รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน
สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน
ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เสนอ
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

จัดทําโดย :

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด
2521/35-36 โครงการ BIZ TOWN LADPRAO ถนนลาดพราว
แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท : +66(2) 5304333 โทรสาร : +66(2) 5304050-3

เอกสารอางอิงเลขที่ 64-1-0131-GL-1
วันที่ 22 กุมภาพันธ2564
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย (สํานักงานใหญ) ชั้น 6 และ 12
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เรียน

กรรมการผูจัดการ
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล

ตามที่บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับมอบหมายจากทานใหเสนอความคิดเห็นซึ่งเปนมูลคาตลาด
ของทรัพยสินประเภทสิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต" ตั้งอยูบน
โฉนดที่ดินเลขที่ 13033 เนื้อที่ดินตามเอกสารสิทธิรวม 27-0-37.2 ไร หรือเทากับ 10,837.2 ตารางวา ซึ่งในการประเมิน
มูลคาครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไดทําการประเมินมูลคาเนื้อที่ดินที่เชาบางสวน เทากับ 10-0-7.8 ไร หรือเทากับ 4,007.8 ตารางวา
พรอมอาคาร เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต ภายใตสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง (มีกําหนดระยะเวลา 20 ป 8 เดือน 4 วัน)
ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2550 สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ 2571 ปจจุบันอายุสัญญาเชาคงเหลือ 7 ป 0.62 เดือน โดย
ทรัพยสินฯ ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยรายงานฉบับนี้
ไดถูกจัดทําขึ้นโดยเฉพาะสําหรับลูกคา/ผูวาจางเพื่อวัตถุประสงค และขอสมมติฐานในการประเมินมูลคา ตามที่ระบุไวใน
รายงานฉบับนี้เทานั้น
บริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจสอบสภาพทรัพยสินดังกลาว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2564 และไดศึกษาคนควาขอมูลตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการประเมินมูลคาทรัพยสินนี้ตามขั้นตอนแลว บริษัทฯ มีความเห็นวาทรัพยสินฯ ควรมีมูลคาดังนี้
กรณีที่ 1) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 7 ป 0.62 เดือน
(ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564)

: 451,400,000 บาท
(สี่รอยหาสิบเอ็ดลานสี่แสนบาทถวน)

กรณีที่ 2) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 6 ป 11 เดือน
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

: 449,000,000 บาท
(สี่รอยสี่สิบเกาลานบาทถวน)

กรณีที่ 3) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 6 ป 8 เดือน
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

: 443,900,000 บาท
(สี่รอยสี่สิบสามลานเกาแสนบาทถวน)

กรณีที่ 4) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 6 ป 5 เดือน
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

: 437,800,000 บาท
(สี่รอยสามสิบเจ็ดลานแปดแสนบาทถวน)

กรณีที่ 5) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 6 ป 2 เดือน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

: 431,000,000 บาท
(สี่รอยสามสิบเอ็ดลานบาทถวน)

บริ ษั ท ซิ มส พร็ อ พเพอร ตี้ คอนซั ลแทนท จํ ากั ด และข า พเจ าขอรั บ รองไม มี ผลประโยชน ใ ดๆ ไม ว าโดยทางตรงหรื อ
ทางออมเกี่ยวของกับทรัพยสินที่ไดประเมินมูลคา และไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูประเมินคาทรัพยสินดวยความระมัดระวัง
และรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพอยางสูงสุด
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซิซมส
บรษท
มส พรอพเ
พร็อพเพอร
เพอรตี้ คอนซั
คอนซลลแทนท จํากัด

นายวรศักดิ์ โชติแฉลมสกุลชัย
กรรมการผูจัดการ
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ภาคผนวก
x รายละเอียดการประเมินมูลคาทรัพยสินพรอมรายละเอียดขอมูลเปรียบเทียบโครงการ
x แผนที่แสดงที่ตั้งสังเขป / แผนที่แสดงที่ตั้งทรัพยสิน / ผังแปลงที่ดิน / ผังบริเวณสิ่งปลูกสราง
x ภาพถายทางอากาศ / แบบแปลนอาคาร / สําเนาเอกสารสิทธิที่ดิน
x สําเนาระวางที่ดิน / สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร
x สําเนาใบรับรองการกอสราง / สําเนาหนังสือสัญญาเชาที่ดิน / สําเนาหนังสือสัญญาแบงเชาที่ดิน
x สําเนาโอนสิทธิการเชา / สําเนาหนังสือโอนสิทธิการเชา / สําเนาราคาประเมินที่ดินราชการ
x ภาพถายทรัพยสินที่ประเมินมูลคา

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

สรุปสาระสําคัญ และมูลคาของทรัพยสิน
ชื่อลูกคา
วัตถุประสงคในการประเมินฯ
ประเภททรัพยสิน
ที่ตั้งทรัพยสิน
คาพิกัด GPS
รายละเอียดทรัพยสิน

หนาที่ i

:
:
:
:

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล
เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ
สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต" ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2
ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
: LAT : 13.986281 LON : 100.616953
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูบนโฉนดที่ดินเลขที่ 13033 เนื้อที่ดินตามเอกสารสิทธิรวม 27-0-37.2 ไร หรือเทากับ
10,837.2 ตารางวาซึ่งในการประเมินมูลคาครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไดทําการประเมินมูลคาเนื้อ
ที่ดินที่เ ชาบางสวน เทากับ 10-0-7.8 ไร หรือเทากับ 4,007.8 ตารางวา พรอมอาคาร
เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต ภายใตสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง (มีกําหนดระยะเวลา
20 ป 8 เดือน 4 วัน) ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2550 สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ 2571
ปจจุบันอายุสัญญาเชาคงเหลือ 7 ป 0.62 เดือน
โดยปจจุบันมีการแบงพื้นที่ใชสอยและการใชประโยชนภายในอาคารดังนี้
1. อาคาร เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิตสูง 3 ชั้น
- ชั้นที่ G แบงเปน โถงรานคา โรงภาพยนตร ที่จอดรถยนต และรถจักรยานยนต
- ชั้นที่ 2 แบงเปน โถงรานคา ลานโบวลิ่ง โรงภาพยนตร และที่จอดรถยนต
- ชั้นที่ 3 แบงเปน โรงภาพยนตร และที่จอดรถยนต
- ชั้นดาดฟา แบงเปน พื้นที่หองเครื่อง และหองลิฟท
ปจจุ บันทรัพยสิน ที่ประเมินมูลคา เปนพื้นที่เ ชาพลาซ า ภายใตสิทธิการเชา จากกองทุ น
รวมสิทธิการเชาอสังริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล
ตารางสรุปพื้นที่เชา และพื้นที่อื่นๆ ที่สามารถปลอยเชาไดทั้งหมด ดังนี้
พื้นที่เชาตามรายละเอียดที่ไดรับจากผูวาจาง สามารถสรุปไดดังนี้
ก) พื้นที่เชาแบบคิดจากยอดขาย
300.00 ตารางเมตร
ข) พื้นที่เชาระยะยาว (Long-Term) โรงภาพยนตร และโบวลิ่ง 12,399.00 ตารางเมตร
ค) พื้นที่เชาระยะสั้น
1,969.07 ตารางเมตร
รวมพื้นที่เชาสุทธิ (Total Net Letable Area)
14,668.07 ตารางเมตร

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

สาธารณูปโภค
กรรมสิทธิ์การถือครอง
ผูถือกรรมสิทธิท์ ี่ดิน (ผูใหเชา)
ผูถือกรรมสิทธิส์ ิ่งปลูกสราง
ผูเชาที่ดิน และผูเชาอาคาร
ภาระผูกพัน

:
:
:
:
:
:

ขอจํากัดดานการใชประโยชน :
ในที่ดินและอาคาร
สมมติฐานเพิ่มเติม
วันที่ทําการประเมินมูลคา
วิธีการประเมินมูลคา

:
:
:

ประกอบดวย ระบบไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท และทอระบายน้ํา
สิทธิการเชาระยะยาว
บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล
มีการจํานองโดย บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด จํานองอาคารโครงการ
เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล
ทรัพยสินที่ประเมินมูลคาตั้งอยูในบริเวณพื้นที่บังคับการใชประโยชนในที่ดิน ตามพระราช
บัญ ญัติ ผังเมืองรวมจั งหวั ดปทุม ธานี (พ.ศ.2558) ระบุ ว าทรัพยสิ นตั้งอยูใ นพื้น ที่ สีชมพู
(1-11) ที่ดินประเภทชุมชน
บริษัทฯ ไมมีขอสมมติฐานเพิ่มเติมใดๆ
12 กุมภาพันธ 2564
บริ ษัท ฯ ไดพิ จารณาเลือ กใช วิ ธี ร ายได/ วิ เคราะห คิ ดลดกระแสเงิ นสดเป น เกณฑ ใ นการ
ประเมินมูลคาทรัพยสิน และเลือกใชวิธีตนทุนทดแทน เปนเกณฑในการประเมินมูลคาสิ่ง
ปลูกสราง

กรณีที่ 1) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 7 ป 0.62 เดือน
(ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564)

: 451,400,000 บาท
(สี่รอยหาสิบเอ็ดลานสี่แสนบาทถวน)

กรณีที่ 2) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 6 ป 11 เดือน
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

: 449,000,000 บาท
(สี่รอยสี่สิบเกาลานบาทถวน)

กรณีที่ 3) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 6 ป 8 เดือน
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

: 443,900,000 บาท
(สี่รอยสี่สิบสามลานเกาแสนบาทถวน)

กรณีที่ 4) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 6 ป 5 เดือน
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

: 437,800,000 บาท
(สี่รอยสามสิบเจ็ดลานแปดแสนบาทถวน)

กรณีที่ 5) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 6 ป 2 เดือน
: 431,000,000 บาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
(สี่รอยสามสิบเอ็ดลานบาทถวน)
หมายเหตุ : บทสรุปดังกลาวขางตนใชประกอบกับรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ที่ไดแสดงไวในเอกสารรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ
บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด

