N/A 
พื้นที่ใชสอย : พื้นที่ภายในอาคาร ประมาณ 724.78 ตารางเมตร 

อายุอาคาร : 12 ป 

สภาพการกอสราง : กอสรางแลวเสร็จ 100% 
ลักษณะโครงสรางอาคารและวัสดุตกแตง 

โครงสราง : คอนกรีตเสริมเหล็ก 

โครงหลังคา/หลังคา : คอนกรีตเสริมเหล็ก(ดาดฟา) 

พื้น : คอนกรีตเสริมเหล็ก 

วัสดุผิวพื้น : พื้นไมแข็ง คอนกรีตขัดมัน และคอนกรีตผิวเปลือย  

ผนัง : กระจกกรอบอลูมิเนียม 

ฝาเพดาน : อาคารศูนยการคา 2 ช้ัน (อาคาร D) 

ประต ู : บานกระจกกรอบอลูมิเนียม และบานเปดเหล็ก  

การจัดแบงพื้นที่อาคารและการใชประโยชนภายในอาคาร 

ช้ันที่ 1 : พื้นที่เชา โถงบันได  

ช้ันที่ 2 : พื้นที่เชา โถงบันได และทางเช่ือมระหวางอาคาร 

หมายเหตุ : -  

ส่ิงปลูกสรางอ่ืนๆ 
- ลานคอนกรีต : กอสรางบนโฉนดที่ดินเลขที่ 14306, 4659 และ 19777 

 
: โครงสรางทั่วไปเปนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ใชสอยประมาณ 

18,752.16 เมตร อายุประมาณ 12 ป 

 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :  สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

  ภายใตช่ือ "อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน" 

  ตั้งอยูติดถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เอกสารอางอิงเลขที่ :  64-1-0132-GL-1 

   

หนาที่ 27 

 

 
 

 

การสํารวจอาคารและสวนปรับปรุงพัฒนาและเงื่อนไขขอจํากัดในการสํารวจ 

  บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับสําเนาเอกสารและรายละเอียดของใบอนุญาตตางๆ จากทางลูกคา 

มีใบรับรองกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคล่ือนยายอาคาร (แบบ อ.6) จํานวน 1 ฉบับ และมีใบรับรองการ

กอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคล่ือนยายอาคาร หรือเปล่ียนการใชอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสราง ตาม

มาตรา 39 ทวิ (แบบ กทม.6 ตามแบบกทม.1 เลขรับที่ 50) เลขที่ 50/2550 จํานวน 1 ฉบับ ไดแก 

1 ประเภทใบอนุญาต : ใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคล่ือนยายอาคาร (แบบ อ.6) 

 เลขที่ใบอนุญาต : 170/2551 

 โดย : กรุงเทพมหานคร 

 ออกให ณ : วันที่ 8 กันยายน 2551 

 รับรองวา  : บริษัท รัชโยธินอเวนิว จํากัด เจาของอาคาร/ผูครอบครองอาคาร ไดทําการ

กอสรางอาคารเปนไปโดยถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาตใบรับแจง กทม.6 เลขที่ 

326/2550 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2550 

 เปนอาคารชนิด : เปนอาคารตึก 

1) ตึก 2 ช้ัน จํานวน 1 หลัง เพื่อใชเปนอาคารพาณิชย ภัตตาคาร โดยมีที่จอดรถ 

ที่กลับรถ และทางเขา-ออกของรถ จํานวน 55 คัน (อาคารศูนยการคา 2 ช้ัน 

(อาคาร D) 

2) ตึก 3 ช้ัน จํานวน 1 หลัง เพื่อใชเปนสํานักงาน โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และ

ทางเขา-ออกของรถ จํานวน 200 คัน อาคารศูนยการคา 2 ช้ัน (อาคาร B) 

3) ตึก 4 ช้ัน จํานวน 1 หลัง เพื่อใชเปนสํานักงาน โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และ

ทางเขา-ออกของรถ จํานวน 100 คัน อาคารศูนยการคา 2 ช้ัน (อาคาร C) 

 ในที่ดิน : โฉนดที่ดินเลขที่ 50 ปจจุบันเปล่ียนเปนโฉนดที่ดินเลขที่ 14306, 4659 

และ 19777 

 เปนที่ดินของ 

(ตามที่ระบุในใบอนุญาต) 

: บริษัท รัชโยธินอเวนิว จํากัด 

 หมายเหตุ : ไมมี 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :  สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

  ภายใตช่ือ "อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน" 

  ตั้งอยูติดถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เอกสารอางอิงเลขที่ :  64-1-0132-GL-1 

   

หนาที่ 28 

 

 
 

 

 
2 ประเภทใบอนุญาต : ใบรับหนังสือแจงความประสงคจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคล่ือนยายอาคาร 

หรือเปล่ียนการใชอาคาร โดยไมย่ืนคําขอรับใบอนุญาตกอสราง ตามมาตรา 39 ทวิ 

(แบบ กทม.6 ตามแบบกทม.1 เลขรับที่ 50)  

 เลขที่ใบอนุญาต : 50/2550 

 ไดรับแจงจาก : กรุงเทพมหานคร 

 วันที่อนุญาต : 12 กุมภาพันธ 2550 

 จะทําการกอสราง  : บริษัท รัชโยธินอเวนิว จํากัด เจาของอาคาร/ผูครอบครองอาคาร 

  : อาคารชนิด ค.ส.ล.15 ช้ัน จํานวน 1 หลัง เพื่อใชเปนสํานักงาน - ที่จอดรถยนตพ้ืนที่ 

25,837.00 ตารางเมตร ท่ีจอด ที่กลับรถ และทางเขา-ออกของรถ จํานวน 531 คัน 

พื้นที่ 4,999.00 ตารางเมตร 

 บนแปลงที่ดิน : โฉนดที่ดินเลขที่ 50 ปจจุบันเปล่ียนเปนโฉนดที่ดินเลขที่ 14306, 19777 และ 58974 

 เปนที่ดินของ 

(ตามที่ระบุในใบอนุญาต) 

: บริษัท ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

 หมายเหตุ : ไมมี 

เง่ือนไขขอจํากัดและการตรวจสอบอื่นๆ  

 ผูประเมินไดทําการสํารวจตรวจสอบเบื้องตนเฉพาะตัวอาคารและสวนปรับปรุงอ่ืนๆ ตลอดจนระบบนํ้าประปา 

ระบบไฟฟา และระบบอ่ืนๆ ตามลักษณะของการใชงานทั่วไปเทาน้ัน โดยไมมีการสํารวจหรือทดสอบทาง

วิศวกรรมของอาคารและสวนปรับปรุงอื่นๆ เกี่ยวกับความแข็งแรง ความปลอดภัย การทรุดตัวของโครงสราง 

การใชวัสดุที่อาจเปนพิษในอาคาร หรือการทดสอบประสิทธิภาพการใชงานของระบบสาธารณูปโภค 

 ผูประเมินไมสามารถยืนยันไดวาอาคารและสวนปรับปรุงพัฒนาอื่นๆ มีการกอสรางตรงตามแบบที่ไดรับอนุญาต

กอสรางหรือไม และไมสามารถยืนยันไดวา เน้ือที่อาคารที่แทจริงมีขนาดเนื้อที่ตรงตามแบบคํานวณที่ไดรับหรือ

ที่ไดประมาณการหรือไม 

 ผูประเมินไมสามารถยืนยันไดวาอาคาร และสวนปรับปรุงพัฒนาอ่ืนๆ ไดรับการปลูกสรางโดยถูกตองสอดคลอง

กับขอกําหนดของผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวของ เวนแตจะระบุเปนอยางอ่ืนในรายงาน 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :  สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

  ภายใตช่ือ "อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน" 

  ตั้งอยูติดถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เอกสารอางอิงเลขที่ :  64-1-0132-GL-1 

   

หนาที่ 29 

 

 
 

 

4.0 รายละเอียดสัญญาเชา 

4.1 รายละเอียดเอกสารสิทธิ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับสําเนาโฉนดที่ดินจากผูวาจาง และไดทําการตรวจสอบ

กับโฉนดที่ ดินฉบับ สํา นักงานที่ ดิน ณ  สํ า นักงาน ท่ีดินกรุ ง เทพมหานคร  สาขาจตุจักร  เ ม่ือวันที่  

12 กุมภาพันธ 2564 ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 
เอกสารสิทธิ์ประเภท  : โฉนดที่ดิน 

ระวาง 5136 IV 6828-12 และ 8 ตําบลลาดยาว อําเภอจตุจักรและจตุจักร (บางซ่ือ) กรุงเทพมหานคร 

ลําดับ โฉนดที่ดิน 
เลขที่ดิน หนาสํารวจ 

เน้ือที่ตามเอกสารสิทธ์ิ 

ที ่ เลขที(่เดิม) ไร งาน ตร.ว. 

1 4659 5206 26271 1 2 80.7 

2 14306(50) 3812 50 5 3 33.0 

3 19777 4931 2400 1 1 86.3 

  รวมเน้ือที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ทั้งหมด 9 0 00.0 

เน้ือที่ตามสัญญาเขา / ที่ทําการประเมินมูลคา 9 0 00.0 

 

 กรรมสิทธิ์การถือครอง : สิทธิการเชาระยะยาว 

 ผูถือกรรมสิทธิท์ี่ดิน /(ผูใหเชา) : บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด 

 ผูเชา / (ผูครอบครอง) : กองทุนรวมสิทธิการเช าอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ  

ไลฟสไตล 

 ภาระจํานอง : ติดจํานองเปนประกันกับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

 ภาระผูกพันอื่นๆ : ทรัพยสินฯ ติดสัญญาเชาที่ดินและอาคาร ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 

2553 ระหวาง บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด (ผูใหเชา) กับกองทุน

รวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล (ผู

เชา) (มีกําหนด 30 ป ตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ส้ินสุดวันที่  

28 ธันวาคม 2583 ปจจุบันอายุสัญญาเชาคงเหลือ 19 ป 10.62 

เดือน) 

4.2 การตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสินฯ 

บริษัทฯ ไดทําการตรวจสอบตําแหนงที่ตั้งทรัพยสินฯ จากระวางรูปแผนท่ี รูปราง และทิศทาง และแนวเขต

ที่ดินขางเคียง แลวมีความเห็นเช่ือไดวาตําแหนงที่ตั้งตามที่ไดระบุไวในรายงานฉบับน้ีมีความถูกตอง 
  



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :  สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 
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  ตั้งอยูติดถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เอกสารอางอิงเลขที่ :  64-1-0132-GL-1 
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4.3 ราคาประเมินท่ีดินของทางราชการ 

บริษัทฯ ไดทําการตรวจสอบตําแหนงที่ตั้งทรัพยสินที่ประเมินมูลคาจากระวางรูปแผนท่ีทิศทางที่ตั้ง 

รูปที่ดิน และรูปถายทางอากาศ (Google Earth) และผูนําช้ี ผูชวยผูจัดการท่ัวไปแลวมีความเห็นเช่ือไดวา

ตําแหนงที่ต้ังตามที่ไดระบุไวในรายงานประเมินฯ ฉบับน้ีมีความถูกตอง 
ลําดับ โฉนดที่ดิน เน้ือที่ ราคาประเมินที่ดินของทางราชการ (บาท) 

ที ่ เลขที(่เดิม) (ตารางวา) ตารางวาละ ราคาประเมินฯ รวม 

1 4659 680.7 215,000         146,350,500  

2 14306 (50) 2,333.0 ตกสํารวจ - 

3 19777 586.3 ตกสํารวจ - 
  ราคาประเมินที่ดินของทางราชการรวมเทากับ 146,350,500 
  ราคาประเมินฯท่ีทําการตรวจสอบ ณ วันที่ทําการประเมินมูลคา   
(สําเนาราคาประเมินที่ดินของทางราชการแสดงไวในภาคผนวกแนบทายรายงาน) 

หมายเหตุ : ราคาประเมินราชการดังกลาวขางตนเปนราคาประเมินที่ทางบริษัทฯ ไดทําการตรวจสอบ 