หนาที่ ii

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

เงื่อนไขและขอจํากัดในการประเมินมูลคาทรัพยสิน
x

มูลคาที่ประเมินไดของทรัพยสินฯ ซึ่งแสดงไวในรายงานฉบับนี้เปนความคิดเห็นที่มีตอทรัพยสินฯ ตามวัตถุประสงคที่ได
ระบุไวเทานั้นดังนั้นมูลคาที่ประเมินจึงไมอาจนําไปใชอางอิงเกี่ยวของกับการประเมินอื่นใดได

x

เมื่อทําการประเมินหามูลคาตลาดของทรัพยสินใดก็ตามถือวาเปนการสะทอนใหเห็นถึงมูลคาเต็มตามสัญญาเทานั้นทั้งนี้จะ
ไมพิจารณาเกี่ยวกับภาษีการซื้อขาย และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อขายทรัพยสินที่เกิดขึ้น

x

ความรับผิดชอบของผูประเมินมูลคาในสวนที่เกี่ยวกับรายงานการประเมินมูลคาฉบับนี้ จํากัดเฉพาะกับลูกคาซึ่งไดระบุไว
ในรายงานนี้เทานั้น ความรับผิดชอบดังกลาวจะไมครอบคลุมถึงบุคคลอื่นในการใชรายงานนี้

x

ขอ มู ลต างๆ ที่ แสดงไว ใ นรายงานฉบั บนี้ และได รั บจากบุ คคลอื่ นย อ มถื อ ว า เชื่ อ ถือ ไดแ ต ผูป ระเมิ นย อ มปฏิ เสธความ
รับผิดชอบทั้งหลายหากปรากฏในภายหลังวาขอมูลขางตนที่ไดมาไมสามารถพิสูจนความถูกตองไดตรงตามที่แสดงไวถา
หากวาขอมูลประกอบในรายงานนี้ไดมาโดยไมมีการอางอิงถึงแหลงที่มาจากบุคคลอื่นแลวใหถือวาขอมูลเหลานั้นไดมาจาก
การคนควารวบรวม และตรวจสอบความถูกตองโดยการสอบถามจากหนวยงานของรัฐหรือพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
แลว

x

แผนผัง และแผนที่ใดๆ ซึ่งแสดงไวในรายงานฉบับนี้เปนสิ่งที่ชวยใหผูใชเกิดความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยสินที่ประเมินอยาง
ชัดเจนเทานั้น

x

การประเมินมูลคาทรัพยสินซึ่งเกี่ยวกับอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ผู ประเมินมูลคาจะไมรับ ผิดชอบในสวนที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสรางอาคาร และไมอาจรับประกันความชํารุดเสี ยหายที่เกิดขึ้นไดไมอาจตรวจสอบได เชน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปลวก และความผุกรอนของสวนที่มองไมเห็นเปนตน

x

ไม ว า ทั้ ง หมดหรื อ ส ว นหนึ่ ง ส ว นใดของรายงานการประเมิ น ราคาเล ม นี้ ห รื อ การอ า งอิ ง ใดๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ รายงาน
ดั ง กล า วผู ใ ช ไ ม มี สิ ท ธิ์ นํ า ไปตี พิ ม พ ใ นสิ่ ง พิ ม พ เ ผยแพร ใ ดๆ หรื อ ใช ใ นกิ จ การอื่ น ใดโดยไม ไ ด รั บ การยิ น ยอมเป น
ลายลักษณอักษรจากบริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด

x

ผูประเมิ นไม จําเปนต อ งไปใหการเป นพยานหรือปรากฏตั ว ในศาลเนื่ อ งจากการอา งถึ งปญ หาที่ เ กี่ ยวกับ ตัว ทรัพย สิ นที่
ประเมินในรายงานฉบับนี้เวนเสียแตวาจะไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ เสียกอนหรือไดรับคําสั่งจากศาล

x

รายงานฉบับนี้ไดนําเสนอโดยถือวายอดเงินคาธรรมเนียมฯคงเหลือจะตองถูกชําระภายในเวลา 15 วัน ในกรณีที่ลูกคาหรือ
บุค คลอื่นนํารายงานนี้ไปใชโดยปรากฎวายังมิ ไดมีการชําระคาธรรมเนี ยมที่เ หลือแลว ผู ที่นําไปใชจะตองรับผิดชอบตอ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และบริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด จะไมรับผิดชอบสําหรับความเสียหาย
ใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีนี้

หนาที่ iii

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

1.0

บทนํา
การมอบหมายงาน
ตามที่บริษัทฯ ไดรับมอบหมายจากทานใหเสนอความเห็นที่เปนมูลคาตลาด (Market Value) ของทรัพยสินประเภท
สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต" ตั้งอยูบนโฉนดที่ดินเลขที่
13033 เนื้อที่ดินตามเอกสารสิทธิรวม 27-0-37.2 ไร หรือเทากับ 10,837.2 ตารางวา ซึ่งในการประเมินมูลคาครั้งนี้ ทาง
บริษัทฯ ไดทําการประเมินมูลคาเนื้อที่ดินที่เชาบางสวน เทากับ 10-0-7.8 ไร หรือเทากับ 4,007.8 ตารางวา พรอมอาคาร
เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต ภายใตสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง (มีกําหนดระยะเวลา 20 ป 8 เดือน 4 วัน) ตั้งแต
วันที่ 27 มิถุนายน 2550 สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ 2571 ปจจุบันอายุสัญญาเชาคงเหลือ 7 ป 0.62 เดือน โดย
ทรัพยสินฯ ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และบริษัทฯ ได
ดําเนินการประเมินมูลคาของทรัพยสินนี้ ซึ่งมีกรรมสิทธิ์การถือครองภายใตสิทธิการเชาระยะยาว ซึ่งเปนไปตามความ
ประสงคของผูวาจาง

วัตถุประสงคของการประเมินมูลคาทรัพยสิน
การประเมินมูลคาทรัพยสินนี้ จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ

มูลคาตลาด(Market Value)
ในการวิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งมูลคาตลาดของทรัพยสินนั้น บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดยึดถือ
การประเมินมูลคาตามมาตรฐานสากล และสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย มูลคาตลาดเสรีเปนราคาที่ดี
ที่สุดซึ่งผู ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย สินพึงจะไดรับจากการขายทรัพยสินฯ ซึ่งไดรับเปนเงินสด โดยปราศจากเงื่อ นไขใดๆ
และเปนไปตามกลไกตลาด ณ วันที่ทําการประเมินมูลคา ทั้งนี้ภายใตสมมติฐานวา
x
มีผูยินดีที่จะขาย
x
ระยะเวลาของการประเมิ นมูลคาคือ ชวงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเหมาะสม สําหรับการซื้อ ขายทรัพยสิ นแตล ะประเภท
(โดยพิจารณาจากลักษณะและสภาวะตลาดของทรั พย สิน นั้น ที่เกี่ ยวกับการเจรจาตอรองราคาและเงื่ อนไขอื่น ๆ
จนถึงขั้นตอนการตกลงซื้อขาย)
x
สภาพของตลาดทรัพยสินระดับของมูลคาและสภาพการณอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้น ในเวลากอนที่จะมีการตกลงซื้อขายกัน
นั้น ยังถือวาคงสภาพเดิมภายในระยะเวลาของการประเมินราคาทรัพยสิน
x
ไมมีการพิจารณาถึงขอเสนอเพิ่มเติมใดๆ จากผูซื้อที่มีความตองการทรัพยสิน นั้นเปนพิเศษ
x
ทั้งสองฝ ายไดตกลงดําเนิน การซื้ อขายทรั พย สินนั้น บนพื้นฐานของความรู ความเขาใจ และการไตรตรองอยาง
ละเอียดรอบคอบที่เทาเทียมกัน โดยปราศจากสภาวะการณบังคับใดๆ

วันที่สํารวจสภาพทรัพยสิน
บริษัทฯ ไดทําการตรวจสอบสภาพทรัพยสินที่ประเมินฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2564

หนาที่ 1

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

2.0

ที่ตั้งทรัพยสิน
2.1

ที่ตั้ง
ทรัพยสินที่ทําการประเมินมูลคาตั้งอยูภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต" ตั้งอยูเลขที่
439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทรัพยสินฯ ตั้งอยูในเขต
พื้นที่ของเทศบาลตําบลประชาธิปตย ซึ่งมีระยะหางจากสถานที่สําคัญดังนี้
- หางจาก โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
ระยะทางประมาณ
0.90 กิโลเมตร
- หางจาก โรงเรียนธัญบุรี 2
ระยะทางประมาณ
1.90 กิโลเมตร
- หางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต
ระยะทางประมาณ
10.20 กิโลเมตร
ทรัพยสินที่ป ระเมินมูลคามีระยะหางจากบริเวณยานศูนยกลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร (บริเวณสีลม
สาทร และสุรวงศ) ระยะทางประมาณ 34.90 กิโลเมตร

บริเวณทีต่ ั้งทรัพยสนิ ที่ประเมินมูลคา

(แผนทีส่ ังเขปแสดงทําเลที่ตั้งทรัพยสินฯ แสดงไวในภาคผนวก)
โดยทรัพยสินฯ ตั้งอยูหางจากสาธารณูปโภคที่สําคัญดังนี้
- หางจาก
- หางจาก
- หางจาก

สถานีรถไฟฟาสายสีแดง สถานีรังสิต
ทาอากาศยานดอนเมือง
ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ระยะทางประมาณ
ระยะทางประมาณ
ระยะทางประมาณ

(แผนที่สังเขปแสดงทําเลที่ตั้งทรัพยสินฯ แสดงไวในภาคผนวก)

หนาที่ 2

2.70 กิโลเมตร
8.90 กิโลเมตร
44.20 กิโลเมตร

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

2.2

การเขาออก
i

i

ถนนสายหลัก และถนนผานดานหนาทรัพยสิน : ไดแก ถนนพหลโยธิน (ทล.1) ลักษณะผิวจราจรเปน
ถนนลาดยางขนาด 14 ชองจราจรไป-กลับ ที่มีความกวางของผิวจราจร ประมาณ 40.00 เมตร สิทธิการใช
ทาง เปนทางสาธารณประโยชน
ถนนสายรองและถนนผานดานหลังทรัพยสิน : ไดแก ถนนรังสิต-นครนายก (ทล.305) ผิวการจราจรเปน
ถนนลาดยาง ขนาด 6 ชองจราจร ไป-กลับ พรอม ทอระบายน้ํา และไฟฟาถนน ที่มี ความกวางของผิ ว
จราจรประมาณ 24.00 เมตร สิทธิการใชทาง เปนทางสาธารณประโยชน
ทีตังทรัพย์สินทีประเมินมูลค่าฯ

ถนนพหลโยธิน

สภาพถนนพหลโยธิน บริเวณที่ตั้งทรัพยสินที่ประเมินมูลคา
ทีตังทรัพย์สินทีประเมินมูลค่าฯ

ถนนพหลโยธิน

สภาพถนนพหลโยธิน บริเวณที่ตั้งทรัพยสินที่ประเมินมูลคา
ทีตังทรัพย์สินทีประเมินมูลค่าฯ

ถนนรังสิ ต-นครนายก

สภาพถนนรังสิต-นครนายก (ทล.305) บริเวณที่ตั้งทรัพยสินที่ประเมินมูลคา

หนาที่ 3

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

2.3

สภาพแวดลอม
ลักษณะการใชประโยชนที่ดินในบริเวณใกลเคียงที่ตั้งทรัพยสินที่ประเมินมูลคา จะเปนการใชประโยชนที่ดิน
เพื่ อ การพาณิ ช ยกรรม และชุ ม ชน การใช ป ระโยชน เ พื่ อ การพาณิ ช ยกรรมจะอยู ใ นลั กษณะของ อาคาร
พาณิ ชย อาคารสํานั กงาน โรงพยาบาล โรงแรม ศู นยก ารค า ห างสรรพสิ นค า ช็อ ปป งเซ็ นเตอร รา นค า
สถาบันการเงินฯลฯ โดยจะตั้งอยูริมถนนพหลโยธิน และซอยแยกยอยตางๆ สําหรับการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อการอยูอาศัย จะอยูในลักษณะของหมูบานจัดสรร และบานพักอาศัยแบบปลูกสรางเอง เชน บานเดี่ยว
ทาวนเฮาส บานแถว และอาคารอยูอาศัยเชิงพาณิชย สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาและสถานที่
ราชการจะตั้ ง อยู ก ระจายโดยทั่ ว ไป อย างไรก็ ต าม ในบริ เ วณที่ ตั้ง ทรั พ ย สิ นมี ค วามหนาแน น ของการใช
ประโยชนคอนขางสูง
สภาพแวดลอมโดยทั่วไปในบริเวณที่ตั้งทรัพยสินฯ โดยสวนใหญจะเปนการใชประโยชนในดานพาณิชยกรรม
โดยมีสิ่ งปลู กสร างหรื อโครงการพั ฒนาที่สํ าคัญ ๆ ในพื้น ที่นี้ ได แก ศูน ยการค าฟวเจอรพารครั งสิ ต ศูน ย
การคาเซียรรังสิต ศูนยการคาฮับแอทเซียร ศูนยการคารังสิตอาเขต หางสรรพสินคาบิ๊กซี รังสิต ตลาดสี่มุม
เมือง สนามกีฬากองทัพอากาศ ธูปะเตมีย กรมทหารตอสูอ ากาศยาน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา อนุสรณ
สถานแหงชาติ ตลาดรังสิต โรงพยาบาลเปาโลรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัย
รังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสนามบินดอนเมือง เปนตน

2.4

สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการบริเวณใกลเคียง
i

i

i

i

i

i

2.5

ธนาคารพาณิชย ประกอบดว ย ธนาคารกสิกร สาขารั งสิต ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต ธนาคารทิส โก
สาขารังสิต เปนตน
หางสรรพสินคา และศูนย การคา ประกอบดวย ศูนยการคาฟว เจอรพารค รังสิต หางสรรพสินคาเทสโก
โลตัส สาขารังสิต หางสรรพสินคาแมคโคร สาขารังสิต เปนตน
สถานศึกษา ประกอบดวย โรงเรียนธัญวิทยโรงเรียนธัญบุรี 2 โรงเรียนวัดเปรมประชากร โรงเรียนสาย
ปญญารังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เปนตน
โรงพยาบาล ประกอบด ว ย โรงพยาบาลปทุ ม เวช โรงพยาบาลประชาธิ ป ต ย โรงพยาบาลเปาโลรั ง สิ ต
โรงพยาบาลธัญญารักษ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) เปนตน
โรงแรม ประกอบด ว ย โรงแรมฮอบอิ น น รั ง สิ ต โรงแรมทาราแกรนด โรงแรมอิ ง น้ํ า โรงแรมอมารี
ดอนเมือง เปนตน
สถานีรถไฟฟาสายสีแดง สถานีรังสิต และสถานีหลักหก

โครงการพัฒนาของรัฐ
ปจจุบันไมมีโครงการพัฒนาของรัฐที่คาดวาจะสงผลกระทบตอการใชประโยชนที่ดินในบริเวณนี้

หนาที่ 4

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

2.6

ภาพรวมเศรษฐกิจ
i

เศรษฐกิจไทยป 2563 และแนวโนมป 2564
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19(COVID-19) ตั้งแตตนป 2563 สงผลใหเศรษฐกิจโลกเผชิญ
ภาวะวิกฤตครั้งรุนแรง ขณะที่ภาพรวมของประเทศไทย ที่สามารถรับมือ กับการระบาดรอบแรกได แต
ในชวงทายป 2563 กลับเกิดการระบาดรอบที่สอง เศรษฐกิจไทยจึงไดรับผลกระทบอยางหนัก เนื่องจากมี
การพึ่งพารายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติสูงประมาณ รอยละ 13ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ซึ่งเปนอัตราที่สูงกวาประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งยังเผชิญปญหาภาวะหยุดชะงักของภาค
การผลิต (SupplyDisruption) ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ รวมทั้งผลกระทบเชิงลบจากรายไดที่
ลดลง (Income effect or multiplier effect) นอกจากนี้ยังมีปจจัยเชิงลบเพิ่มเติมจากความตึงเครียด
ทางการเมืองภายในประเทศในชวงไตรมาสสุดทายของปจึงคาดวาเศรษฐกิจไทยป 2563 จะหดตัวรุนแรง
สุดนับตั้งแตวิกฤตการเงินเอเชียป 2541 ที่รอยละ -6.4 เทียบกับที่ขยายตัวรอยละ 2.4 ในป 2562

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยป 2564 คาดวาจะฟนตัวกลับเปนบวกไดที่รอยละ 3.3จากป 2563 ที่
หดตั ว รอยละ -6.4 สวนหนึ่งเปน ผลจากฐานที่ต่ําในป กอนหนา รวมทั้งความตอ เนื่องในการดําเนิ น
มาตรการกระตุ นเศรษฐกิจ การเรงใชจายภาครัฐ การฟนตัวตามวัฏจักรของเศรษฐกิจ และอุป สงคจาก
ตางประเทศ อยางไรก็ตามยังมีอีกหลายความทาทายรออยูขางหนาทามกลางปจจัยลบภายในประเทศจาก
สถานการณการระบาดระลอกใหมของโรคโควิด-19(COVID-19) ปญหาการเมืองที่มีความไมแนนอนอยู
มาก และการฟนตัวของภาคทองเที่ยวที่คาดวาจะลาชากวาปจจัยอื่นๆ รวมทั้งผลกระทบตอเนื่องจากวิกฤต
โรคโควิด-19(COVID-19) ทั้งปญหาการวางงาน และปญหาหนี้

หนาที่ 5

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญ
ญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131--GL-1

จากการฟนตัวขของเศรษฐกิจที่ยังมีความเปราะบางอัตราเงินเฟอมีแนวโนนมอยูในระดับต่ําใกลขอบลางของ
กรอบเงินเฟอขอองรัฐบาล แมจะทยอยฟนกลับมาเปนบวกเมื่อประกอบกับบนโยบายการเงินที่ผอนคลายมาก
เปนพิเศษของธธนาคารกลางประเทศสําคัญของโลกคาดวาคณะกรรมกการนโยบายการเงิน (กนง.) จะคง
อัตราดอกเบี้ยนนโยบายไวที่ระดับต่ําเปนประวัติการณที่รอยละ 0.50 ตลลอดทั้งป 2564 อยางไรก็ตาม การ
ฟนตัวของเศรษษฐกิจยังตองใชเวลานานกวาจะกลับสูระดับกอนเกิดการรระบาด อีกทั้งการฟนตัวยังกระจุก
อยูในบางภาคเศศรษฐกิจ รัฐบาลมีแนวโนมดําเนินมาตรการชวยเหลือทางงการเงินแบบเจาะจงกลุมเปาหมาย
ผนวกกับโครงกการความชวยเหลืออื่นๆ เพิ่มเติม นับตั้งแตมาตรการเพื่อชชวยเหลือใหธุรกิจดําเนินกิจการได
อยางตอเนื่องไปปจนถึงมาตรการปองกันปญหาวิกฤตสภาพคลอง

ในป 2564 กาารฟนตัวของเศรษฐกิจไทยอาจเผชิญกับความไมแนนอนน และความทาทายรอบดาน ไดแก
การพัฒนาและการผลิตวัคซีนที่อาจไมเปนไปตามความคาดหมายวาจะะสามารถใชวัคซีนกับประชากรโลก
อยางแพรหลายยราวไตรมาสสุดทายของป 2564 ซึ่งอาจทําใหการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกล าชาออกไป
ความผั น ผวนขของตลาดการเงิ น โลกอั น จะส ง ผลต อ เงิ น ทุ น เคลื่ อ นยย า ยระหว า งประเทศ และความ
เคลื่ อนไหวของงคาเงิน บาท รวมทั้ งนโยบายการค าระหว างสหรั ฐอเมริริ กากั บจีน ภายใต ผูนํา คนใหม ข อง
สหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจกระทบตอภาคสงออกของไทย สําหรับปจจัยภายในนประเทศที่เปนประเด็นความเสี่ยง
ไดแก ความรุนนแรงในการระบาดรอบใหมของโรคโควิด-19(COVID-199) สถานการณทางการเมืองที่ยังมี
การชุมนุมยืดเยืยื้ อ การฟนตัวของภาคทองเที่ยวที่อาจลาชากวาการคาดกการณ ปญหาการวางงาน และหนี้
ภาคครัว เรือ นทีที่ พุง สู งขึ้ นซึ่ งจะกระทบต อ กํา ลั งซื้อ และความสามารถใในการชํ าระหนี้ ของภาคครัว เรื อ น
ตลอดจนการฟนตัวของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs ภายหลังสิ้นสุดมาตตรการความชวยเหลือจากทางการ
และสถาบั น กการเงิ น อ ย างไรก็ ดี โ อ กาสจากการพึ่ ง พากั น ภายยในภู มิ ภ าคที่ ม ากขึ้ น ( Rising
Regionalizatioon) คาดวาจะมีสวนชวยสนับสนุนการสงออก การลงทุน และการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
ในระยะตอไป

หนาที่ 6

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

i

ภาพรวมอสังหาริมทรัพย
ภาพรวมอสังหาริมทรัพยในป 2563 เปนไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศการระบาด
ของโรคโควิ ด -19 (COVID-19) ส งผลใหภาคอสั งหาริม ทรั พย จําเป นตองปรั บตัว ผูพั ฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยรายใหญเรงดําเนินการขายยูนิตดวยการปรับลดราคา ยอมขาดทุนเพื่อใหไดกระแสเงินสด
ซึ่งดําเนินมาตลอดทั้งป 2563 โดยสถานการณอสังหาริมทรัพยป 2564 นี้สามารถวิเคราะห แนวโนมที่จะ
เกิดขึ้นกับตลาดอสังหาริมทรัพยไดจากปจจัยตางๆ ดังนี้
ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ประกอบดวย
อัตราดอกเบี้ยต่ํา
คาดการณวาอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกจะทรงตัวในระดับต่ําไปอีก 1-2 ป แมวาจะผลเชิงบวกจากวัคซีนปองกัน
โรคโควิด-19(COVID-19) ที่เริ่มดําเนินการฉีดใหกับประชาชนในหลายประเทศ แตก็จําเปนตองใชเวลาใน
การกระจายสูประชาชนในแตละประเทศ รวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจซึ่งตองใชเวลาในการฟนตัว
มาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพยจากภาครัฐ
มาตรการลดค าธรรมเนียมการโอนและการจดจํานองสําหรับผูซื้อที่อยูอ าศัยราคาไมเกิน 3 ลานบาท
ที่ครบกําหนดในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 แตสถานการณวิกฤตที่ยังยืดเยื้อจึงคาดวาภาครัฐจะตออายุ
มาตรการ หรือออกมาตรการอื่นมาทดแทนเพื่อลดภาระของผูที่ตองการซื้อบานสําหรับการอยูอาศัยจริง
ราคาอสังหาริมทรัพยทรงตัวจากปกอน
โดยปกติ แล ว ราคาอสั ง หาริ มทรั พย จ ะปรั บ ตัว เพิ่ม ขึ้ นทุ กป ซึ่ ง มาจากราคาที่ดิ น ที่ จะปรั บ ขึ้ น เฉลี่ย ป ละ
7 เปอร เ ซ็ น ต ส ง ผลให ร าคาที่ อ ยู อ าศั ย มี ร าคาเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ตาม อย า งไรก็ ดี เ มื่ อ เกิ ด วิ ก ฤตผู พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพยจึงชะลอการซื้อที่ดิน สงผลใหราคาที่ดินโดยรวมไมขยับขึ้น อีกทั้งผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย
มีการปรับตัวเพื่อใหเขากับสถานการณ โดยเปดตัวโครงการในระดับราคาต่ํา ในราคาไมเกิน 3 ลานบาท
ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบ ประกอบดวย
หนี้ครัว เรือนอยูในระดับสูงในสถานการณที่ เศรษฐกิจชะลอตัว การกอ หนี้เพิ่มไมใชทางเลือกที่ดี อีกทั้ ง
สถาบันการเงินก็จะเขมงวดในการปลอยสินเชื่อใหกับผูขอกูที่มีสัดสวนหนี้ตอรายรับสูงเชนกัน
กําลังซื้อจากตางชาติยังไมกลับมา
แมวารัฐบาลมีการออกแคมเปญกระตุนกําลังซื้ออสังหาริมทรัพยจากตางชาติ แตก็ไมสามารถดึงเม็ดเงิน
จากชาวตางชาติใหกลับมาไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19(COVID-19)
ที่ยังมีความเสี่ยงจึงทําใหมีโอกาสสงผลตอการตัดสินใจชะลอการซื้อจากตางชาติ
ผูประกอบการรายเล็กเขาไมถึงแหลงเงินทุน
อีกหนึ่งปจจัยเสี่ยงของภาคอสังหาริมทรัพยก็คือ การแขงขันลดราคาขายที่ยืดเยื้อ จนผูประกอบการราย
เล็กไมสามารถแขงขันได สงผลใหเกิดปญหาดานการชําระหนี้ รวมถึงไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนใหมๆ
ได ซึ่งอาจจะทําใหเกิดปญหาในวงกวาง
การวิเคราะหความเสี่ยงทั้งหมดและปจจัยบวกที่ดี ตลาดอสังหาริมทรัพยในป 2564 ยังคงเปนตลาดของผู
ซื้ อโดยเฉพาะผูที่ มีความพร อ มด านการเงิ น ในส วนของผูป ระกอบการพั ฒนาอสั งหาริม ทรั พยร ายเล็ ก
ภาครัฐควรเขามาสนับสนุนดวยการหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพื่อใหผูประกอบการสามารถประคองตัวเพื่อ
ผานวิกฤติที่เกิดขึ้นในปจจุบัน