จากระบบเผยแพรราคาประเมินผานเว็บไซต ของกรมธนารักษ  ซ่ึงอาจไมเทากับราคาประเมินราชการท่ี

คํานวณโดยเจาหนาที่ที่ดิน ดังน้ันเห็นวาควรตรวจสอบราคาประเมินที่ชัดเจนกับสํานักงานที่ดินอีกคร้ัง 
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5.0 รายละเอียดสัญญา 

5.1 รายละเอียดสัญญา 

ประกอบดวยหนังสือสัญญาเชาที่ดิน และอาคาร และสัญญาเชาที่ดิน และอาคารจอดรถยนต จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 

ฉบับที่ 1 สัญญาเชาที่ดินและอาคาร 

สัญญาเชา : สัญญาเชาท่ีดินและอาคาร 

ผูใหเชา / เจาของที่ดินและอาคาร : บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด 

ผูเชา : กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 
ทรัพยสินที่เชา : 1) ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 50 ปจจุบันเปล่ียนเปนโฉนดที่ดินเลขที่ 14306, 

4659 และ 19777 เน้ือที่ดินรวม 9-0-00.0 ไร หรือเทากับ 3,600.0 

ตารางวา 

2) พื้นที่บางสวนของโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน

ไดแก อาคารตึก 3 ช้ัน (Zone B) อาคารตึก 4 ช้ัน (Zone C) อาคารตึก 

2 ช้ัน (Zone D) ตั้งอยูบนที่ดินที่เชา พ้ืนที่ที่กองทุนจะเขาลงทุนรวม 

37,531.91 ตารางเมตร ทั้งน้ีพื้นที่เชาดังกลาวจะไมรวมถึงพื้นที่ในอาคาร

ของโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน ในสวนท่ีผูเชา

พื้นที่ภายใตสัญญาเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชา 

วัตถุประสงคในการเชา : เขาครอบครองใชหาประโยชน หรือดําเนินการอ่ืนใดกับทรัพยสินที่เชาอันเน่ือง

เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจศูนยการคาประเภทคอมมูนิตี้มอลล (Community 

Mall) และ/หรือการประกอบธุรกิจตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ

จัดการกองทุนรวม  และหนัง สือ ช้ีชวนของกองทุนรวมสิทธิ การ เช า

อสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 
อายุสัญญาเชา : 30 ป 

วันทําสัญญาเชา : วันที่ 28 ธันวาคม 2553 

วันที่เริ่มตนสัญญาเชา : วันที่ 29 ธันวาคม 2553 

วันที่ส้ินสุดสัญญาเชา : วันที่ 28 ธันวาคม 2583 

วันที่ประเมินมูลคา : วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564 

อายุสัญญาเชาคงเหลือ : 19 ป 10.62 เดือน 

คาเชาตามสัญญารวมทั้งหมด : ก) สําหรับการเชาท่ีดิน ที่จะทําสัญญาเชา ตกลงชําระคาเชา 162,000,000 บาท 

ข) สําหรับพื้นที่อาคาร ที่จะทําสัญญาเชา ตกลงชําระคาเชา 564,115,000 บาท
ผูเชาตกลงชําระคาเชาดังกลาวทั้งจํานวน ในวันจดทะเบียนการเชา และ 

วันจดทะเบียนจํานอง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2553 

ภาษีและคาใชจาย : ผูเชาเปนผูรับผิดชอบภาษีโรงเรือน และท่ีดิน และภาษีบํารุงทองที่ที่เกี่ยวของ

กับการใชประโยชนในทรัพยที่เชา ที่ใชบังคับอยูขณะวันทําสัญญาหรือจะบังคับ

ใชตอไปในอนาคต 

เงื่อนไขอ่ืนๆ : ดูรายละเอียดตามเอกสารสัญญาเชา แนบทายรายงาน 
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ฉบับที่ 2 สัญญาเชาที่ดิน และอาคารจอดรถยนต 

สัญญาเชา : สัญญาเชาที่ดิน และอาคารจอดรถยนต 

ผูใหเชา / เจาของที่ดิน : บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด 

ผูเชา : กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

ทรัพยสินที่เชา : อาคารจอดรถยนต เลขที่ 234 ไดรับอนุญาตใหกอสรางตามแบบ กทม.6 

เลขที่ 50/2550 ฉบับลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 ไดรับใบรับรองการ

กอสรางอาคาร เลขที่ 165/2551 ฉบับลงวันที่ 8 กันยายน 2551 ซึ่งเปน

อาคารจอดรถยนตรวมพ้ืนที่ใชสอยประมาณ 25,837 ตารางเมตร 

วัตถุประสงคในการเชา : เขาครอบครองใชหาประโยชน หรือดําเนินการอ่ืนใดกับทรัพยสินที่เชา 

เพ่ือใชประโยชนเปนทรัพยสินที่ใชในการใหบริการสถานที่จอดรถยนต

ของผูใชบริการในอาคารโครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว  

รัชโยธิน (“อาคารโครงการอเวนิว”) อาคารสํานักงาน และ/หรือการ

ประกอบธุรกิจตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม 

และหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร 

ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

อายุสัญญาเชา : 30 ป 

วันทําสัญญาเชา : วันที่ 28 ธันวาคม 2553 

วันที่เริ่มตนสัญญาเชา : วันที่ 29 ธันวาคม 2553 

วันที่ส้ินสุดสัญญาเชา : วันที่ 28 ธันวาคม 2583 

วันที่ประเมินมูลคา : วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564 

อายุสัญญาเชาคงเหลือ : 19 ป 10.62 เดือน 

คาเชาตามสัญญารวมทั้งหมด : ผู เ ช า ต กล ง ชํ า ร ะค า เ ช า ท รัพยที่ เ ช า จํ า นวน  140, 000, 000 บ าท  

ทั้งจํานวนในวันจดทะเบียนการเชา และวันจดทะเบียนจํานอง ณ วันที่ 

29 ธันวาคม 2553 

ภาษีและคาใชจาย : ผูเชาเปนผูรับผิดชอบภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ที่

เกี่ยวของกับการใชประโยชนในทรัพยที่เชา ที่ใชบังคับอยูขณะวันทํา

สัญญาหรือจะบังคับใชตอไปในอนาคต 

เงื่อนไขอ่ืนๆ : ดูรายละเอียดตามเอกสารสัญญาเชา แนบทายรายงาน 
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6.0 กําหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

6.1 ผังเมือง 

ทรัพยสินที่ประเมินมูลคาต้ังอยูในบริเวณพื้นที่บังคับการใชประโยชนในที่ดิน ตามพระราชบัญญัติผังเมือง

รวมกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2556) ระบุวาทรัพยสินตั้งอยูในพื้นที่สีสม (ย.7-4) ท่ีดินประเภทที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง 

 

ที่ดินประเภทย. 7 เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือรองรับการอยูอาศัย
ในบริเวณพ้ืนที่ตอเน่ืองกับเขตเมืองช้ันในซ่ึงอยูในเขตการใหบริการของระบบขนสงมวลชน 

ที่ดินประเภทน้ีหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปน้ี 

(1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงานเวนแตโรงงานตามประเภทชนิดและจําพวกที่กําหนดให

ดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงน้ีที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข

หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม และรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ และมีพ้ืนที่ประกอบการไมเกิน 500 ตารางเมตร 
(2) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงานเวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีตผสมเสร็จใน

ลักษณะช่ัวคราวที่ตั้งอยูในหนวยงานกอสรางหรือบริเวณใกลเคียงเพ่ือประโยชนแกโครงการ 

กอสรางน้ัน 

(3) คลังนํ้ามันเช้ือเพลิง และสถานที่ที่ใชในการเก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว และ

กาซธรรมชาติเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงเวนแต

สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 12 เมตร 

บริเวณทตีงัทรัพย์สิน บริเวณทตีงัทรัพย์สิน 
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(4) สถานที่บรรจุกาซสถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว และกาซธรรมชาติ

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงเวนแตสถานีบริการกาซธรรมชาติที่ ต้ังอยูริมถนน

สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 12 เมตร รานจําหนายกาซสถานที่ใชกาซ และสถานท่ีจําหนาย

อาหารที่ใชกาซ 

(5) การเล้ียงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

(6) การเพาะเล้ียงสัตวนํ้าเค็มหรือนํ้ากรอย 

(7) สุสาน และฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสาน และฌาปนสถานเวนแตเปนการดําเนินการของ

องคการทางศาสนา 

(8) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมที่มีจํานวนหองพักเกิน 50 หอง เวนแตโรงแรมที่ตั้งอยูริมถนน    

สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณ

โดยรอบสถานรถไฟฟาขนสงมวลชน 

(9)  โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม    

นอยกวา 30 เมตรหรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

(10)  สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 

(11)  การอยูอาศัยประเภทอาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 10,000 ตารางเมตร เวนแตท่ีตั้งอยูริม

ถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณ

โดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

(12)  การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร เวนแต 

(ก)  การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพ้ืนที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 10,000 ตาราง

เมตร ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 

500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

(ข)  การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ ต้ังอยูริมถนน

สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตรหรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณ

โดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

(13)  สํานักงานที่มีพ้ืนที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เวนแตสํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 

1,000 ตารางเมตรแตไมเกิน 10,000 ตารางเมตร ท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอย

กวา 16 เมตรหรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

(14) การติดตั้งหรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน1ตารางเมตรหรือมีนํ้าหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน 10 กิโลกรัม

ในบริเวณที่มีระยะหางจากวัดโบราณสถานทางพิเศษหรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต 40 

เมตรถึงจุดติดตั้งหรือกอสรางปายนอยกวา 50 เมตร เวนแตปายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการ และ

ปายสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือสถานีบริการกาซ 

(15) สถานที่เก็บสินคาสถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคาเวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ

ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตร 

(16) ศูนยประชุมอาคารแสดงสินคาหรือนิทรรศการเวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอย

กวา 30 เมตรหรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

(17) สถานสงเคราะหหรือรับเล้ียงสัตว 
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(18) ตลาดเวนแต 

(ก) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง

ไมนอยกวา 12 เมตรหรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสง

มวลชน 

(ข) ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตรแตไมเกิน 2,500 ตารางเมตร ท่ีตั้งอยูริมถนน

สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตรหรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณ

โดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

(ค) ตลาดที่มีพ้ืนที่ประกอบการเกิน 2,500 ตารางเมตร แตไมเกิน 5,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยูริมถนน

สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตรหรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณ

โดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

(19) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตว และจําหนายเน้ือสัตว 

(20) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(21) สถานีขนสงผูโดยสารเวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร หรือ

ตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

(22) สวนสนุกเวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตรหรือตั้งอยูภายในระยะ 

500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน และมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดินไม

นอยกวา 12 เมตร เพ่ือปลูกตนไมหรือที่ดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม 

(23) สวนสัตว 

(24) สนามแขงรถ 

(25) สนามแขงมา 

(26) สนามยิงปน 

(27) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาเวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอย   

     กวา 16 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

(28) การกําจัดส่ิงปฏิกูล และมูลฝอย 

(29) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

(30) การซ้ือขายหรือเก็บช้ินสวนเครื่องจักรกลเกาเวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอย  

     กวา 16 เมตร 

(31) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร เวนแตที่ตั้งอยูริมถนน

สาธารณะ 

     ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร หรือที่ดําเนินการอยูในอาคาร และไมกอใหเกิดเหตุรําคาญตาม  

     กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

(32) ที่พักอาศัยช่ัวคราวสําหรับคนงานเวนแตที่ตั้งอยูในหนวยงานกอสรางหรือภายในระยะ 200 เมตร จาก 

     บริเวณเขตกอสรางเพ่ือประโยชนแกโครงการกอสรางน้ัน 
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การใชประโยชนที่ดินประเภทน้ีใหเปนไปดังตอไปน้ี 

(1) มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน 5 : 1 ทั้งน้ีที่ดินแปลงใดท่ีไดใชประโยชนแลวหากมี
การแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะก่ีครั้งก็ตามอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินของที่ดินแปลง

ที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน 5 : 1 

(2) มีอัตราสวนของที่วางตอพ้ืนที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละหกแตอัตราสวนของที่วางตองไมต่ํากวา

เกณฑข้ันต่ําของที่วางอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารทั้งน้ีที่ดิน

แปลงใดที่ไดใชประโยชนแลวหากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะก่ีครั้งก็ตามอัตราสวนของ

ที่วางตอพ้ืนที่อาคารรวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไม

นอยกวารอยละหก และใหมีพื้นที่นํ้าซึมผานไดเพื่อปลูกตนไมไมนอยกวารอยละหาสิบของพ้ืนที่วาง 

ขอกฎหมายอ่ืนๆ 

 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคาร

บางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางสวนในทองที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ทรัพยสินที่

ประเมินมูลคา ตั้งอยูในบริเวณที่ 3 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  

 

ทรัพยสินต้ังอยูในเขตพ้ืนที่กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิด

บางประเภท (บริเวณท่ี 3) ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 

ภายในบริเวณท่ี 3 หามบุคคลใดกอสรางอาคารพาณิชยกรรม ประเภทคาปลีกคาสง เวนแตอาคาร 

พาณิชยกรรมคาปลีกคาสง ที่มีพื้นที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายสงสินคา

อุปโภค และบริโภคหลายประเภทที่ใชในชีวิตประจําวัน ตั้งแต 300 ตารางเมตร แตไมเกิน 1,000 

ตารางเมตร แตทั้งน้ีจะตองเปนไปตามขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

ที่ต้ังทรัพยสิน 
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1) ที่ดินแปลงที่ใชเปนที่ตั้งของอาคารจะตองอยูติดถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 

เมตร และจะตองบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางท่ีเทากันหรือมากกวา 

2) แนวศูนยกลางปากทางเขาออกของรถยนตตองอยูหางจากทางรวมทางแยกที่เปนทางบรรจบกัน

ของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางต้ังแต 12 เมตร ข้ึนไป ไมนอยกวา 200 เมตร 

3) มีที่วางดานหนาอาคารหางจากเขตที่ดินของผูอ่ืนหรือเขตทางของถนนสาธารณะไมนอยกวา 50 

เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผูอื่น หรือริมเขตทางดานที่ติดกับ

แปลงที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังของอาคาร 

4) มีที่วางดานขางและดานหลังของอาคารหางจากเขตที่ดินของผูอ่ืน หรือเขตทางของถนนสาธารณะ

ไมนอยกวา 6 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผูอ่ืน หรือริมเขต

ทางดานที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของอาคาร 

5) มีที่วางไมนอยกวารอยละ 30 ของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของอาคาร โดยมีพื้นที่ที่จัดเปนสวน

หรือปลูกตนไมไมนอยกวารอยละ 50 ของพ้ืนที่วาง 

6) ตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดินซ่ึงเปนที่ตั้งศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา หรือ

โรงพยาบาล ไมนอยกวา 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้ง

ของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกลาว 

7) ตองมีการจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม สํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กรณีกฎหมายกําหนดใหตองจัดทํา 

8) ตองมีแผนผังการจัดการจราจรและแนวทางแกไขผลกระทบดานการจราจร ที่ไดรับความเห็นชอบ

จากกรุงเทพมหานคร กรณีมีที่จอดรถยนตตั้งแต 100 คันข้ึนไป 

9) ตองมีหนังสือเห็นชอบในหลักการใหลดระดับคันหินทางเทา และทําทางเช่ือมในที่สาธารณะจาก

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

10) ตองมีใบอนุญาตใหสรางทาง ถนน หรือส่ิงอ่ืนใดในเขตทางหลวง เพื่อเปนทางเขาออกทางหลวง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืน 

 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2544 

ทรัพยสินที่ประเมินมูลคา ตั้งอยูในเขตขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

และ พ.ศ. 2544 

6.2 ขอกําหนดทางกฎหมายอ่ืนๆ 

- ทรัพยสินฯ ไมอยูในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 

- ทรัพยสินฯ ไมอยูในเขตประกาศกระทรวงทรัพยากร และคุมครองส่ิงแวดลอม 

 (รายละเอียดตางๆดูตามเอกสารแนบทายรายงาน) 
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7.0 วิธีการประเมินมูลคา 

7.1 การประเมินมูลคาตลาดของทรัพยสิน 

บริษัทฯ ไดพิจารณาเลือก ใชวิธีรายได/วิเคราะหคิดลดกระแสเงินสดเปนเกณฑในการประเมินมูลคา

ทรัพยสิน และเลือกใชวิธีตนทุนทดแทน เปนเกณฑในการประเมินมูลคาส่ิงปลูกสราง  

7.1.1 วิธีรายได/วิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด 

เปนการหามูลคารวมทั้งหมด (Capital Value) ของทรัพยสิน โดยใชการวิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด 

(Discounted Cash Flow Analysis) เปนกระบวนการหามูลคาปจจุบันของทรัพยสินฯ โดยอาศัยการ

วิเคราะหการเปล่ียนแปลงของกระแสรายได/รายจาย ท่ีจะเกิดข้ึนภายในชวงระยะเวลาหนึ่งในอนาคตซ่ึง

โดยสวนใหญประมาณ 5 ป หรือ 10 ป เพื่อทําการหากระแสเงินสุทธิในแตละงวด/ป แลวคิดสวนลดกลับ

เปนมูลคาปจจุบันโดยการเลือกใชคาอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) ที่เหมาะสม และทําการ

หามูลคาทรัพยสินในกรณีการขายทรัพยสิน ณ ส้ินชวงระยะเวลาการคาดการดังกลาวขางตน โดยพิจารณา

ความสัมพันธในรูปแบบของผลคูณระหวางกระแสรายไดสุทธิตอป ณ ปที่ส้ินสุดการคาดการ  กับคาอัตรา

ผลตอบแทนการลงทุน (Capitalization Rate) ที่เหมาะสมสําหรับทรัพยสินแตละประเภท โดยพิจารณา

จากระดับความเส่ียง (Risk) ความม่ันคงของกระแสรายได และอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับสําหรับ

การลงทนุประเภทน้ันๆ เปนสําคัญ 

7.1.2 วิธีตนทุนทดแทน (REPLACEMENT COST APPROACH) 

หลักการของวิธีน้ี คือ มูลคารวมทั้งหมด (Capital Value) ของทรัพยสินที่ประเมินมูลคา คํานวณหา

มูลคาจากการวิเคราะหเปรียบเทียบราคาตลาด และมูลคาตนทุนทดแทนใหมที่หักคาเส่ือมแลวของส่ิงปลูก

สราง (Depreciated Replacement Cost) สําหรับมูลคาตนทุนทดแทนใหมหลังหักคาเส่ือม ของสิ่งปลูก

สรางไดจากการประมาณราคาตนทุนการกอสรางใหมของส่ิงปลูกสราง ณ วันที่ประเมินฯ หักออกดวย

จํานวนคาเส่ือมสภาพที่เกิดข้ึน โดยพิจารณาจากองคประกอบเก่ียวกับสภาพการใชงานลักษณะทาง

กายภาพที่เปนอยูในปจจุบัน และคาเส่ือมดานเศรษฐศาสตร (Economic Obsolescences) เปนวิธีที่ใช

กับทรัพยสินประเภทที่มีลักษณะเฉพาะ หรือหาขอมูลซ้ือขายของทรัพยสินอ่ืนๆ เพ่ือใชในการเปรียบเทียบ

ไดยาก และยังอาจใชเปนวิธีการตรวจสอบ สําหรับวิธีการอ่ืนไดดวย นอกจากน้ันเราใชวิธีการน้ีสําหรับการ

ประเมินเพื่อการประกันภัยของส่ิงปลูกสราง ทรัพยสินที่ใชวิธีการน้ี ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง หรือ

คลังสินคา อาคารสถานที่ราชการ โรงพยาบาล เปนตน 
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7.1.3 วิธเีปรียบเทียบขอมูลตลาด 

วิธีเปรียบเทียบขอมูลตลาด (Direct Comparison or Market Approach) เปนการรวบรวมขอมูลราคา

ซ้ือขายของตัวเปรียบเทียบ (Comparable Evidence) ซ่ึงเปนทรัพยสินอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกับ

ทรัพยสินท่ีประเมินฯ แลววิเคราะหเปรียบเทียบในดานตางๆ เชน ลักษณะทางกายภาพ ทําเลที่ต้ัง การ

คมนาคมและความสะดวกในการเขาออก ความใกลไกลจากแหลงชุมชนระบบสาธารณูปโภค จากน้ัน ทํา

การปรับแกปจจัยความตางที่มีอยูระหวางทรัพยสินที่ประเมินฯ และทรัพยสินเปรียบเทียบดังกลาวเพื่อให

ไดมูลคาตลาด (Market Value) ของทรัพยสินทีป่ระเมินฯ 
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8.0 การประเมินมูลคา 

8.1 การประเมินมูลคาโดยวิธีรายได/วิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด 

ณ วันที่ ทําการประเมินมูลคาทรัพย สิน บริษัทฯ ไดรับมอบหมายจาก กองทุนรวมสิทธิการเช า

อสังหาริมทรัพย เมเจอรซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล ใหทําการประเมินมูลคาตลาดของทรัพยสินประเภท สิทธิ

การเชาทรัพยสินระยะยาว โดยกําหนดมูลคาทรัพยสิน แตละกรณี ดังน้ี 
กรณีที ่1 มูลคาสิทธิการเชาทรัพยสิน ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564  

 (อายุสัญญาเชาคงเหลือ 19 ป 10.62  เดือน) 

กรณีที่ 2 มูลคาสิทธิการเชาทรัพยสิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (อายุสัญญาเชาคงเหลือ 19 ป 9 เดือน) 

กรณีที่ 3 มูลคาสิทธิการเชาทรัพยสิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (อายุสัญญาเชาคงเหลือ 19 ป 6 

เดือน) 

กรณีที่ 4 มูลคาสิทธิการเชาทรัพยสิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (อายุสัญญาเชาคงเหลือ 19 ป 3 เดือน) 

กรณีที่ 5 มูลคาสิทธิการเชาทรัพยสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (อายุสัญญาเชาคงเหลือ 19 ป) 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดพิจารณาเลือกใชวิธีรายได/วิเคราะหคิดลดกระแสเงิน

สดเปนเกณฑในการประเมินมูลคาทรัพยสินภายใตสิทธิการเชาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาเชาคงเหลือ 19 

ป 10.62 เดือน เพ่ือวัตถุประสงคตามรายงานฉบับน้ี 
ขอมูลประกอบการตั้งสมมติฐาน และประเมินมูลคา 
ปจจุบันทรัพยสินฯ มีการใชประโยชนเปนอาคารศูนยการคาคอมมูนิตี้มอลล และอาคารจอดรถยนต 

สามารถแบงโซนการใชประโยชนออกเปน จํานวน 3 สวน ดังน้ี 
ก) พื้นที่เชาแบบคิดจากยอดขาย 700.78 ตารางเมตร 

ข) พื้นที่เชาระยะยาว (Long-Term) สํานักงาน 3,035.00 ตารางเมตร 

ค) พื้นที่เชาระยะส้ัน(6,429.01 sqm.)  

+ Villa Market (1,210.59 sqm.) 