หนาที่ 7

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

i

ภาพรวมตลาดคาปลีก
ภาพรวมตลาดค าปลีก ป 2563 และแนวโนม ป 2564 โดยป 2563 มีปจ จั ยลบเขา มากระทบธุร กิ จตางๆ
รวมถึงกลุมอสังหาริมทรั พย ที่ตองรับปจจัยลบจาก โควิ ด-19(COVID-19) ทั้งในตลาดที่อยู อาศัยบานคอนโดฯและกลุมอสังหาฯเชิงพาณิชยประเภทสํานักงานใหเชาและศูนยการคาสวนภาพรวมในป 2564
ของแต ล ะกลุ ม ธุ ร กิ จ ที่ ต อ งเผชิ ญ สถานการณ การระบาดของโควิ ด -19(COVID-19) ซึ่ ง ส งผลกระทบ
รุนแรงตอเศรษฐกิจ โดยสภาพัฒน(สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)คาดการณวา
GDPไทยในป 2563 จะติดลบถึง -6.0 เปอรเซ็นตนํามาสูภาวะหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น อัตราวางงาน
ที่มากขึ้น และมีผลตอกําลังซื้อของผูบริโภค รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งมีผลกระทบจากปจจัยลบเชิง
เศรษฐกิ จ และการเปลี่ ยนแปลงพฤติ ก รรมการใช ชีวิ ตเนื่ อ งมาจากโรคระบาดของโควิ ด -19(COVID19)เชน การเปลี่ยนสถานที่ทํางานจากสํานักงานมาสูการทํางานที่บาน (Work from Home) ความนิยม
การสั่งอาหารมาทานที่บานแทนการทานขาวนอกบาน การเติบโตของอี-คอมเมิรซ ลวนสงผลตอตลาดใน
ภาพรวมทั้งสิ้น
กลุมพื้นที่คาปลีกหรือรีเทล: โดยในปนี้กลุมธุรกิจคาปลีกประสบผลกระทบทั้งทางตรงทางออมจากการ
ระบาดของโควิด-19(COVID-19) ศูนยการคาเปน หนึ่งในสถานที่ที่ถูกสั่งป ดการทํากิจการในชว งเดือ น
มีนาคม-พฤษภาคม 2563 (ยกเวนพื้นที่ขายสินคาจําเปน) สงผลใหผูใหเชาตองลดราคาหรืองดเก็บคาเชา
ในชวงเวลาดังกลาวเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของผูเชาหลังจากเปดใหบริการโดยมหาวิทยาลัยหอการคา
ไทยพบว า ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ผู บ ริ โ ภคลดลงมากสุ ด ถึ ง 47.2 จุ ด เมื่ อ เดื อ นเมษายน 2563 ซึ่ ง
ต่ําที่สุดในรอบ 20 ป และฟนตัวมาอยูที่ 50.2 จุดในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งยังคงต่ํากวาชวงรัฐประหาร
ป 2557
ในป 2563CBREรายงานวานักทองเที่ยวตางชาติลดลงอยางมากตั้งแตมีการปดประเทศซึ่งเปนปจจัยลบ
สําคัญตอพื้นที่รีเทล โดยเฉพาะศูนยการคาที่จับกลุมนักทองเที่ยวเปนหลักในเขตใจกลางเมืองที่เปนปจจัย
ลบโดยตรง และโดยออมจากกลุมธุร กิจอี-คอมเมิ รซและฟูดเดลิ เวอรี่ แตเ มื่อ มีการระบาดโรคโควิ ด 19(COVID-19)สงผลเปนระยะเวลานานมากขึ้น ทําใหการสั่งสินคาออนไลนจึงมี โอกาสเติบโตอยางกาว
กระโดด โดยPricezaเปดเผยวา มูลคาตลาดอี-คอมเมิรซไทยป 2564 จะสูงถึง 2.2 แสนลานบาท หรือ
เติบโต 35 เปอรเซ็นตจากป 2653 ซึ่งนําไปสูการลดสาขาและลดขนาดรานคาออฟไลนเปนป จจัยลบตอ
กลุมพื้นที่คาปลีกใหเชา

หนาที่ 8

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญ
ญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131--GL-1

ป จ จั ยต า งๆ ส งผลเสี ย กั บ ธุ ร กิ จ ค า ปลี ก โดย“บริ ษั ท ฟ นิ ก ซ พร็ อ พ
พเพอร ตี้ ดี เ วลล็ อ ปเม น ท แอนด
คอนซัลแทนซี่ จํากัด”ประเมินวาพื้นที่คาปลีกป 2563 มีอัตราการเชาลดลง 5-15 เปอรเซ็นตขึ้นอยูกับ
รูปแบบโครงกาารและทําเลที่ตั้งโดยในขณะนี้ ศูนยการคาในเมืองชั้นในมีมีอัตราการเชาที่ 90 เปอรเซ็นตและ
ศูนยการคานอกกเมืองมีอัตราการเชาที่ 87 เปอรเซ็นต
การคาดการณตตลาดพื้นที่รีเทลป 2564 มองภาพในแงดีสําหรับชวงป2563 ถึง 2565คือมีการสรางพื้นที่
คาปลีกในตลาดดลดลงอยางมากโดยบริษัท ฟนิกซพร็อพเพอรตี้ฯรายงาานวา ป 2563 มีพื้นที่คาปลีกสราง
เสร็จใหมเพียง 6.6 หมื่นตารางเมตร (เฉพาะ 9 เดือ นแรก) และป 2564 คาดวาจะมีซัพพลายใหม
เพียง 100,000 ตารางเมตร เทียบกับชวงป 2560-2562 ที่มีพื้นที่ คาปปลีกเพิ่มขึ้นปละ 300,000-400,000
ตารางเมตร
เมื่อทําการศึกษษาผูประกอบการธุรกิจคาปลีกรายใหญในกลุมธุรกิจที่จดทะเบี
ด
ยนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เชช น กลุ มเซ็ นทรัล เซเวนอี เ ลฟเว น บิ๊ก ซี และแม็ คโคร ชว ง 9 เดื อ นแรก (มกราคมกันยายน) ของปป 2563 หดตัวกวาชวงเวลาเดิมของป 2562 รายไดลดลงงจากผลกระทบโควิด-19(COVID19) ยกเวน "แม็ม็คโคร" ที่ขยายตัวสวนทางเศรษฐกิจ
-กลุมเซ็นทรัลรายไดรวมลดลง 10.36 เปอรเซ็นตโดยเปนการลดลงใในรายไดทุกกลุมธุรกิจ โดยเฉพาะ
กลุมแฟชั่นแลละอาหาร รวมถึงรายไดจากสวนของคาเชาที่ลดลง
- เซเวนอีเลฟเวนรายไดรวมลดลง 7.52เปอรเซ็นตสาเหตุหลักมาจากกการปรับตัวลดลงของรายไดจาก
การขายและบบริการ ทําใหตองมีการปรับแผนธุรกิจสูชองทางออนไลนและเดลิ
ล เวอรี่เพิ่มขึ้น
- บิ๊กซีรายไดรวมลดลง 9.86 เปอรเซ็นตสาเหตุหลักมาจากอัตราการรเติบโตของยอดขายตอสาขาลดลง
เช นเดียวกั บ รรายไดค าเชา ปรับตั ว ลดลงจากการที่ยัง ใหสว นลดค าเชชา และอัต ราการเชาพื้ น ที่ยัง คงไม
กลับมา 100 เเปอรเซ็นต
- แม็คโครรายยไดรวมขยายตัว 4.35 เปอรเซ็นตเปนผลจากการเปดสาาขาใหมทั้งในและตางประเทศรวม
ทั้งหมด 6 สสาขา รวมถึงมาจากการที่พัฒนาดานตางๆ ทั้งรูปแบบสาาขา ผลิตภัณฑ และบริการเพื่อให
สอดคลองกับบพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลลงไป เชน การพัฒนาชองทางการ
ขายแบบ O2O
O และการชําระสินคาผานอี-เพยเมนท

ที่มมา :ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, ประมวลผลโดยศูนนยวิจัยธนาคารออมสิน
แมชวงไตรมาสส 3 ป 2563 ภาพรวมสถานการณ มี แนวโน มดี ขึ้น แตเ มื่อการระบาดระลอกใหมกลับมา
ในชวงธันวาคม 2563 สงผลใหการจับจายใชสอยลดลงในชวงเทศกาลสงทายปเกา ตอนรับปใหม

หนาที่ 9

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

3.0

ทรัพยสินที่ทําการประเมินมูลคา
3.1

รายละเอียดทรัพยสิน
ทรัพยสินที่ประเมินมูลคา ประเภทสิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร
ซีนีเพล็กซ รังสิต" ตั้งอยูบนโฉนดที่ดินเลขที่ 13033 เนื้อที่ดินตามเอกสารสิทธิรวม 27-0-37.2 ไร หรือเทากับ
10,837.2 ตารางวาซึ่งในการประเมินมูลคาครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไดทําการประเมินมูลคาเนื้อที่ดินที่เชาบางสวน
เทากับ 10-0-7.8 ไร หรือเทากับ 4,007.8 ตารางวาพรอมอาคารเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต สูง 3 ชั้น
โดยปจจุบันมีการแบงพื้นที่ใชสอย และการใชประโยชนภายในอาคาร ดังนี้
- ชั้นที่ G แบงเปน โถงรานคา โรงภาพยนตร ที่จอดรถยนต และรถจักรยานยนต
- ชั้นที่ 2 แบงเปน โถงรานคา ลานโบวลิ่ง โรงภาพยนตร และที่จอดรถยนต
- ชั้นที่ 3 แบงเปน โรงภาพยนตร และที่จอดรถยนต
- ชั้นดาดฟา แบงเปน พื้นที่หองเครื่อง และหองลิฟท
ตารางสรุปพื้นที่เชา และพื้นที่อื่นๆ ที่สามารถปลอยเชาไดทั้งหมด ดังนี้
พื้นที่เชาตามรายละเอียดที่ไดรับจากผูวาจาง สามารถสรุปไดดังนี้
ก) พื้นที่เชาแบบคิดจากยอดขาย
ข) พื้นที่เชาระยะยาว (Long-Term) โรงภาพยนตรและโบวลิ่ง
ค) พื้นที่เชาระยะสั้ย
รวมพื้นที่เชาสุทธิ (Total Net Letable Area)

300.00
12,399.00
1,969.07
14,668.07

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร

โดยมีรายละเอียดสัญญาเชาที่ดิน จํานวน 2 ฉบับ มีดังนี้
1) สัญญาเชาที่ดินระหวางบริษัท พิพัฒนสิน จํากัด (ผูใหเชา) กับกองทุนอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ
ไลฟ สไตล (ผูเชา) โดยมีการโอนสิทธิการเช า จากบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด ตาม
สัญญาเชาฉบับลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2544 และสัญญาแกไขสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม
2544 สําหรับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 13033 เลขที่ดิน 230 ตั้งอยูที่ ตําบลประชาธิปตย (คลองรังสิตฝง
เหนือ) อําเภอธัญบุรี (กลางเมือง) จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ที่ทําการเชาบางสวนประมาณ 10-0-7.8 ไร หรือ
เทากับ 10,837.2 ตารางวา มีกําหนดระเวลาเชา 20 ป 8 เดือน 4 วัน เริ่มวันที่ 27 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่
29 กุมภาพันธ 2571 ปจจุบันอายุสัญญาเชาคงเหลือ 7 ป 0.62 เดือน เพื่อใชประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร
โรงโบวลิ่ง และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2) สัญญาเชาที่ดินระหวางบริษัท พิพัฒนสิน จํากัด (ผูใหเชา) กับ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้
จํ า กั ด (ผู เ ช า ) มี กํ า หนดระยะเวลาเช า 20 ป 8 เดื อ น 4 วั น เริ่ ม วั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2550 ถึ ง วั น ที่
29 กุม ภาพั น ธ 2571 ป จจุ บั น อายุ สั ญ ญาเช า คงเหลื อ 7 ป 0.62 เดื อ น เพื่ อ ใช เ ป น ที่ จ อดรถ (ป จ จุ บั น
สัญญาเชาสิ้นสุดแลว)

หนาที่ 10

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

ก) พื้นที่เชาแบบคิดจากยอดขาย (รานแมคโดนัลด พื้นที่ทั้งหมด 300.00 ตารางเมตร)

ข) พื้นที่เชาระยะยาว (Long-Term) - โรงภาพยนตร และโบวลิ่ง
สรุปพื้นที่เชาตามสัญญาปจจุบัน - ระยะยาว
พื้นที่เชา
พื้นที่โรงภาพยนตร
พื้นที่โบวลิ่ง

วันที่เริ่มสัญญา
27/6/2560
27/6/2560
รวม

พื้นที่เชาระยะยาว - ชั้นที่ 2โรงภาพยนตร และลานโบวลิ่ง

หนาที่ 11

วันที่สิ้นสุดสัญญา
29/2/2571
29/2/2571

พื้นที่เชารวม (ตร.ม.)
8,477
3,922
12,399

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

ค) พื้นที่เชาระยะสั้น (1,969.07 ตารางเมตร)
ชั้นที่
ชั้นที่ 1
ตึกแถว
ชั้นที่ 2
รวมพื้นที่เชาระยะสั้น
พื้นที่เชาระยะสั้น ชั้นที่ 1 และตึกแถว

พื้นที่เชาระยะสั้น ชั้นที่ 2

หนาที่ 12

พื้นที่ปลอยเชา (ตร.ม.)
909.23
974.69
85.15
1,969.07

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

ตารางสรุปพื้นที่และการใชประโยชน / โซนพื้นที่เชาระยะสั้น (Short Term) ชั้นที่ 1(G) - ชั้นที่ 2 /พื้นที่เชาระยะสั้น
โซนตึกแถว

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

หนาที่ 13

เลขที่

ซื่อราน

M7-4B
คุณณิชมน จีนใจ
M7-4 A
บจ.ถูกจริงจริง
M7-5
บจ.วัวอารเอส (ชื่อสัญญาเดิมบจ.นมวัวแดง กรุป)
M7-7
บมจ.โออิชิ กรุป
M7-9 B
ธนาคารออมสิน ( SHOP )
M7-11 B
บจ.พระนคร ฟูด
R-3,R-4,R-5 บจ.เซ็นทรัลแฟมิลี่มารท
R-6
บริษัท ฮูทฮูทฮูท จํากัด
R 8 - R9
บมจ. เดนทัล คอรปอเรชั่น
R-10
คุณประวิทย ธีรสรไกร
R-11
บจ. เคเอส บียอน คลินิก
M7-12
คุณวรุต ผลรัตนไพบูลย
R-1
บมจ. เดนทัล คอรปอเรชั่น
รวมพื้นที่เชาระยะสั้นตามสัญญาปจจุบัน

พื้นที่เชา
(ตารางเมตร)
17.40
17.52
43.14
159.36
136.00
110.00
222.00
62.00
148.00
74.00
74.00
41.15
105.93
1,210.50

ระยะเวลาสัญญา
เริ่มตน
สิ้นสุด
15/02/2020
14/02/2023
25/05/2018
24/05/2021
26/06/2019
25/06/2021
17/10/2013
16/10/2022
03/08/2012
02/08/2021
15/05/2019
14/05/2022
15/04/2018
14/04/2021
23/09/2015
22/09/2021
01/03/2018
28/02/2021
15/10/2010
14/10/2022
20/02/2016
19/02/2022
01/03/2018
28/02/2021
01/02/2021
14/05/2022

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

i

รายละเอียดโครงการ
ปจจุบันทรัพยสินฯ ไดรับการพัฒนาใชประโยชน ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต" แบงการใช
ประโยชนพื้นที่รานคา ขนาดประมาณ 13.00 - 300.00 ตารางเมตร โดยสามารถแบงพื้นที่ตามชั้น และโซนตางๆ มี
รายละเอียดดังนี้
ชั้นที่ 1 ประกอบดวย รานอาหาร เครื่องดื่ม รานคาแฟชั่น เสื้อผาตางๆ และธนาคาร เปนตน
ชั้นที่ 2 ประกอบดวย รานอาหาร เครื่องดื่ม สถาบันเสริมความงาม โรงภาพยนตร ลานโบวลิ่ง และรานคา เปนตน
ชั้นที่ 3 ประกอบดวย โรงภาพยนตร
x

สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการที่จะจัดใหมีไวบริการ ประกอบดวย
สิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก ธนาคารออมสิน รานอาหาร รานกาแฟ รานคาปลีก และรานสะดวกซื้อ
ลิฟต / บันไดเลื่อน ไดแก ลิฟตขนของ จํานวน 1 ตัว และบันไดเลื่อนจํานวน 3 ชุด
ระบบความเย็น ในอาคาร ไดแกระบบทํ าความเย็น แบบCooling Tower ระบบ CHILLER
CHILLERWATER PUMP และระบบ AirHandling Unit (AHU) สําหรับพื้นที่เชา

ระบบ

ระบบสุขาภิบาล ไดแก บอบําบัด ระบบปมน้ําเสีย ปมอัดอากาศ และปมดูดตะกอน เปนตน
ระบบไฟสองสวาง และปายทางหนีไฟ ไดแก Emmer Batt กลองปายไฟเปนตน
ระบบดับเพลิง ไดแกเครื่องสูบน้ํา Jockey Pump Sprinkler Fire Hose Cabinet จุดรับน้ําดับเพลิง และถัง
ดับเพลิงชนิดมือถือ เปนตน
ระบบแจงสัญญาณเหตุเพลิงไหม ไดแก เครื่องตรวจจับความรอน เครื่องตรวจจับควัน สัญญาณแจงเหตุ และ
กระดิ่งเปนตน
ระบบสถานีแกส ไดแก ถังแกส และชุดจายแกสเปนตน
ระบบรักษาความปลอดภัย ไดแก ระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) สําหรับความปลอดภัยในพื้นที่ของอาคาร
24 ชั่วโมง เปนตน
ที่จอดรถภายในอาคาร ตั้งอยูบริเวณชั้นที่ 1 (G) - ชั้นที่ 3

หนาที่ 14

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

ณ วันที่ทําการประเมินมูลคาทรัพยสิน บริษัทฯ ไดรับรายละเอียดงบรายได และคาใชจายในการดําเนินงานบริหาร
โครงการที่ทําการประเมิน จากผูวาจางสามารถสรุปรายละเอียดดังนี้
ตารางสรุปรายรับ และรายจายการบริหารโครงการ ป 2018 ถึง ป 2020
Unit : Baht
Data

Y2018

Y2019

Y2020

Average

Revenue
Rental Incomes

34,538,522

36,403,253

32,397,814

Service Incomes

56,669,246

60,669,325

61,147,450

Total Rent and Service income-shop

91,207,768

97,072,579

93,545,264

Plus - Service Incomes-Non leasing

30,218,637

27,173,449

11,120,152

33.1%

28.0%

11.9%

0

0

0

0.0%

0.0%

0.0%

974,165

943,567

660,012

1.1%

1.0%

0.7%

242,942

237,148

412,830

0.3%

0.2%

0.4%

122,643,512

125,426,743

105,738,257

10,416,650

10,683,660

8,808,865

8.49%

8.52%

8.33%

784,560

550,169

259,000

0.64%

0.44%

0.24%

11,886,582

12,421,804

7,771,903

(% of Rental and Service Incomes-shop)
- Service Incomes-Parking
(% of Rental and Service Incomes-shop)
- Service Incomes-Chilled Water
(% of Rental and Service Incomes-shop)
- Other Income
(% of Rental and Service Incomes-shop)
Total Revenue

24.34%
0.00%
0.92%
0.32%

Cost of Sale & Services
- Rental Costs
(% of total Revenue)
- Service Costs
(% of total Revenue)
- Utilitis Cost
(% of total Revenue)
- Security and Cleaning Cost
(% of total Revenue)
- Repair & Mantenance Cost
(% of total Revenue)

9.69%

9.90%

7.35%

2,991,029

3,000,845

2,750,232

2.44%

2.39%

2.60%

4,043,943

4,988,821

3,025,093

3.30%

3.98%

2.86%

92,520,748

93,781,444

82,384,556

111,458

148,447

44,906

(% of total Revenue)

0.09%

0.12%

0.04%

- Insurance Premium

251,777

249,893

255,259

(% of total Revenue)