7,639.60 ตารางเมตร 

รวมพื้นที่เชาสุทธิ (Total Net Letable Area) 11,375.38 ตารางเมตร 

พื้นที่เชาแบบคิดจากยอดขาย ปจจุบันเปนรานแมคโดนัลด ซึ่งตั้งอยูบริเวณช้ันที่ 1 (G) และรานสตารบัคส

ซ่ึงตั้งอยูบริเวณช้ันท่ี 1 (G) และช้ันที่ 2 ของอาคารที่ทําการประเมินมูลคา ในสวนพ้ืนที่ เชาระยะยาว 

ประกอบดวย พื้นที่สํานักงาน จากขอมูลท่ีไดรับจากผูวาจางทราบวา ระยะเวลาสัญญาเชา 27 ป 5 เดือน  

1 วัน ตั้งแต 29 ธันวาคม 2553 ถึง 29 พฤษภาคม 2581 ปจจุบันสัญญาเชาคงเหลือ 17 ป นอกจากน้ี

ภายในทรัพยสินที่ทําการประเมินยังประกอบดวย พ้ืนที่เชาระยะส้ันสัญญาไมเกิน 3 ป จํานวน 7,639.60

ตารางเมตร (แยกเปนพ้ืนที่เชาขนาดเล็ก - กลาง พ้ืนที่ประมาณ 6,429.01 ตารางเมตร และพื้นที่เชาขนาด

ใหญจํานวน 1,210.59 ตารางเมตร) 
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ตารางสรุปพ้ืนที่เชาตามสัญญาปจจุบัน - สัญญาเชาระยะส้ัน 

รายการ พื้นที่เชา (บาท/ตร.ม./เดือน) 

  - พื้นที่เชาระยะส้ันช้ัน 1 1,750.79ตารางเมตร 

  - พื้นที่เชาระยะส้ัน ช้ัน 2  2,587.10 ตารางเมตร 

  - พื้นที่เชาระยะส้ัน ช้ัน 3 1,167.22ตารางเมตร 

  - พื้นที่เชาระยะส้ัน ช้ันใตดิน 923.90 ตารางเมตร 

  - พื้นที่เชาระยะส้ัน Villa Market 1,210.59ตารางเมตร 

รวมพื้นที่เชาระยะส้ันและ Villa Market        7,639.60 ตารางเมตร 

ตารางสรุปพ้ืนที่เชาตามสัญญาปจจุบัน – สัญญาเชาระยะยาว 

พื้นที่เชา วันที่เริ่มสัญญาฯ วันที่ส้ินสุดสัญญาฯ พื้นที่เชารวม(ตร.ม.) 

พื้นที่สํานักงาน 30/5/2560 29/5/2581            3,035.00  

รวมพื้นที่เชา 3,035.00 

ตารางสรุปคาเชาและคาบริการตามสัญญาเชาฉบับปจจุบัน – พื้นที่เชาระยะยาว 

ระยะเวลา พื้นที่เชาระยะยาว (บาท/ตร.ม./เดือน) 

สํานักงาน 

30 พฤษภาคม 2560 - 29 พฤษภาคม 2563 127.00 

30 พฤษภาคม 2563 - 29 พฤษภาคม 2566 140.00 

30 พฤษภาคม 2566 - 29 พฤษภาคม 2569 154.00 

30 พฤษภาคม 2569 - 29 พฤษภาคม 2572 169.00 

30 พฤษภาคม 2572 - 29 พฤษภาคม 2575 185.00 

30 พฤษภาคม 2575 - 29 พฤษภาคม 2578 205.00 

30 พฤษภาคม 2578 - 29 พฤษภาคม 2581 225.00 

อัตราการปรับคาเชาและคาบริการเฉล่ีย/ป 2.83% 

จากขอมูล RentRoll Tenancy Report พื้นที่เชา รวมถึงอายุสัญญาเชาพ้ืนที่ตางๆ ภายในอาคารศูนยการคา

ไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน ทางบริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับขอมูลจาก 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอรซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล ดังน้ันในการประเมินมูลคาครั้งน้ี ทาง

บริษัทฯ อางอิงขอมูลพื้นที่เชา อายุสัญญาเชา รวมถึงคาเชาพื้นที่ และคาเชาบริการพื้นที่ ที่ไดรับจากกองทุน

รวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล โดยสามารถสรุปพื้นที่เชา และรายได รายรับ 

ตามสัญญาในแตละป ไดดังน้ี 

สรุปพ้ืนที่เชาตามสัญญาปจจุบันและรายรับจากคาเชา และคาบริการตามสัญญา 

พื้นที่เชาระยะส้ัน (Short-Term) 
รายการ หนวย Y 2021 Y 2022 Y 2023 

พื้นที่ตามสัญญาเชาปจจุบัน (ตร.ม./ป) 49,864 28,536 10,664 

รายรับจากคาเชาและคาบริการ (บาท./ป) 42,052,952 20,918,510 7,524,577 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :  สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

  ภายใตช่ือ "อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน" 

  ตั้งอยูติดถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เอกสารอางอิงเลขที่ :  64-1-0132-GL-1 
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 ขอมูลประกอบการตั้งสมมติฐาน และประเมินมูลคา 

ขอมูลเปรียบเทียบพื้นที่เชาท่ี 1 

ช่ือโครงการ : เจ.เจ.มอลล  (JJMall) 

ที่ตั้ง : ถนนกําแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ประเภท : คอมมูนิตี้ มอลล 

 

สภาพทั่วไปของโครงการ 

 

 

 

แผนที่ตั้งโครงการ 

ราคาเสนอเชาปจจุบัน 

ประเภท พื้นที่หอง 

(ตารางเมตร) 
ช้ัน 

ราคาเสนอเชา 

บาท/ตารางเมตร/เดือน 

รานคาเชา 10.50 2 (หองมุม) 1,333 

รายละเอียดอ่ืนๆ - ราคา ณ สถานการณปกติ(ไมใชชวงการแพรระบาดของไวรัส Covid 19) 

- ชําระคามัดจํา 2 เดือน และคาเชาลวงหนา 1 เดือน 

- กรณีขายสิทธิ์ (เซง) ตารางเมตรละ 400,000 บาท (สัญญาเหลือ ประมาณ 

7 ป เม่ือหมดสัญญาแลว และสามารถตอสัญญาเพ่ิมไดอีก 10 ป) 

ที่มาของขอมูล โทร. 08-9938-1595 คุณโบ 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :  สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

  ภายใตช่ือ "อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน" 

  ตั้งอยูติดถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เอกสารอางอิงเลขที่ :  64-1-0132-GL-1 
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ขอมูลเปรียบเทียบพื้นที่เชาท่ี 2 

ช่ือโครงการ : นวมินทรซิตี้อเวนิว (Nawamin City Avenue) 

ที่ตั้ง : ถนนประเสริฐมนูญกิจ แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว 

กรุงเทพมหานคร 
ประเภท : คอมมูนิตี้มอลล 

 
สภาพทั่วไปของโครงการ 

 
แผนที่ตั้งโครงการ 

ราคาเสนอเชาปจจุบัน 

ประเภท พื้นที่หอง 

(ตารางเมตร) 
ช้ัน 

ราคาเสนอเชา 

บาท/ตารางเมตร/เดือน 

รานคาเชา 63.00 1 1,000 

รายละเอียดอ่ืนๆ - ชําระคามัดจําลวงหนา 2 เดือน เงินประกัน 6 เดือนสัญญา3 ป 
ที่มาของขอมูล โทร.02-660-9000 ฝายขาย 

  



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :  สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

  ภายใตช่ือ "อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน" 

  ตั้งอยูติดถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เอกสารอางอิงเลขที่ :  64-1-0132-GL-1 
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ขอมูลเปรียบเทียบพื้นที่เชาท่ี 3 
ช่ือโครงการ : มิกซ จตุจักร (Mixt Chatuchak) 
ที่ตั้ง : ถนนกําแพงเพชร 4 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ประเภท : คอมมูนิตี้ มอลล (อาคารสูง 5 ช้ัน) 
 

ราคาเสนอเชาปจจุบัน 

ประเภท พื้นที่หอง 

(ตารางเมตร) 
ช้ัน 

ราคาเสนอเชา 

บาท/ตารางเมตร/เดือน 

รานคาเชา Booth 5.00 - 60.00 1 2,000 - 2,200 

รานคาเชาShop ใหญ 13.00 - 60.00 2 1,200 - 1,500 

พื้นที่ใหญ 13.00-60.00 3 1,000 - 1,200 

รายละเอียดอ่ืนๆ  ชําระคามัดจําลวงหนา 2 เดือน สัญญาปตอป 

ที่มาของขอมูล โทร.02-079-4888, 090-954-4818 ฝายขาย 

 
 
  



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :  สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

  ภายใตช่ือ "อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน" 

  ตั้งอยูติดถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เอกสารอางอิงเลขที่ :  64-1-0132-GL-1 
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ขอมูลเปรียบเทียบพื้นที่เชาท่ี 4 
ช่ือโครงการ : Crystal Design Center (CDC) 

ที่ตั้ง : ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 
ประเภท : คอมมูนิตี้ มอลล 

 

สภาพทั่วไปของโครงการ 

 
แผนที่ตั้งโครงการ 

ราคาเสนอเชาปจจุบัน 

ประเภท 
พื้นที่หอง 

(ตารางเมตร) 
ช้ัน 

ราคาเสนอเชา 

บาท/ตารางเมตร/เดือน 

รานคาเชา 31.00 1 1,300 
รายละเอียดอ่ืนๆ - ชําระคามัดจําลวงหนา 2 เดือนสัญญาปตอป 

ที่มาของขอมูล โทร. 0-2101-5999 สํานักงานขายโครงการ 
  



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :  สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

  ภายใตช่ือ "อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน" 

  ตั้งอยูติดถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เอกสารอางอิงเลขที่ :  64-1-0132-GL-1 
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ขอมูลเปรียบเทียบพื้นที่เชาท่ี 5 

ช่ือโครงการ : เดอะวอลค เกษตร – นวมินทร (The Walk KasetNawamin) 

ที่ตั้ง : ถนนประเสริฐมนูญกิจ แขวงลาดพราว เขตลาดพราว 

กรุงเทพมหานคร 

ประเภท : คอมมูนิตี้ มอลล 

 

สภาพทั่วไปของโครงการ 

 
แผนที่ตั้งโครงการ 

ราคาเสนอเชาปจจุบัน 

ประเภท 
พื้นที่หอง 

(ตารางเมตร) 
ช้ัน 

ราคาเสนอเชา 

บาท/ตารางเมตร/เดือน 

รานคาเชา 128.00 1 1,220 
รายละเอียดอ่ืนๆ - ชําระคามัดจําลวงหนา 2 เดือนสัญญาปตอป 

ที่มาของขอมูล โทร. 08-1457-1549 คุณมุกดา 
 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :  สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

  ภายใตช่ือ "อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน" 

  ตั้งอยูติดถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เอกสารอางอิงเลขที่ :  64-1-0132-GL-1 
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ขอมูลเปรียบเทียบพื้นที่เชาท่ี 6 

ช่ือโครงการ : เอ็นมารคพลาซา (N-Mark Plaza) 

ที่ตั้ง : เลขที่ 3105 และ เลขที่ 1/1 ถนนลาดพราวแขวงคลองจั่น             

เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 
ประเภท : คอมมูนิตี้ มอลล 

 

สภาพทั่วไปของโครงการ 

 
แผนที่ตั้งโครงการ 

ราคาเสนอเชาปจจุบัน 

ประเภท 
พื้นที่หอง 

(ตารางเมตร) 
ช้ัน 

ราคาเสนอเชา 

บาท/ตารางเมตร/เดือน 

รานคาเชา 10.00 1 1,500 
รานคาเชา 10.00 2 650 

รายละเอียดอ่ืนๆ - ชําระคามัดจําลวงหนา 2 เดือนสัญญาปตอป 

ที่มาของขอมูล โทร.08-8022-8374 คุณแพท 
  



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :  สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

  ภายใตช่ือ "อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน" 

  ตั้งอยูติดถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เอกสารอางอิงเลขที่ :  64-1-0132-GL-1 
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การวิเคราะหขอมูลคาเชาตลาด 

จากการสํารวจขอมูลตลาดดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดดังน้ี 

โครงการเปรียบเทียบ ที่ตั้ง 
พื้นที่เชา พื้นที่ใชสอย 
(ตรม.) (บาทเดือน/ตรม.) 