0.21%

0.20%

0.24%

125,129

88,933

96,905

0.10%

0.07%

0.09%

6,869,901

6,926,945

5,152,185

5.60%

5.52%

4.87%

85,162,482

86,367,226

76,835,301

Gross Margin

8.45%
0.44%
8.98%
2.48%
3.38%

SG&A Expenses
- Administrative Expenses

- Other Expenses
(% of total Revenue)
- Management Fee Expenses
(% of total Revenue)
Net Profit
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0.08%
0.22%
0.09%
5.34%

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

3.2

รายละเอียดที่ดิน
3.2.1 ลักษณะรูปราง และสภาพที่ดิน
ลักษณะรูปรางของที่ดินตามเอกสารสิทธิเปนรูปหลายเหลี่ยม สภาพพื้นที่โดยทั่วไปไดรับการปรับถมดินแลว
มีระดับของที่ดินสูงกวาถนนผานดานหนา ประมาณ 0.50 เมตร ทรัพยสินมีแนวเขตที่ดินดานทิศตะวันตก
ติดถนนพหลโยธิน ระยะประมาณ 424.00 เมตร มีแนวเขตที่ดินดานทิศเหนือฝงตะวันออกจรดทิศใตติ ด
ถนนรังสิต-นครนายก (ทล.305) ระยะประมาณ 384.00 เมตร
(ผังแปลงที่ดิน และผังบริเวณของทรัพยสินฯ แสดงไวในภาคผนวก)

ตําแหนงที่ตั้งของทรัพยสินที่ประเมินมูลคา
(ตรวจสอบจากระบบคนหารูปแปลงที่ดิน / กรมที่ดิน)
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รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

3.2.2 อาณาเขตติดตอ
ที่ดินที่ทําการประเมินฯ มีแนวเขตตามเอกสารสิทธิตดิ ตอกับทรัพยสินขางเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

:
:
:
:

ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ

ถนนรังสิต-นครนายก(ทล.305)
ที่ดินสวนบุคคล
ถนนรังสิต-นครนายก (ทล.305)
ถนนพหลโยธิน

ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ

140.00
184.00
224.00
424.00

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

ผังแปลงที่ดินของทรัพยสินที่ประเมินมูลคา

3.2.3 การใชประโยชนปจจุบัน
วันที่สํารวจสภาพทรัพยสินนี้ ปรากฏวาทรัพยสินฯ มีการพัฒนาและใชประโยชนภายในที่ดิน ในการดําเนิน
ธุรกิจประเภทอาคารใหเชาภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"

3.2.4 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ระบบสาธารณูปโภคตางๆ ที่ใหบ ริการในพื้ นที่บริเวณโดยรอบ ที่ ตั้งทรัพยสินที่ทําการประเมิน มูลคาตาม
สภาพ ณ วันที่ทําการสํารวจทรัพยสินฯ ประกอบดวย ระบบไฟฟา น้ําประปา โทรศัพทและทอระบายน้ํา

3.2.5 สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอที่ดิน
การตรวจสอบปญหาสภาพแวดลอมบริเวณใกลเคียงเทาที่สามารถตรวจสอบได ณ วันสํารวจพบดังนี้
- ปญหาเรื่องน้ําทวมขัง
- ปญหามลพิษ
- การตรวจสอบอื่นๆ
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:
:
:

ไมมี
ไมมี
ไมมี

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

3.3

รายละเอียดอาคารและสิ่งปลูกสราง
สิ่งปลูกสรางรายการที่ 1/ อาคารเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต

ตําแหนงที่ตั้ง
: ตั้งอยูบนที่ดินโฉนดเลขที่ 13033
รายละเอียดของอาคาร
ลักษณะอาคาร
: อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น
ขนาด (กวาง x ยาว)
: ประมาณ 150.00 x 100.00 เมตร
พื้นที่ใชสอย
: พื้นที่ภายในอาคาร
ประมาณ 35,925.32 ตารางเมตร
อายุอาคาร
: 19 ป
สภาพการกอสราง
: กอสรางแลวเสร็จ 100%
ลักษณะโครงสรางอาคารและวัสดุตกแตง
โครงสราง
: คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงหลังคา/หลังคา
: คอนกรีตเสริมเหล็ก (ดาดฟา)
พื้น
: คอนกรีตเสริมเหล็ก
วัสดุผิวพื้น
: บางสวนปูกระเบื้องเซรามิค พรม คอนกรีตขัดมัน
และคอนกรีตผิวเปลือย
ผนัง
: กออิฐฉาบปูนเรียบทาสีและกระเบื้อง
ฝาเพดาน
: ฝายิบซั่มบอรดฉาบเรียบทาสี ฝาเพดานแบบเลนระดับ
และฝาเพดานซอนระบบไฟ
ประตู
: บานกระจกกรอบอลูมิเนียม บานไมเนื้อแข็ง บานเปดเหล็ก
และบานเลื่อนกระจกกรอบอลูมิเนียม
หนาตาง
: บานกระจกกรอบอลูมิเนียม แบบบานเลื่อนเดี่ยว บานเลื่อนคู
และบานกระจกปดตาย
หองน้ํา
: พื้น / ผนัง กระเบื้องเคลือบ
สุขภัณฑ
: หองน้ําสวนกลาง ประกอบดวย อางลางหนากระจกเงา โถปสสาวะ
และชักโครก
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รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

การจัดแบงพื้นที่อาคารและการใชประโยชนภายในอาคาร
ชั้นที่ 1(G)
: โถงรานคา โรงภาพยนตร ที่จอดรถยนต และรถจักรยานยนต
ชั้นที่ 2
: โถงรานคา ลานโบลิ่ง โรงภาพยนตร และที่จอดรถยนต
ชั้นที่ 3
: โรงภาพยนตร และที่จอดรถยนต
ชั้นดาดฟา
: พื้นที่หองเครื่อง และหองลิฟท
หมายเหตุ
: ณ วันสํ ารวจ เข าตรวจสอบสภาพภายในอาคารไดบ างส วน เนื่อ งจากมีผูเ ชาพื้นที่
รายละเอียดเกี่ยวกับอาคาร และภายในหองพัก ไดจากการสังเกตจากภายนอก และ
สอบถามจากผูนําชี้
การสํารวจอาคารและสวนปรับปรุงพัฒนา และเงื่อนไขขอจํากัดในการสํารวจ
บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับสําเนาเอกสาร และรายละเอียดของใบอนุญาตตางๆ จากทาง
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล
มีใบรับรองการกอสรางอาคาร (แบบ อ.6) จํานวน 1 ฉบับ และมีใบรับหนังสือแจงความประสงคจะกอสราง ดัดแปลง
รื้อ ถอนหรือ เคลื่ อนยายอาคาร หรื อเปลี่ ยนการใชอ าคาร โดยไม ยื่น คําขอรั บใบอนุ ญ าตตามมาตรา 39 ทวิ จํา นวน
1 ฉบับ ไดแก
1) ประเภทใบอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต
ออกใหโดย
วันที่รับรอง
รับรองให
เปนเจาของอาคาร

:
:
:
:
:
:

ใบรับรองการกอสรางอาคาร (แบบ อ.6)
7/2545
เทศบาลตําบลประชาธิปตย
7 มีนาคม 2545
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ จํากัด
1) ชนิด คสล. 3 ชั้น จํานวน 1 หลัง เพื่อใชเปนโรงมหรสพ
2) ทอระบายน้ํา ยาว 512.00 เมตร
3) ถนน พื้นที่ 3,072.00 เมตร เพื่อใชเปนทางเขา-ออก ของรถ
: โฉนดที่ดินเลขที่ 13033
: บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด

บนแปลงที่ดิน
เปนที่ดินของ
(ตามที่ระบุในใบอนุญาต)
หมายเหตุ
: ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายงาน
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รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

2) ประเภทใบอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต
ออกใหโดย
วันที่อนุญาต
ไดรับแจงจาก
แจงความประสงค
เปนอาคารชนิด

: ใบรับหนังสือแจงความประสงคจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร
หรือเปลี่ยนการใชอาคาร โดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 39 ทวิ
: 177/2544
: เทศบาลตําบลประชาธิปตย
: 12 กรกฎาคม 2544
: บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ จํากัด
: กอสรางอาคาร
: 1) กอสรางอาคาร ค.ส.ล.3 ชั้น จํานวน 1 หลัง พื้นที่ 32,329.00 ตารางเมตร
เพื่อใชเปนที่โรงมหรสพ
2) กอสรางทอระบายน้ํา ยาว 512.00มตร
3) ถนน พื้นที่ 3,072.00 ตารางเมตร เพื่อใชเปนทางเขา-ออก
: โฉนดที่ดินเลขที่ 13033
: บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด

บนแปลงที่ดิน
เปนที่ดินของ
(ตามที่ระบุในใบอนุญาต)
หมายเหตุ
: ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายงาน
เงื่อนไขขอจํากัดและการตรวจสอบอื่นๆ
x

ผูประเมินไดทําการสํารวจตรวจสอบเบื้องตนเฉพาะตัวอาคารและสวนปรับปรุงอื่นๆ ตลอดจนระบบน้ําประปา
ระบบไฟฟ า และระบบอื่ น ๆ ตามลั ก ษณะของการใช ง านทั่ ว ไปเท า นั้ น โดยไม มี ก ารสํ า รวจหรื อ ทดสอบทาง
วิศวกรรมของอาคาร และสวนปรับปรุงอื่นๆ เกี่ยวกับความแข็งแรง ความปลอดภัย การทรุดตัวของโครงสราง
การใชวัสดุที่อาจเปนพิษในอาคาร หรือการทดสอบประสิทธิภาพการใชงานของระบบสาธารณูปโภค
x ผูประเมินไมสามารถยืนยันไดวาอาคาร และสวนปรับปรุงพัฒนาอื่นๆ มีการกอสรางตรงตามแบบที่ไดรับอนุญาต
กอสรางหรือไม และไมสามารถยืนยันไดวา เนื้อที่อาคารที่แทจริงมีขนาดเนื้อที่ตรงตามแบบคํานวณที่ไดรับหรือที่
ไดประมาณการหรือไม
x ผูประเมินไมสามารถยืนยันไดวาอาคาร และสวนปรับปรุงพัฒนาอื่นๆ ไดรับ การปลูกสรางโดยถูกตองสอดคลอง
กับขอกําหนดของผังเมือง และกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวของ เวนแตจะระบุเปนอยางอื่นในรายงาน
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รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

4.0

รายละเอียดเอกสารสิทธิ
4.1

การตรวจสอบเอกสารสิทธิ
บริษัทซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับสําเนาโฉนดที่ดินจากผูวาจาง และไดทําการตรวจสอบ
ความถู ก ต อ งกั บ ฉบั บ สํ า นั ก งานที่ ดิ น ณ สํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี สาขาธั ญ บุ รี เมื่ อ วั น ที่
12 กุมภาพันธ 2564 ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
เอกสารสิทธิ์ประเภท : โฉนดที่ดิน
ระวาง 5136 IV 7446-10
ตําบลประชาธิปตย (คลองรังสิตฝงเหนือ)อําเภอธัญบุรี (กลางเมือง) จังหวัดปทุมธานี (ธัญบุรี)
ลําดับ
โฉนดที่ดิน
เลขที่ดิน
เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์
หนาสํารวจ
ที่
เลขที่
(เลขที่ดินเดิม)
ไร
งาน
ตร.ว.
1
13033
230 (2655)
13033
27
0
37.2
เนื้อที่ดินตามเอกสารสิทธิ
27
0
37.2

เนื้อที่ดินตามสัญญาแบงเชาที่ดิน (สวนที่ประเมินมูลคา)
10
0
07.8

ลักษณะการถือครอง
ผูถือกรรมสิทธิท์ ี่ดิน (ผูใหเชา)
ผูครอบครอง (ผูเชา)
ภาระจํานอง
ภาระผูกพันอื่นๆ

หมายเหตุ

:
:
:
:
:

สิทธิการเชาระยะยาว
บริษัทพิพัฒนสิน จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล
ไมติดจํานองเปนประกันกับสถาบันการเงินใดๆ
1) ติ ด สั ญญาเช า ระยะ ยาว (ที่ ดิ น บางส ว น) กั บ กองทุ น รว ม
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เมเจอร ซี นี เ พล็ ก ซ ไลฟ ส ไตล (มี กํ า หนด
ระยะเวลา 20 ป 8 เดื อ น 4 วั น ตั้ ง แต วั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2550
สิ้น สุดวันที่ 29 กุ มภาพันธ 2571 ปจจุบันสั ญญาเชาคงเหลือ 7 ป
0.62 เดือน) / สวนที่ทําการประเมินมูลคา
2) ติด สัญ ญาเชาระยะยาว (ที่ดินบางสวน) กับบริษัท เอราวัณ ฮ็อ บ
อินน จํากัด (ผูเชา) มีกําหนดระยะเวลา 30 ป
: ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบทายรายงาน

(สําเนาเอกสารสิทธิดังกลาวขางตน แสดงไวในภาคผนวก)

หนาที่ 21

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

4.2

การตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสินฯ
บริษัทฯ ไดทําการตรวจสอบตําแหนงที่ตั้งทรัพยสินฯ จากระวางรูปแผนที่ รูปราง และทิศทาง และแนวเขต
ที่ดินขางเคียง แลวมีความเห็นเชื่อไดวาตําแหนงที่ตั้งตามที่ไดระบุไวในรายงานฉบับนี้มีความถูกตอง

4.3

ราคาประเมินที่ดินของทางราชการ
บริษัทฯ ไดทําการตรวจสอบราคาประเมินที่ดินของทางราชการ กําหนดโดยกรมธนารักษเพื่อวัตถุประสงค
ในการเรี ย กเก็ บค า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น ค า อากรแสตมป และภาษี ก ารขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย มี
รายละเอียดดังนี้
ลําดับ
โฉนดที่ดิน
เนื้อที่ดิน
ราคาประเมินที่ดินของทางราชการ (บาท)
ที่
เลขที่
(ตารางวา)
ตารางวาละ
ราคาประเมินฯ รวม
1
13033
10,837.2
87,500.00
948,255,500
ราคาประเมินที่ดินของทางราชการรวมเทากับ
948,255,500
(สําเนาราคาประเมินที่ดินของทางราชการแสดงไวในภาคผนวกแนบทายรายงาน)
หมายเหตุ : ราคาประเมินราชการดังกลาวขางตนเปนราคาประเมินที่ทางบริษัทฯ ไดทําการตรวจสอบ จาก
ระบบเผยแพรราคาประเมินผานเว็บไซต ของกรมธนารักษ ซึ่งอาจไมเทากับราคาประเมินราชการที่คํานวณ
โดยเจาหนาที่ที่ดิน ดังนั้นเห็นวาควรตรวจสอบราคาประเมินที่ชัดเจนกับสํานักงานที่ดินอีกครั้ง
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รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

5.0

รายละเอียดสัญญาเชา
5.1

รายละเอียดสัญญา
ประกอบดวยหนังสือสัญญาเชาที่ดิน จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้
สัญญาเชาฉบับที่ 1
สัญญาเชา
ผูใหเชา / เจาของที่ดิน
ผูเชา
ทรัพยสินที่เชา

:
:
:
:

เนื้อที่ดินรวมตามเอกสารสิทธิ :
เนื้อที่ดินที่เชาตามสัญญา
:
วัตถุประสงคในการเชา
:
วันทําสัญญาเชา
หนังสือสัญญาโอนสิทธิการเชา
ผูใหเชา / เจาของที่ดิน
ผูเชา และผูโอนสิทธิ
ผูรับโอน
อายุสัญญา

:
:
:
:
:
:

คาเชาตามสัญญา

:
:
:
:
:
:
:
:

กําหนดชําระคาเชา
หมายเหตุ

หนาที่ 23

สัญญาเชาที่ดินบางสวน
บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด
โฉนดที่ดินเลขที่ 13033 (บางสวน) ตําบลประชาธิปตย
(คลองรังสิตฝงเหนือ) อําเภอธัญบุรี (กลางเมือง) จังหวัดปทุมธานี
เนื้อที่ดิน 27-0-37.20 ไร หรือเทากับ 10,837.2 ตารางวา
เนื้อที่ดิน 10-0-7.80 ไร หรือเทากับ 4,007.8 ตารางวา
เพื่อเปนที่ตั้งของกิจการโรงภาพยนตในเครือ เมเจอร โรงโบวลิ่ง ธุรกิจ
ใหบริการทางดานบันเทิง (Entertainment) รานคา และรานอาหาร
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2544
วันที่ 26 มิถุนายน 2550 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นระหวาง
บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล
สัญญาเชามีกําหนด 20 ป 8 เดือน 4 วัน
เริ่มตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2554 สิ้นสุด วันที่ 29 กุมภาพันธ 2571
(ปจจุบันอายุสัญญาเชาคงเหลือ 7 ป 0.62 เดือน)
ปที่ 1 - 3
ไมตองชําระคาเชา
ปที่ 4 - 6
อัตราคาเชา
เดือนละ
390,000 บาท
อัตราคาเชา
เดือนละ
ปที่ 7-9
550,000 บาท
อัตราคาเชา
เดือนละ
ปที่ 10-12
605,000 บาท
ปที่ 13 - 27 ชําระคาเชาในอัตราที่เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ของคาเชา
ในปกอนหนานั้น โดยอัตราคาเชาจะเพิ่มขึ้นทุก 3 ป
ผูเชาตกลงชําระคาเชาของทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของแตละเดือน
ดูรายละเอียดตามเอกสารสัญญาเชา แนบทายรายงาน

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

สัญญาเชาฉบับที่ 2
สัญญาเชา
ผูใหเชา / เจาของที่ดิน
ผูเชา
ทรัพยสินที่เชา

:
:
:
:

เนื้อที่ดินรวมตามเอกสารสิทธิ์ :
เนื้อที่ดินที่เชาตามสัญญา
:
วัตถุประสงคในการเชา
:

วันทําเริ่มตนสัญญาเชา
วันทําสิ้นสุดสัญญาเชา
ผูใหเชา / เจาของที่ดิน
ผูเชา
คาเชาตามสัญญา
การชําระคาเชา
หมายเหตุ

หนาที่ 24

:
:
:
:
:
:
:

สัญญาเชาที่ดินบางสวน
บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด
โฉนดที่ดินเลขที1่ 3033 (บางสวน)ตําบลประชาธิปตย
(คลองรังสิตฝงเหนือ)อําเภอธัญบุรี (กลางเมือง) จังหวัดปทุมธานี
เนื้อที่ดิน 27-0-37.20 ไร หรือเทากับ 10,837.2 ตารางวา
เนื้อที่ดิน 4-1-0.00 ไร หรือเทากับ 1,700.0 ตารางวา
เพื่ อ เป น ที่ ตั้ง ของกิ จ การโรงภาพยนต ใ นเครื อ เมเจอร โรงโบว ลิ่ ง
ธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารทางด า นบั น เทิ ง (Entertainment) ร า นค า และ
รานอาหาร
วันที่ 1 เมษายน 2549
วันที่ 31 มีนาคม 2550
บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด
เดือนละ 150,000 บาท
ชําระทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน
ปจจุบันสัญญาเชาสิ้นสุดแลว

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

6.0

กําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวของ
6.1

ผังเมือง
ทรัพยสินที่ประเมินมูลคาตั้งอยูในบริเวณพื้นที่บังคับการใชประโยชนในที่ดิน ตามพระราชบัญญัติผังเมือง
รวมจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ.2558) ระบุวาทรัพยสินตั้งอยูในพื้นที่สีชมพู (1-11) ที่ดินประเภทชุมชน

บริเวณทีตังทรัพย์ สิน

6.2

ขอกําหนดทางกฎหมายอื่นๆ
- ทรัพ ยสิ น ฯ ตั้ง อยู ใ นเขตบริ เ วณใกล เ คี ยงสนามบิ น ดอนเมื อ ง กรุ ง เทพมหานคร เขตปลอดภั ยในการ
เดินอากาศ พ.ศ. 2540

ทีตังทรัพย์สิน

(รายละเอียดตางๆดูตามเอกสารแนบทายรายงาน)
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รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

7.0

วิธีการประเมินมูลคา
7.1

การประเมินมูลคาตลาดของทรัพยสิน
บริ ษั ท ฯ ได พิจ ารณาเลื อ ก ใช วิ ธี ร ายได / วิ เ คราะห คิ ด ลดกระแสเงิ น สดเป น เกณฑ ใ นการประเมิ น มูล ค า
ทรัพยสิน และเลือกใชวิธีตนทุนทดแทน เปนเกณฑในการประเมินมูลคาสิ่งปลูกสราง

7.1.1 วิธีรายได/วิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด
เปนการหามู ลคารวมทั้งหมด (Capital Value) ของทรัพยสิน โดยใชการวิเ คราะหคิดลดกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow Analysis) เปนกระบวนการหามูลคาปจจุบันของทรัพยสินฯ โดยอาศัยการ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของกระแสรายได/รายจาย ที่จะเกิดขึ้นภายในชวงระยะเวลาหนึ่งในอนาคตซึ่งโดย
สวนใหญประมาณ 5 ปหรือ 10 ป เพื่อทําการหากระแสเงินสุทธิในแตละงวด/ป แลวคิดสวนลดกลั บเปน
มูลคาปจจุบันโดยการเลือกใชคาอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) ที่เหมาะสม และทําการหา
มูล คาทรัพยสินในกรณีการขายทรั พย สิน ณ สิ้ นชว งระยะเวลาการคาดการดังกลาวขางต น โดยพิจารณา
ความสัมพันธในรูปแบบของผลคูณระหวางกระแสรายไดสุทธิตอป ณ ปที่สิ้นสุดการคาดการ กับคาอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุน (Capitalization Rate) ที่เหมาะสมสําหรับทรัพยสินแตละประเภท โดยพิจารณา
จากระดับความเสี่ยง (Risk) ความมั่นคงของกระแสรายได และอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับสําหรับ
การลงทุนประเภทนั้นๆ เปนสําคัญ