JJ Mall ถนนกําแพงเพชร 2 10.50 1,333 

Nawamin City Avenue ถนนประเสริฐมนูกิจ 63.00 1,000 

Mixt Chatuchak ถนนกําแพงเพชร 4 5.00  - 60.00 2,000-2,200 

Crystal Design Center ถนนประดิฐษมนูธรรม 31.00 1,300 

The Walk KasetNawamin ถนนประเสริฐมนูกิจ 128.00 1,220 

N-Mark Plaza ถนนลาดพราว 10.00 650-1,500 

จากสํารวจขอมูลตลาดเปรียบเทียบบริเวณใกลเคียงที่ตั้งทรัพยสิน พบวา มีระดับราคาเสนอเชาสําหรับพื้นที่

รานคาในระดับเดียวกับทรัพยสินที่ประเมินมูลคา มีอัตราคาเชาพื้นที่รานคาโครงการใกลเคียงกับโครงการที่

ทําการประเมิน ประมาณ 1,000 ถึง 2,200 บาท/ตารางเมตร/เดือน สวนโครงการที่ดอยกวา อัตราคาเชาอยู

ที่ประมาณ 650 ถึง 1,500 บาท/ตารางเมตร/เดือน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับทําเลที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ใชสอย การตกแตง

ภายใน สภาพของอาคาร สาธารณูปโภคตางๆ ภายในอาคาร และสภาพแวดลอมตางๆ ทั้งภายใน และ

ภายนอกเปนสําคัญ 

เม่ือบริษัทฯไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลเปรียบเทียบดังกลาวขางตนแลว สามารถนํามาวิเคราะหปจจัยที่มี

ผลกระทบตออัตราคาเชา และทําการคํานวณโดยใช ตารางวิเคราะหเปรียบเทียบราคาตลาด (คาเชาพื้นที่) 

โดยใชวิธี  WEIGHTED QUALITY SCORE (WQS) สามารถแสดงไดดังน้ี 

 

  

% คะแนน ทรัพย สิน

 ปจจัย ท่ีประเมิน 1 2 3

โครงการ/อาคาร Avanue Ratchayothin JJ Mall Nawamin City Avenue Mixt Chatuchak

จังหวัด กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ

ที่ตั้ง (ถนน) ถนนรัชดาภิเษก ถนนกําแพงเพชร 2 ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนกําแพงเพชร 4

พ้ืนที่ปลอยเชา (ตารางเมตร) 10.50 63.00  5 - 60

ราคาคาเชาตอตารางเมตร (บาท/ตารางเมตร) 1,333.00 1,000.00 2,000.00

อัตราปรับลด 5% 5% 10%

ราคาหลังทําการปรับลด (บาท/ตารางเมตร) 1,270 950 1,800

ปจจัยการพิจารณา คะแนนของปจจัย

ทําเลที่ต้ัง 25% 8.00                          8.00                          7.00                          8.00                          

สภาพอาคาร/เกรดอาคาร 20% 8.00                          7.00                          7.00                          9.00                          

สภาพแวดลอม 15% 8.00                          7.00                          7.00                          7.00                          

ความสูงของพ้ืน-เพดาน และ Floor Layout 10% 7.00                          7.00                          7.00                          7.00                          

ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในอาคาร 15% 8.00                          8.00                          7.00                          8.00                          

แนวโนมความเจริญ 15% 7.00                          7.00                          7.00                          7.00                          

คาคะแนนถวงนํ้าหนัก 100% 775.00                       740.00                       700.00                       780.00                       

อัตราสวนบวก/ลบเปรียบเทียบกับทรัพย สิน (เปอร เซ็นต) 0% 5% 11% -1%

ราคาคาเชาหลังทําการปรับปจจัย (บาท/ตารางเมตร) 1,330.07 1,051.79 1,788.46

ระดับความสําคัญของขอมูลเปรียบเทียบ (%) 100% 30% 20% 50%

มูลคาหลังปรับอัตราเปรียบเทียบ (บาท/ตารางเมตร) 1,503.61 399.02 210.36 894.23

ราคาคาเชาของทรัพยสิน เทากับ 1,500.00 บาท/ตารางเมตร

TABLE OF WEIGHTED QUALITY SCORE 

ปจจัยพิจารณามูลคา
ขอมูลราคาตลาดเปรียบเทียบ
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อัตราคาเชาตามตารางวิเคราะหเปรียบเทียบคาเชาตลาด โดยใชวิธี  WEIGHTED QUALITY SCORE (WQS) 

ดังกลาวขางตน เปนราคาในสวนพื้นที่เชาช้ันที่ 1 โดยบริษัทฯ ไดทําการวิเคราะหสัดสวน และเปอรเซ็นต สําหรับ

คาเชาในช้ันอ่ืนๆ ตามลําดับช้ัน ทําเล ประเภทของกิจการที่ เชา พรอมทั้งขอมูลการปลอยเชาไดในอดีต 

เปรียบเทียบกับขอมูลตลาด แลวทําการวิเคราะหคาเชาพื้นที่ในแตละช้ันไดดังน้ี 
พื้นที่เชาระยะส้ันในช้ัน พื้นที่เชารวม 

(ตารางเมตร) 

อัตราคาเชาปดเศษ 

(บาท/ตร.ม./เดือน) 
หมายเหตุ 

ช้ัน G (ขนาดเล็ก)       1,750.79  1,500.00 ตามตาราง WQS 

ช้ัน G (ขนาดใหญ)       1,210.59  500.00 1/3 ของคาเชาช้ัน G (ขนาดเล็ก) 

ช้ันที่ 2 (ขนาดเล็ก)       2,587.10  1,050.00 ปรับลด 30% จากช้ัน G (ขนาดเล็ก) 

ช้ันที่ 3 (ขนาดเล็ก)       1,167.22  900.00 ปรับลด 40% จากช้ัน G (ขนาดเล็ก) 

ช้ันที่ 4 (ขนาดเล็ก)          923.90  450.00 ปรับลด 70% จากช้ัน G (ขนาดเล็ก) 

รวม       7,639.60  

อัตราคาเชาเฉลี่ย 970.00 บาท/ตร.ม./เดือน  

ตารางวิเคราะหคาเชาในแตละช้ันดังกลาวขางตน สามารถกําหนดเปนคาเชาเฉล่ียของพื้นที่เชาระยะส้ันไดเทากับ 

970 บาท/ตารางเมตร/เดือน กรณีน้ีไมพิจารณาชวงโควิด-19  (COVID-19) แตในการประมาณการคาเชาป 2021 

ผูประเมินประมาณการคาเชาเทากับ 895 บาท/ตารางเมตร/เดือน อางอิงจาก RENT ROLL TENANCY 

REPORT ป 2020 ที่ไดรับขอมูลจาก กองทนุรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอรซนีีเพล็กซ ไลฟสไตล 
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 แหลงที่มาของรายไดสามารถจําแนกเปนสวนๆไดดังนี้ 
ในการกําหนดมูลคาคาเชาสําหรับประกอบการประเมินมูลคาทรัพยสินครั้งน้ี บริษัทฯ ไดทําการพิจารณา 

สัญญาเชาพ้ืนที่ยอย อางอิงอัตราคาเชาที่ทําสัญญาเชาปจจุบัน ตามขอมูล Rent Roll Tenancy Report พื้นที่

เชาอื่นๆ รวมถึงอายุสัญญาเชาพ้ืนที่ ภายในอาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน ที่ไดรับขอมูล

จาก กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเมเจอรซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล โดยทางบริษัทฯ ไดกําหนดรายรับ

ของโครงการจากพ้ืนที่คาปลีก Shopแยกเปน 3 สวน ไดแก พื้นที ่

ก) พื้นที่เชาแบบคิดจากยอดขาย 

ข) พื้นที่เชาระยะยาว (Long-Term) - สํานักงาน 

ค) พื้นที่เชาระยะส้ัน (6,429.01 sq.m.) + Villa Marekt  (1,210.59 sq.m.) 

ก) การประมาณรายไดจากพื้นที่เชาแบบคิดจากยอดขาย 

ในการประเมินมูลคาทรัพยสินครั้งน้ี สวนพื้นที่เชาประมาณ 770.78 ตารางเมตร เปนรานแมคโดนัล ตั้งอยู

บริเวณช้ันที่ 1 ของอาคารศูนยการคา 3 ช้ัน (อาคาร B) และรานสตารบัคส ต้ังอยูบริเวณช้ันที่ 1 และ 2 ของ

อาคารศูนยการคา 3ช้ัน (อาคาร B) โดยในการประเมินครั้งน้ีไดประมาณการคาเชาในปที่ 1 เทากับ 632.00 

บาท และทําการปรับคาเชาเฉล่ียปละ 4% กําหนดอัตราการเชาเฉล่ียตอปในปที่ 1 ที่ 100 % ไปจนตลอด

ส้ินสุดสัญญาโดยแสดงในรูปตารางไดดังน้ี 

รายการ 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6- End 

Y 2021 Y 2022 Y 2023 Y 2024 Y 2025 Y 2026 ---> 

(10.62 เดือน (12 เดือน) (12 เดือน) (12 เดือน) (12 เดือน) (12 เดือน) 

พื้นที่เชา (ตร.ม) 700.78 700.78 700.78 700.78 700.78 700.78 

คาเชา-คาบริการ (ตลาด) 632.00 657.28 683.57 710.91 739.35 768.92 

(บาท/ตร.ม./เดือน)       

อัตราการปรับคาเชา(%/ป)  4% 4% 4% 4% 4% 

อัตราการเชา/ป (Occ.%)  100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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ข) การประมาณรายไดจากพื้นที่เชาระยะยาว (Long-Term) - สํานักงาน 

การประเมินมูลคาทรัพยสินสวนพื้นที่สวนที่ติดสัญญาเชาระยะยาว ไดแก สํานักงานโดยปจจุบันสัญญาเชา

คงเหลือ 17.30 ป ดังน้ันการคาดการณรายรับจากพ้ืนที่ดังกลาวในปที่ 1 ถึง ปที่ 18 กําหนดรายไดตามสัญญา

พื้นท่ีระยะยาว และหลังจากน้ันไดทําการปรับคาเชาและประมาณการตามสภาพตลาดทั่วไป โดยแสดงในรูป

ตารางไดดังน้ี 

รายการ 

   

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6  

Y 2021 Y 2022 Y 2023 Y 2024 Y 2025 Y 2026  

คาเชา-บริการ (บาท/ตร.ม./เดือน) 

 - พ้ืนที่สํานักงาน 140.00 140.00 148.17 154.00 154.00 162.75 

อัตราการปรับคาเชา %/ป ตามสัญญาเชาฉบับปจจุบัน 

อัตราการเชา/ป (Occ.%)  ตามสัญญาเชาฉบับปจจุบัน 

รายการ 

   

ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 ปที่ 11 ปที่ 12 

Y 2027 Y 2021 Y 2022 Y 2023 Y 2024 Y 2025 

คาเชา-บริการ (บาท/ตร.ม./เดือน) 

 - พ้ืนที่สํานักงาน 169.00 169.00 178.33 185.00 185.00 196.67 

อัตราการปรับคาเชา %/ป ตามสัญญาเชาฉบับปจจุบัน 

อัตราการเชา/ป (Occ.%)  ตามสัญญาเชาฉบับปจจุบัน 

รายการ 

   

ปที่ 13 ปที่ 14 ปที่ 15 ปที่ 16 ปที่ 17 ปที่ 18  

Y 2026 Y 2027 Y 2021 Y 2022 Y 2023 Y 2024--> 

คาเชา-บริการ (บาท/ตร.ม./เดือน) 

 - พ้ืนที่สํานักงาน 205.00 205.00 216.67 225.00 225.00 228.94 

อัตราการปรับคาเชา %/ป ตามสัญญาเชาฉบับปจจุบัน 3.33% 

อัตราการเชา/ป (Occ.%)  ตามสัญญาเชาฉบับปจจุบัน 100% 
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ค) การประมาณรายไดจากพื้นที่เชาระยะส้ัน (6,429.01 sq.m.) + Villa Marekt  (1,210.59 sq.m.) 

การประมาณการรายไดพื้นที่สวนพ้ืนที่เชาระยะส้ัน (6,429.01 ตารางเมตร และ Villa Marekt (1,210.59 

ตารางเมตร) บริษัทฯ ไดกําหนดกระแสรายรับเปน 2 สวนคือ สวนที่ 1 อางอิงตามพื้นที่ตามสัญญาเชาฉบับ

ปจจุบันที่ระยะเวลาของสัญญาเชาคงเหลือ โดยพิจารณาทั้งพ้ืนที่เชา และคาเชา-คาบริการตามสัญญา แลว

นําไปรวมกับพ้ืนที่สวนที่ 2 คือพื้นที่สวนที่สามารถปลอยเชาเพิ่มได (New Taken) โดยกําหนดคาเชาอัตรา

ตลาด โดยพิจารณาถึงความสามารถในการปลอยเชาพื้นที่ตามอัตราตลาด โดยแสดงในรูปตารางได ดังน้ี 

รายการ 

 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 - End 

Y 2021 Y 2022 Y 2023 Y 2024 Y 2025 Y 2026 ---> 

คาเชาตลาด 

(บาท/ตร.ม./เดือน) 

7,639.60 7,639.60 7,639.60 7,639.60 7,639.60 7,639.60 

อัตราการปรับคาเชา % / ป 895.00 917.38 940.31 1,071.95 1,107.65 1,144.53 

อัตราการปรับคาเชา  2.5% 2.5% 14.0% 3.33% 3.33% 

อัตราการเชา/ป (Occ%) 72% 76% 80% 86% 92% 95% 

หมายเหตุ : อัตราคาเชาเฉลี่ยอางอิงตามตารางการประมาณการคาเชาตลาดของพื้นที่เชาเชาระยะส้ันที่แสดง

หัวขอดังกลาวขางตน การประมาณการอัตราการปรับคาเชาอางอิงจากอัตราตลาด สวนการกําหนดอัตราการเชา

แตละป อางอิงจากอัตราการเชาปจจุบัน และประมาณการอัตราการเชาในปตอๆ ไปตามสภาพการแขงขันตาม

อัตราตลาด โดยประมาณการคาเชาในปที่ 4 ประมาณการจากคาเชาเทากับ 14.0% เพ่ือใหมีอัตราสูงกวาคาเชา

เฉล่ียป 2019 ที่อัตรา 895.00 บาท ประมาณ 10%  

การประมาณรายไดอ่ืนๆ 

การประมาณการรายไดอ่ืนๆ นอกเหนือจาก คาเชา และคาบริการของพ้ืนที่เชาดังกลาวขางตนแลว ปจจุบัน

รายไดอ่ืนๆ ดังน้ี 

- รายไดจากพื้นที่เชาประเภท  Non-leasing    

- รายไดจากพื้นที่ Parking    

- คาสวนตางคานํ้า-คาไฟฟา (Utilities Income)    

- คาบริการ และรายรับอ่ืนๆ (Other Income)    
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จากขอมูลงบการเงินยอนหลัง 3 ป พบวามีสัดสวนรายไดอ่ืนๆ แตละประเภท เม่ือเปรียบเทียบกับรายไดจาก

คาเชา-คาบริการพื้นที่ shop แลวสามารถแสดงรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 

Detail Y2018 Y2019 Y2020 Average 

Total Rent and Service income-shop 100% 100% 100% 100% 

Plus - Service Incomes-Non leasing 6.2% 4.8% 4.7% 5.21% 

 - Service Incomes-Parking 3.7% 6.5% 4.5% 4.92% 

 - Service Incomes 3.1% 4.0% 3.5% 3.53% 

 - Other Income 1.9% 1.8% 2.5% 2.09% 

จากตารางเปรียบเทียบสัดสวนรายไดแตละประเภทดังกลาวขาง เม่ือผูประเมินไดพิจารณาสัดสวน และ

ชวงเวลากอนสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 และในชวงสถานการณ  COVID-19 สามารถ

กําหนดสัดสวนตออัตราคาเชา-คาบริการพื้นที่ shop ไดดังน้ี 

- รายไดจากพื้นท่ีเชาประเภท  Year 2021 4.7% ของรายไดคาเชา และคาบริการ (shop) 
  Non-leasing Year 2022 - end 5.5% ของรายไดคาเชา และคาบริการ (shop) 

- รายไดจากพื้นท่ี Parking Year 2022 - end 5.0% ของรายไดคาเชา และคาบริการ (shop) 

- คาสวนตางคานํ้า-คาไฟฟา  Year 2021 - end 3.5% ของรายไดคาเชา และคาบริการ (shop) 

  (Utilities Income)    

- คาบริการ และรายรับอื่นๆ Year 2022 - end 2.5% ของรายไดคาเชา และคาบริการ (shop) 

  (Other Income)    

 แหลงที่มาของคาใชจายสามารถจําแนกไดดังนี้ 

คาใชจายในสวนน้ีประกอบดวย ตนทุนจากการใหเชาพื้นที่ และบริการ (Cost of Sale and Service) และ 

รายจายในการบริหาร (Selling & Administration Expenses) โดยขอมูลในป 2018-2020 สัดสวนตอ

รายไดรวม ของคาใชจายแตละหมวดสามารถสรุปไดดังน้ี 

Detail Y2018 Y2019 Y2020 Average 

Total Revenue 100% 100% 100% 100% 

Cost of Sale & Services     

- Service Costs 0.01% 0.09% 0.11% 0.07% 

- Security and Cleaning Cost 5.52% 5.66% 4.21% 5.13% 

- Repair &Mantenance Cost 3.90% 6.63% 3.19% 4.58% 

SG&A Expenses     

- Administrative Expenses 0.74% 1.07% 0.79% 0.87% 

- Insurance Premium 0.32% 0.30% 0.34% 0.32% 

- Other Expenses 1.09% 0.90% 0.88% 0.96% 

- Management Fee Expenses 6.98% 6.55% 7.14% 6.89% 
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ประมาณการตนทุนจากใหเชาพื้นท่ี และบริการ (Cost of Sale and Service) 

คาใชจายจากการใหบริการ (Service Costs) จากขอมูลป 2018 พบวามีคาใชจายสวนน้ีเทากับ 10,547 บาท 

และในป 2019 เทากับ 69,177 ซ่ึงหากเทียบเปนสัดสวนตอรายไดทั้งหมดแลวจะอยูที่ 0.01% และ 0.09% 

ตามลําดับ ผูประเมินไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาควรกําหนดสัดสวนคาใชจายสวนน้ีเทากับ 0.1% 

คาใชจายดานรักษาความปลอดภัย และคาทําความสะอาด (Security & Cleaning Cost)  จากขอมูล

ยอนหลัง 3 ป คาเฉล่ียคาใชจายในหมวดน้ีประมาณ 2.2% จากรายไดรวม แตเน่ืองจากคาใชจายสวนน้ี เปน

คาใชจายที่ไมได อางอิงจากยอดขาย หรือคาเชาที่เพ่ิมข้ึน ดังน้ันผูประเมินจึงทําการปรับคาใชจายสวนน้ีที่ 3% 

จากคาใชจายดานรักษาความปลอดภัย และคาทําความสะอาด ในป 2020 ประมาณ 2.90 ลานบาท โดย

หลังจากการปรับอัตราการเพ่ิมของคาใชจายแลวจะสงผลใหในปที่ 1 คาใชจายในสวนน้ี เทากับ  2,991,000 

บาทตอป และประมาณการอัตราการเพ่ิมข้ึนของคาใชจายสวนน้ี ปละ 3% ตามอัตราการเพ่ิมในตลาดทั่วไป 

คาใชจายการบํารุงรักษาซอมแซม (Repair & Maintenance Cost)  คาใชจายในสวนน้ีตามขอมูลตลาด

โดยทั่วไป อยูท่ีอัตรา 2-3% ของรายไดรวม ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของโครงการ ยอนหลัง 3 ป สัดสวน

ประมาณ 3.19% - 6.63% คาเฉล่ียอยูที่อัตรา 4.58% ดังน้ันผูประเมินจึงกําหนดสัดสวนคาใชจายการ

บํารุงรักษาซอมแซม เทากับ 2.5% จากรายไดรวม 

จากการวิเคราะหตนทุนจากใหเชาพ้ืนที่ และบริการ (Cost of Sale and Service) ดังกลาวขางตนสามารถ

สรุปไดดังน้ี 

- คาใชจายจากการใหบริการ (Service Costs) 0.10% ของรายรับรวม 
- คาบริการรักษาความปลอดภัย และคาทําความสะอาด  2,991,000 บาทตอป และปรับเพิ่มปละ 3% 

  (Security & Cleaning Cost)   

- คาใชจายการบํารุงรักษาซอมแซม  3.00% ของรายรับรวม 

  (Repair & Maintenance Cost)   
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ประมาณการรายจายในการบริหาร (Selling & Administration Expenses) 

พิจารณาคาใชจายการบริหารจากขอมูลงบแสดงฐานะการเงินท่ีทางบริษัทฯ ท่ีไดรับขอมูลจาก กองทุนรวม

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเมเจอรซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล โดยทางบริษัทฯ สามารถกําหนดอัตรารายจายใน

การบริหารดังน้ี 

ประมาณการรายจายในการบริหาร 

- คาใชจายในแผนก Sale and Admin 0.90% ของรายรับรวม 

- คาเบี้ยประกันภัย 238,000 บาท/ป (ปรับเพิ่ม 2% ทุกป) 

- คาใชจายอ่ืนๆ 1.00% ของรายรับรวม 

- คาใชจายสํารองปรับปรุง (FF&E Cost) 1.50% ของรายรับรวม 

- คาธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย 7.00% ของรายรับรวม 

หมายเหตุ  คาธรรมเนียมในการบริการอสังหาริมทรัพย ประกอบดวย คาธรรมเนียมการเก็บคาเชาในนาม

ของกองทุน (Property Rental Collection Fee) คาคอมมิชช่ัน (Commission)คาธรรมเนียมพิเศษ 

(Incentive Fee)และคาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Management Fee)ในสวนคา

เบี้ยประกันผูประเมินไดปรับเพ่ิมจากขอมูลในป 2020 ประมาณ 2% 

เงินสํารองสําหรับการปรับปรุงทรัพยสินในอนาคต คาใชจายสวนน้ีเปนคาใชจายที่มีความจําเปนมากในการ

ดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นที่อาคาร เน่ืองจากเปนตัวที่ช้ีวาในอนาคตอาคารจะมีการปรับปรุงอาคารมากนอย

เพียงใด ซ่ึงโดยทั่วไปการประมาณคาใชจายในการปรับปรุงอาคารจะตองมีการกําหนดเปนระยะเวลาที่

แนนอนวาปใดจะทําการปรับปรุงอาคาร และอุปกรณใดบาง แตเน่ืองจากทางบริษัทฯ มีขอจํากัดทางดาน

ระยะเวลา และไมมีเอกสารอางอิงที่ชัดเจน ในการประมาณการปรับปรุงอาคารดังกลาว บริษัทฯ ไดทําการ

ตั้งขอสมมติฐานเกี่ยวกับการสํารองเงินสะสมสําหรับคาใชจายในการปรับปรุงอาคาร และอุปกรณตางๆ ไว

ประมาณปละ 2.0 เปอรเซ็นต ของรายรับรวม 

อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) 

บริษัทฯ ใชอัตราคิดลดที่อัตรา 10.50% โดยอางอิงจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจากพันธบัตรรัฐบาล 

อายุ 19 ปที่ อัตรา 1.90% บวกกับความเส่ียงจากการลงทุนในตัวทรัพยสิน ซึ่งทรัพยสินเปนอาคาร

ศูนยการคาคอมมูนิตี้มอลล สูง 2–4 ช้ัน จํานวน 3 อาคาร และอาคารที่จอดรถยนต สูง 14 ช้ัน ภายใตช่ือ 

"อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน"และตั้งอยูบริ เวณแยกรัชโยธิน ซ่ึงมีทําเลที่ตั้ง 

สภาพแวดลอมดีมาก รวมถึงสาธารณูปโภค และสาธารณูปการครบครัน โดยในครั้งน้ีกําหนดอัตราความ

เส่ียงไวประมาณ 9.10% ดังน้ันอัตราคิดลดกระแสเงินสดเทากับ 10.50%  
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นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดทําการรวบรวมอัตราคิดลดกระแสเงินสดตลาด และไดไดทําการเปรียบเทียบความเส่ียง

จากการลงทุนในทรัพยสินแตละประเภท เพื่อใหเห็นถึงความเส่ียงของการดําเนินกิจการตามตารางขางลางน้ี 

รายละเอียด ประเภท อัตราคิดลด (Discount Rate) 

Infrastructure (กองทุนรวม DIF) โครงสรางพื้นฐาน 7.57% 

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎรธานี พื้นที่คาปลีก 9.00% 

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี พื้นที่คาปลีก 9.00% 

หางสรรพสินคาเซ็นทรัลมารีนา พื้นที่คาปลีก 9.50% 

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 พื้นที่คาปลีก 9.50% 

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง พื้นที่คาปลีก 9.00% 

ศูนยการคาฟวเจอรพารครังสิต พื้นที่คาปลีก 11.00% 

ศูนยการคาสามยานมิตรทาวน พื้นที่คาปลีก 11.00% 

อาคารสํานักงาน (เอฟวายไอ เซ็นเตอร) อาคารสํานักงาน 9.00% 

อาคารสํานักงาน (เดอะไนน ทาวเวอร) อาคารสํานักงาน 9.00% 

อาคารสํานักงาน (ยูนิลิเวอร เฮาส) อาคารสํานักงาน 9.50% 

อาคารสํานักงาน (ซี.พ.ี ทาวนเวอร) อาคารสํานักงาน 10.00% 

โรงแรมโมเดนาบาย เฟรเซอร โรงแรม 11.00% 

โรงแรม ดิแอสคอท แบงคอก โรงแรม 11.00% 

จากตารางดังกลาวขางตน อัตราคิดลดของทรัพยสินแตละประเภท ซึ่งเปนขอมูลที่ทาง บริษัทฯ ไดรวบรวมจาก

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่จัดทําใหกับ บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จะ

พบวาปจจุบันอัตราคิดลดของทรัพยสินดังกลาวขางตน สูงหรือตํ่าข้ึนอยูกับระดับความเส่ียงของการดําเนินธุรกิจ

ในการปลอยเชากิจการ หรือสัญญาเชาที่ทํากัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับประเภทของกิจการ และทําเลที่ตั้งของทรัพยสิน

จากตารางดังกลาวขางตน โดยมีอัตราของ Risk Premium ประมาณ 5.67 % ถึง 9.10 % ข้ึนอยูกับประเภท 

และทําเลที่ตั้งของทรัพยสิน 
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8.1.1 สรุปมูลคาทรัพยสินโดยวิธีรายได/คิดลดกระแสเงินสด 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดทําการวิเคราะหขอมูลของทรัพยสินดังกลาวขางตน ทั้งทางดาน

รายรับและรายจายตางๆ แลวนํามาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบแยกตามหมวดรายไดและคาใชจาย รวมถึงคาใชจาย

การบริหารตางๆ กับขอมูลเปรียบเทียบที่มีการดําเนินกิจการเชนเดียวกับทรัพยสินที่ประเมินมูลคา เพ่ือทําการปรับแก

ปจจัยตางๆ รวมถึงสัดสวนของรายไดและคาใชจาย ตามรายละเอียดในขอสมมติฐานการประเมินมูลคาดังกลาวขางตน 

เม่ือนํามาทําการวเิคราะหตามกระบวนการวิธีรายไดแลว  สามารถสรุปมูลคาไดดังน้ี 

รายการทรัพยสิน มูลคาทรัพยสิน ณ วันที่ทําการประเมินมูลคา 

กรณีที่ 1)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป 10.62 เดือน 884,000,000 บาท 

 (ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564)  
   

กรณีท่ี 2)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป 9 เดือน 887,800,000 บาท 

 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  
   

กรณีท่ี 3)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป 6 เดือน 894,700,000 บาท 

 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)  
   

กรณีท่ี 4)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป 3 เดือน 902,200,000 บาท 

 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)  
   

กรณีท่ี 5)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป 909,100,000 บาท 

 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  
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8.2 การประเมินคากอสรางอาคาร/ส่ิงปลูกสรางโดยวิธีตนทุนทดแทน 

บริษัทฯ ไดพิจารณาเลือกใชวิธีตนทุนทดแทน เปนเกณฑในการประเมินคากอสรางอาคาร/ส่ิงปลูกสราง ของ

ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา 

8.2.1  คากอสรางอาคาร/ส่ิงปลูกสราง  

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดพิจารณาราคาคากอสรางอาคาร / ส่ิงปลูกสราง โดยใชวิธีคิด

ราคาคากอสรางตนทุนทดแทน ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบที่ไดรับจากผูวาจางในวันที่ทําการสํารวจ 

ซึ่งผูประเมินฯ ไดสังเกตรูปแบบของอาคาร วัสดุท่ีใชในการกอสราง ลักษณะการใชประโยชน การออกแบบ

โครงสรางรวมถึงการตกแตง เปนแนวทางในการพิจารณากําหนดราคาคากอสรางอาคาร / ส่ิงปลูกสราง ซ่ึงเปน

การพิจารณาในสวนเฉพาะงานโครงสราง งานสถาปตยกรรมและงานตกแตง รวมถึงงานระบบตางๆ ดวยซึ่ง

สามารถกําหนดราคาคากอสรางอาคาร / สิ่งปลูกสรางตางๆ ไดดังนี ้

ตารางคํานวณคากอสรางอาคาร/ส่ิงปลูกสรางโดยวิธีตนทุนทดแทน 

ลําดับ 

รายละเอียดส่ิงปลูกสราง 

มูลคาส่ิงปลูกสราง (บาท) 

ที่ คากอสรางทด 

แทนใหม 

มูลคาตามสภาพ

ปจจุบัน 

1 อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน 

- พื้นที่ใชสอยภายในศูนยการคา (อาคาร B, C และ D) 252,990,260.00 177,093,182.00 

- พื้นที่ใชสอยภายในคาปลีก/ สํานักงาน/อ่ืนๆ 132,876,000.00 100,985,760.00 

 อาคารจอดรถยนต (อาคาร A)   

- พื้นที่สวนจอดรถ (อาคารจอดรถยนต (อาคาร A)) 284,207,000.00 215,997,320.00 

รวมคาสิ่งปลูกสรางรายการที่ 1 670,073,260.00 494,076,262.00 

 สิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ   

 - ลานคอนกรีต 22,502,592.00 14,401,658.88 

 รวมคาสวนปรับปรุงอ่ืนๆ 22,502,592.00 14,401,658.88 

รวมมูลคาส่ิงปลูกสรางทั้งหมด 692,575,852.00 508,477,920.88 

หรือเทากับ (ปดเศษ) 692,580,000.00 508,480,000.00 

(ตารางคํานวณคากอสรางอาคาร / ส่ิงปลูกสรางแสดงไวในภาคผนวกแนบทายรายงาน) 
  



ร
าย
ง
าน
ป
ร
ะ
เมิ
น
มู
ล
ค
าท
ร
ัพ
ย
สิ
น
 

ท
ร
ัพ
ย
สิ
น
 

: 
 
สิ
ท
ธ
ิก
าร
เช
าท
ี่ดิ
น
พ
ร
อ
ม
สิ่
ง
ป
ลู
ก
ส
ร
าง

 

 
 

ภ
า
ย
ใต
ชื่
อ
 "
อ
าค
าร
ศู
น
ย
ก
าร
ค
าไ
ล
ฟ
ส
ไต
ล
 ซู
ซ
ูก
ิอ
เว
นิ
ว
 ร
ัช
โย
ธ
ิน
"
 

 
 

ต
ั้ง
อ
ยู
ต
ิด
ถ
น
น
ร
ัช
ด
าภิ
เษ
ก
 แ
ข
ว
ง
ล
า
ด
ย
าว

 เ
ข
ต
จ
ตุ
จ
ัก
ร
 ก
ร
ุง
เท
พ
ม
ห
าน
ค
ร
 

เอ
ก
ส
าร
อ
า
ง
อิ
ง
เล
ข
ท
ี่ 

: 
 6
4
-1

-0
1
3
2
-G

L
-1

 

 
 

 

ห
น
าท
ี่ 5

9
 

  
 

 

ต
าร
าง
คํ
าน
ว
ณ
มู
ล
ค
าสิ่
ง
ป
ล
ูก
ส
ร
าง

  
"โ
ค
ร
ง
ก
าร
ศู
น
ย
ก
าร
ค
าไ
ล
ฟ
ส
ไต
ล
 ซ
ูซ
ูก
ิ อ
เว
นิ
ว
 รั
ช
โย
ธิ
น
" 

 

ลํา
ดับ ที่ 1

อ
าค
าร
ศ
นู
ย
ก
าร
ค
าไ
ล
ฟ
ส
ไต
ล
 ซ
ูซู
กิ
 อ
เว
น
ิว
 รั
ช
โย
ธิ
น

1
4
,8

8
1
.7

8
  

  
 

ต
าร
าง
เม
ต
ร

1
7
,0

0
0

1
0
0
%

2
5
2
,9

9
0
,2

6
0

  
 

2
5
2
,9

9
0
,2

6
0

  
 

1
2
.0

0
3
0
%

7
5
,8

9
7
,0

7
8

  
1
7
7
,0

9
3
,1

8
2
.0

0
  

  
  

  
  

5
,5

3
6
.5

0
  

  
  
 

ต
าร
าง
เม
ต
ร

2
4
,0

0
0

1
0
0
%

1
3
2
,8

7
6
,0

0
0

  
 

1
3
2
,8

7
6
,0

0
0

  
 

1
2
.0

0
2
4
%

3
1
,8

9
0
,2

4
0

  
1
0
0
,9

8
5
,7

6
0
.0

0
  

  
  

  
  

2
0
,3

0
0
.5

0
  

  
 

ต
าร
าง
เม
ต
ร

1
4
,0

0
0

1
0
0
%

2
8
4
,2

0
7
,0

0
0

  
 

2
8
4
,2

0
7
,0

0
0

  
 

1
2
.0

0
2
4
%

6
8
,2

0
9
,6

8
0

  
2
1
5
,9

9
7
,3

2
0
.0

0
  

  
  

  
  

4
0
,7

1
8
.7

8
  

  
 

ต
าร
าง
เม
ต
ร

6
7
0
,0

7
3
,2

6
0

  
 

6
7
0
,0

7
3
,2

6
0

  
 

4
9
4
,0

7
6
,2

6
2
.0

0
  

  
  

  
  

สิ่
งป
ลู
ก
ส
ร
าง
อื่
น
ๆ

1
8
,7

5
2
.1

6
  

  
 

ต
าร
าง
เม
ต
ร

1
,2

0
0

1
0
0
%

2
2
,5

0
2
,5

9
2

  
  

2
2
,5

0
2
,5

9
2

  
  

1
2
.0

0
3
6
%

8
,1

0
0
,9

3
3

  
 

1
4
,4

0
1
,6

5
8
.8

8
  

  
  

  
  
 

1
8
,7

5
2
.1

6
  

  
 

ต
าร
าง
เม
ต
ร

2
2
,5

0
2
,5

9
2

  
  

2
2
,5

0
2
,5

9
2

  
  

1
4
,4

0
1
,6

5
8
.8

8
  

  
  

  
  
 

69
2,

57
5,

85
2

  
 

69
2,

57
5,

85
2

  
 

50
8,

47
7,

92
0.

88
  

  
  

  
  

69
2,

58
0,

00
0

  
 

69
2,

58
0,

00
0

  
 

50
8,

48
0,

00
0.

00
  
  
  

  
  

เมื่
อส
รา
งเ
สร็
จ 

10
0%

ตา
มส

ภา
พ

กอ
สร
าง
ปจ
จุบั
น

 -
 พ
ื้น
ท
ี่ส
ว
น
จ
อ
ด
รถ

 (
อ
าค
าร
จ
อ
ด
รถ
ย
น
ต
 (
อ
าค
าร

 A
))

 -
 ล
าน
ค
อ
น
ก
รีต

 อ
ายุ

 (
ป)

 -
 พ
ื้น
ท
ี่ใช
ส
อ
ย
ภ
าย
ใน
ค
าป
ล
ีก
/ 
ส
ํานั
ก
งา
น
/อื่
น
ๆ
 (
อ
าค
าร
จ
อ
ด
รถ
ย
น
ต
 (
อ
าค
าร

 A
)

คา
กอ
สร
าง
หลั

งหั
กค

า

เสื่
อม
รา
คา
ตา
มส

ภา
พ

ปจ
จุบั
น
 (บ

าท
)

รา
ยล
ะเ
อีย
ดส

ิ่งป
ลูก
สร
าง

หน
วย

คา
กอ
สร
าง

/ 

หน
วย

คา
เสื่
อม

รา
คา

 (บ
าท

)
คา
กอ
สร
าง
ทด

แท
นใ
หม

 /
 R

CN
  
(บ
าท

)
รา
ยล
ะเ
อีย
ด

%
 ก
าร
กอ
สร
าง

พ
ื้น
ที่

 %
 ค
าเ
สื่อ
ม

คา
เสื่
อม

รว
ม

รว
มมู

ลค
าส
ิ่งป
ลูก
สร
าง
ทั้ง
หม

ด

หรื
อเ
ทา
กับ

 (ป
ดเ
ศษ

)

 -
 พ
ื้น
ท
ี่ใช
ส
อ
ย
ภ
าย
ใน
ศู
น
ย
ก
าร
ค
า 

(อ
าค
าร

 B
 ,
 C

 แ
ล
ะ
 D

)

(R
C
N

~
 1

6
,1

4
3
 /
sq

m
)

(R
C
N

~
 1

,2
0
0
 /
sq

m
)

รว
ม
มู
ล
ค
าสิ่
งป
ล
ูก
ส
รา
งร
าย
ก
าร
อื่
น
ๆ

ร
ว
ม
ค
าสิ่
งป
ลู
ก
ส
รา
งร
าย
ก
าร
ที่
 1

หม
าย
เหตุ

  
1
)

2
)
ก
าร
พ
ิจ
าร
ณ
าค
าเ
ส
ื่อ
ม
ร
าค
าต
อ
ป
 ข
อ
งส
ิ่งป
ล
ูก
ส
ร
าง
ด
งัก
ล
าว
ข
าง
ต
น
 พิ
จ
าร
ณ
าจ
าก
ส
ภ
าพ
ข
อ
งส
ิ่งป
ล
ูก
ส
รา
ง 
ณ

 วั
น
ที่
ท
ําก
าร
ป
ระ
เม
ิน

ค
าก
อ
ส
ร
าง
ท
ด
แ
ท
น
ให
ม
ด
งัก
ล
าว
ข
าง
ต
น
  
บ
ริษั
ท
ฯ
 ไ
ด
ใช
ร
าค
าค
าก
อ
ส
ร
าง
ต
าม
รา
ค
าค
าก
อ
ส
รา
งต
ล
าด
ท
ั่ว
ไป

 แ
ล
ะทํ
าวิ
เค
ร
าะ
ห
เที
ย
บ
เค
ยี
งก
ับ
ต
าร
าง
ค
าก
อ
ส
ร
าง
ก
ล
าง
ข
อ
งส
ม
าค
ม
ผู
ป
ร
ะเ
มิ
น
ค
าท
รัพ
ย
สิ
น
แ
ห
งป
ระ
เท
ศ
ไท
ย
 พ

.ศ
. 
2
5
6
3
-2

5
6
4
 แ
ล
ว
ท
ําก
าร
ป
รับ
แ
ก


ป
จ
จั
ย
ที่
ม
ผี
ล
ก
ร
ะท
บ
ต
อ
รา
ค
าค
าก
อ
ส
ร
าง
ต
าม
ลั
ก
ษ
ณ
ะ
 รู
ป
แ
บ
บ
สิ่
งป
ลู
ก
ส
ร
าง

 ก
าร
อ
อ
ก
แ
บ
บ
 ง
าน
โค
ร
งส
รา
ง 
งา
น
ส
ถ
าป
ต
ย
ก
รร
ม
 แ
ล
ะ
งา
น
ระ
บ
บ
ต
าง
ๆ
 เ
ป
น
ต
น



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 
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8.2.2 มูลคาประกันอัคคีภัย  

ในการกําหนดมูลคาประกันอัคคีภัย ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยส่ิงปลูกสราง (เฉพาะอาคาร) น้ัน   

ผูเอาประกันสามารถเลือกการกําหนดเงินเอาประกันภัยได 2 แบบ คือ แบบที่ 1 (แบบปกติ) โดยการ

กําหนดจํานวนเงินเอาประกันตามมูลคาที่แทจริงของทรัพยสิน (Actual Cash Value) มูลคาที่แทจริง

ดังกลาวเทากับมูลคาทรัพยสินที่เปนของใหม หักดวยคาเส่ือมราคาและแบบที่ 2 แบบการชดใชตามมูลคา

ทรัพยสินท่ีเปนของใหม (Replacement Cost Valuation หรือ New for Old) โดยในการกําหนดมูลคา

ประกันอัคคีภัย บริษัทฯ ไดยึดหลักการกําหนดมูลคาประกันอัคคีภัยตามคากอสรางอาคาร/ส่ิงปลูกสราง 

ตนทุนทดแทนใหม (Replacement Cost)ซ่ึงเปนมูลคาที่ไมรวมมูลคาฐานราก ข้ันตอนการคํานวณสามารถ

แสดงไดดังน้ี 

ลําดับ

ที ่
รายการอาคารและส่ิงกอสราง 

มูลคาส่ิงปลูกสราง (บาท) 

มูลคาทดแทนใหม 

1 อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน 670,073,260 

รวมมูลคาส่ิงปลูกสรางทดแทนใหม 670,073,260 

หักมูลคาฐานรากอาคาร 10% ของมูลคาทดแทนใหม 67,007,326 

มูลคาประกันอัคคีภัย 603,065,934 

หรือเทากับ (ปดเศษ) 603,070,000 

8.2.3 สรุปราคาคากอสรางอาคาร / ส่ิงปลูกสรางโดยวิธีตนทุนทดแทน 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด ไดพิจารณาคากอสรางอาคาร / ส่ิงปลูกสรางของทรัพยสิน

โดยวิธีทุนทดแทน ตามหลักเกณฑ และวิธีการขางตน สามารถสรุปคากอสรางอาคาร / ส่ิงปลูกสรางไดดังน้ี 

รายการทรัพยสิน มูลคาทรัพยสิน ณ วันที่ทําการประเมินมูลคา 
(ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564) 

 คากอสรางอาคาร / ส่ิงปลูกสราง 

ตามสภาพปจจุบันหลังหักคาเส่ือมราคา  

508,480,000 บาท  
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8.3 สรุปผลการประเมินมูลคาทรัพยสิน ในแตละวิธี 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดพิจารณาเลือกใชวิธีประเมินสําหรับทรัพยสินฯ ตามหลักเกณฑ

และวิธีการดังกลาวขางตน สามารถสรุปผลการประเมินมูลคาทรัพยสินฯ ไดดังน้ี 

มูลคาทรัพยสิน โดยวิธีรายได/วิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด ใชเปนเกณฑในการประเมินมูลคา 

รายการทรัพยสิน มูลคาทรัพยสิน ณ วันที่ทําการประเมินมูลคา 

กรณีที่ 1)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป 10.62 เดือน 884,000,000 บาท 

 (ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564)  
   

กรณีท่ี 2)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป 9 เดือน 887,800,000 บาท 

 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  
   

กรณีท่ี 3)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป 6 เดือน 894,700,000 บาท 

 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)  
   

กรณีท่ี 4)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป 3 เดือน 902,200,000 บาท 

 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)  
   

กรณีท่ี 5)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป 909,100,000 บาท 

 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  

คากอสรางอาคาร / ส่ิงปลูกสรางของทรัพยสินที่ประเมินมูลคา โดยวิธีตนทุนทดแทน 

รายการทรัพยสิน มูลคาทรัพยสิน ณ วันที่ทําการประเมินมูลคา 
(ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564) 

 คากอสรางอาคาร / ส่ิงปลูกสราง 
ตามสภาพปจจุบันหลังหักคาเส่ือมราคา  

508,480,000 บาท  

 

 

 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :  สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

  ภายใตช่ือ "อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน" 

  ตั้งอยูติดถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เอกสารอางอิงเลขที่ :  64-1-0132-GL-1 

   

หนาที่ 62 

 

 
 

 

9.0 สรุปผลการประเมินมูลคา 

9.1 วันท่ีทําการประเมินมูลคาทรัพยสิน 

วันที่ทําการประเมินมูลคาทรัพยสินน้ี คือ 12 กุมภาพันธ 2564 

9.2 ขอสมมติฐานการประเมนิมูลคาทรัพยสิน 

ในการประเมินมูลคาครั้งน้ี ทางบริษัทฯ มิไดมีขอสมมติฐานพิเศษใด ๆ ตอการกําหนดมูลคาทรัพยสิน

ครั้งน้ี 
 

  



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :  สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

  ภายใตช่ือ "อาคารศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน" 

  ตั้งอยูติดถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เอกสารอางอิงเลขที่ :  64-1-0132-GL-1 

   

หนาที่ 63 

 

 
 

 

9.3 สรุปมูลคาทรัพยสิน 

การประเมินมูลคาทรัพยสินตามที่กลาวถึงขางตน บริษัทฯ ไดทําการประเมินฯ บนขอสมมติฐานวา หากไมมี

ขอจํากัดใดใดหรือขอตกลงพิเศษ ตลอดจนภาระคาใชจายอ่ืน ๆ ที่ไมเปนปกติเกิดข้ึน ซ่ึงบริษัทฯ ไมอาจ

ทราบได ทั้งน้ีโดยอางถึงวิธีการประเมินฯ ที่นํามาใชและรายละเอียดของขอสมมติฐานที่ระบุไวขางตน  

บริษัทฯ จึงเสนอความเห็นที่เปนมูลคาตลาดเสรีของทรัพยสินฯ ณ วันที่ทําการประเมินมูลคาทรัพยสิน

ภายใตสิทธิการเชาระยะยาว โดยพิจารณาแยกมูลคาทรัพยสินออกเปน 5 กรณ ีดังน้ี 

กรณีท่ี 1)  มูลคาทรัพยสิน : 884,000,000 บาท 

 ภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป 10.62 เดือน  (แปดรอยแปดสิบส่ีลานบาทถวน) 

 (ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564)   
    

กรณีท่ี 2)  มูลคาทรัพยสิน : 887,800,000 บาท 

 ภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป 9 เดือน  (แปดรอยแปดสิบเจ็ดลานแปดแสนบาทถวน) 

 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)   
    

กรณีท่ี 3)  มูลคาทรัพยสิน : 894,700,000 บาท 

 ภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป 6 เดือน  (แปดรอยเกาสิบส่ีลานเจ็ดแสนบาทถวน) 

 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)   
    

กรณีท่ี 4)  มูลคาทรัพยสิน : 902,200,000 บาท 

 ภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป 3 เดือน  (เการอยสองลานสองแสนบาทถวน) 

 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)   
    

กรณีท่ี 5)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 19 ป: 909,100,000 บาท 

 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  (เการอยเกาลานหนึ่งแสนบาทถวน) 
 

มูลคาทรัพยสินที่แสดงไวขางตนเปนไปตามเงื่อนไขและขอจํากัดในการประเมินฯ ที่แสดงไวในหนา ii 

กระทําการในนาม 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 

ลงชื่อ)........................................................ 

(นายรัชภูมิ จงภักดี) 

ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ (วฒ.282) 

ผูประเมินหลักที่ไดรับความเห็นชอบจากกลต. 

 

 

ผูจัดการฝายประเมิน/ผูตรวจสอบ : นายกุลธวัช กอรม 

ผูสํารวจ และประเมินมูลคา : นางสาวลภัสรดา โคสา 

ผูพิมพรายงาน : นางสาวอัจฉรา แจหมเครือ 






















































