7.1.2 วิธีตนทุนทดแทน (REPLACEMENT COST APPROACH)
หลักการของวิธีนี้ คือ มูลคารวมทั้งหมด (Capital Value) ของทรัพยสินที่ประเมินมูลคา คํานวณหามูลคา
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบราคาตลาด และมูลคาตนทุนทดแทนใหมที่หักคาเสื่อมแลวของสิ่งปลูกสราง
(Depreciated Replacement Cost) สําหรับมูลคาตนทุนทดแทนใหมหลังหักคาเสื่อม ของสิ่งปลูกสรางได
จากการประมาณราคาตนทุนการก อสร างใหมของสิ่ งปลูกสราง ณ วันที่ประเมิน ฯ หักออกด วยจํานวนคา
เสื่อมสภาพที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากองคประกอบเกี่ยวกับสภาพการใชงานลักษณะทางกายภาพที่เปนอยู
ในปจจุบัน และคาเสื่อมดานเศรษฐศาสตร (Economic Obsolescences) เปนวิธีที่ใชกับทรัพยสินประเภท
ที่มีลักษณะเฉพาะ หรือหาขอมูลซื้อขายของทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใชในการเปรียบเทียบไดยาก และยังอาจใช
เป น วิ ธี การตรวจสอบ สํ าหรั บ วิ ธี ก ารอื่ น ได ด ว ย นอกจากนั้ น เราใช วิ ธีก ารนี้ สํ าหรั บ การประเมิ นเพื่ อ การ
ประกันภัยของสิ่งปลูกสราง ทรัพยสินที่ใชวิธีการนี้ ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง หรือคลังสินคา อาคาร
สถานที่ราชการ โรงพยาบาล เปนตน

7.1.3 วิธเี ปรียบเทียบขอมูลตลาด
วิธีเปรียบเทียบขอมูลตลาด (Direct Comparison or Market Approach) เปนการรวบรวมขอมูลราคา
ซื้ อขายของตั ว เปรีย บเทีย บ (Comparable Evidence) ซึ่ งเป นทรัพ ย สิ นอื่น ที่มี ลัก ษณะคล ายคลึ งกั บ
ทรัพยสินที่ ประเมินฯ แลว วิ เคราะห เปรียบเทียบในด านตาง ๆ เชน ลักษณะทางกายภาพ ทําเลที่ตั้งการ
คมนาคมและความสะดวกในการเขาออก ความใกลไกลจากแหลงชุมชนระบบสาธารณูปโภค จากนั้น ทํา
การปรับแกปจจัยความตางที่มีอยูระหวางทรัพยสินที่ประเมินฯ และทรัพยสินเปรียบเทียบดังกลาวเพื่อใหได
มูลคาตลาด (Market Value) ของทรัพยสินทีป่ ระเมินฯ
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รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

8.0

การประเมินมูลคา
8.1

การประเมินมูลคาโดยวิธีรายได/วิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด
ณ วั น ที่ ทํ า การประเมิ น มู ล ค า ทรั พ ย สิ น บริ ษั ท ฯ ได รั บ มอบหมายจาก กองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช า
อสังหาริมทรัพย เมเจอรซีนีเพล็กซ ไลฟส ไตล ใหทําการประเมินมูลคาตลาดของทรัพยสินประเภท สิทธิ
การเชาทรัพยสินระยะยาว โดยกําหนดมูลคาทรัพยสิน แตละกรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 มูลคาสิทธิการเชาทรัพยสิน ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564
(อายุสัญญาเชาคงเหลือ 7 ป 0.62 เดือน)
กรณีที่ 2 มูลคาสิทธิการเชาทรัพยสิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (อายุสัญญาเชาคงเหลือ 6 ป 11 เดือน)
กรณีที่ 3 มูลคาสิทธิการเชาทรัพยสิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (อายุสัญญาเชาคงเหลือ 6 ป 8 เดือน)
กรณีที่ 4 มูลคาสิทธิการเชาทรัพยสิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (อายุสัญญาเชาคงเหลือ 6 ป 5 เดือน)
กรณีที่ 5 มูลคาสิทธิการเชาทรัพยสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (อายุสัญญาเชาคงเหลือ 6 ป 2 เดือน)
บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดพิจารณาเลือกใชวิธีรายได/วิเคราะหคิดลดกระแสเงิน
สดเปนเกณฑในการประเมินมูลคาทรัพย สินภายใตสิทธิการเชาทรัพยสินภายใต อายุสัญ ญาเชาคงเหลือ
7 ป 0.62 เดือน เพื่อวัตถุประสงคตามรายงานฉบับนี้
ขอมูลประกอบการตั้งสมมติฐานและประเมินมูลคา
ป จ จุ บั น ทรั พ ย สิ น ฯ มี ก ารใช ป ระโยชน เ ป น อาคารไลฟ ส ไตล เ อ็ น เตอร เ ทนเมนท ค อมเพล็ ก ซ ใ ห เ ช า
ประกอบด ว ย พื้ น ที่ เ ช า ศู น ย ก ารค า /ค า ปลี ก ลานโบว ลิ่ ง และโรงภาพยนตร ส ามารถแบ ง โซนการใช
ประโยชนออกเปน จํานวน 3 สวน ดังนี้
ก) พื้นที่เชาแบบคิดจากยอดขาย
ข) พื้นที่เชาระยะยาว (Long-Term) - โรงภาพยนตร และโบวลิ่ง
ค) พื้นที่เชาระยะสั้น
รวมพื้นที่เชาสุทธิ (Total Net Lettable Area)

300.00
12,399.00
1,969.07
14,668.07

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร

พื้นที่แบบคิดจากยอดขาย ปจจุบันเปนรานแมคโดนัลด ซึ่งตั้งอยูบริเวณชั้นที่ 1 (G) ของอาคารที่ทําการ
ประเมินในสวนพื้นที่เชาระยะยาว ประกอบดวย พื้น ที่โรงภาพยนตร และพื้นที่สวนโบวลิ่ง จากขอ มูลที่
ได รั บ จากผู ว า จ า งทราบว า กํ า หนดระยะเวลาสั ญ ญาเช า 10.68 ป ตั้ ง แต 27 มิ ถุน ายน 2560 ถึ ง
28 กุมภาพันธ 2571 ปจ จุบันสั ญ ญาเชาคงเหลือ 7 ป 0.62 เดือ น นอกจากนี้ ภ ายในทรัพย สิ นที่ทํ าการ
ประเมิ น ยั ง ประกอบด ว ย พื้ น ที่ เ ช า ระยะสั้ น สั ญ ญาไม เ กิ น 3 ป จํ า นวน 1,969.07 ตารางเมตร มี
รายละเอียดดังนี้
ตารางสรุปพื้นที่เชาตามสัญญาปจจุบัน - สัญญาเชาระยะสั้น
รายการ
- พื้นที่เชาระยะสั้น ชั้นที่ 1
- พื้นที่เชาระยะสั้น (ตึกแถว)
- พื้นที่เชาระยะสั้น ชั้นที่ 2
รวมพื้นที่เชาระยะสั้น
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พื้นที่เชา (ตร.ม./เดือน)
909.23 ตารางเมตร
974.69 ตารางเมตร
85.15 ตารางเมตร
1,969.07 ตารางเมตร

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1
ตารางสรุปพื้นที่เชาตามสัญญาปจจุบัน - สัญญาเชาระยะยาว
พื้นที่เชา
พื้นที่โรงภาพยนตร
พื้นที่โบวลิ่ง

วันที่เริ่มสัญญาฯ
27/6/2560
27/6/2560
รวมพื้นที่เชา

วันที่สิ้นสุดสัญญาฯ
29/02/2571
29/02/2571

พื้นที่เชารวม(ตร.ม.)
8,477.00
3,922.00
12,399.00

ตารางสรุปพื้นที่เชาระยะยาวตามสัญญาเชาระยะยาว (ฉบับปจจุบัน)
ระยะเวลา
27 มิถุนายน 2560 - 26 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2563
27 มิถุนายน 2563 - 26 มิถุนายน 2564
27 มิถุนายน 2564 - 26 มิถุนายน 2565
27 มิถุนายน 2565 - 26 มิถุนายน 2566
27 มิถุนายน 2566 - 26 มิถุนายน 2567
27 มิถุนายน 2567 - 26 มิถุนายน 2568
27 มิถุนายน 2568 - 26 มิถุนายน 2569
27 มิถุนายน 2569 - 26 มิถุนายน 2570
27 มิถุนายน 2570 - 29 กุมภาพันธ 2571
อัตราการปรับคาเชา และคาบริการเฉลี่ย/ป

พื้นที่เชาระยะยาว (ตร.ม./เดือน)
พื้นที่โรงภาพยนตร
พื้นที่ใหบริการโบวลิ่ง
458.88
392.33
475.17
408.62
505.58
432.38
523.54
450.34
542.40
469.20
576.84
496.32
597.63
517.11
619.46
538.94
658.49
569.91
682.56
593.98
707.83
619.25
4.43%
4.67%

จากขอมูล Rent Roll Tenancy Report พื้นที่เชา รวมถึงอายุสัญญาเชาพื้นที่ตางๆ ภายในอาคารโครงการ
เมเจอร ซีนีเพล็กซรังสิต ทางบริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับขอมูลจาก กองทุนรวม
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล ดังนั้นในการประเมินมูลคาครั้งนี้ ทางบริษัทฯ
อางอิงขอมูลพื้นที่เชา อายุสัญญาเชา รวมถึงคาเชาที่ดิน และคาเชาที่ดินเพื่อเปนสถานที่จอดรถยนต ที่ไดรับ
จากกองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เมเจอร ซี นี เพล็ ก ซ ไลฟ ส ไตล โดยสามารถสรุ ป พื้ น ที่ เ ช า
รายรับ และคาใชจาย ตามสัญญาในแตละป ไดดังนี้
ตารางสรุปพื้นที่เชาตามสัญญาปจจุบันและรายรับจากคาเชา และคาบริการตามสัญญา
พื้นที่เชาระยะสั้น (Short-Term)
รายการ
พื้นที่ตามสัญญาเชาปจจุบัน
รายรับจากคาเชาและคาบริการ
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หนวย
(ตร.ม./ป)
(บาท/ป)

Y 2021
7,752
11,668,210

Y 2022
3,476
5,441,463

Y 2023
25
72,500

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

i

ขอมูลประกอบการตั้งสมมติฐานและประเมินมูลคา
ขอมูลเปรียบเทียบพื้นที่เชาที่ 1
ชื่อโครงการ
: ศูนยการคา Zeer Rangsit
ที่ตั้ง
: ติดถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ประเภท
: อาคารศูนยการคา พรอมชั้นใตดิน

ราคาเสนอเชาปจจุบัน
ประเภท
หองชุดพาณิชยกรรม (Shop)
รานคาเชา
ที่มาของขอมูล

หนาที่ 29

ราคาเสนอเชา
พื้นที่หอง
ชั้น
(ตารางเมตร)
บาท/ตารางเมตร/เดือน
20.00
G
1,500
9.00
3
2,700
โทร. 08-2486-3881 คุณพรรณราย (ฝายเชาพื้นที่)

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

ขอมูลเปรียบเทียบพื้นที่เชาที่ 2
ชื่อโครงการ
: โครงการ Hub @ Zeer
ที่ตั้ง
: ติดถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ประเภท
: ศูนยการคาสูง 3 ชั้น

ประเภท
รานคาเชา
รานคาเชา
รานคาเชา
ที่มาของขอมูล

หนาที่ 30

ราคาเสนอเชาปจจุบัน
ราคาเสนอเชา
พื้นที่หอง
ชั้น
(ตารางเมตร)
บาท/ตารางเมตร/เดือน
12.00
G
2,000
24.00
2
1,375
16.00
2
1,400
โทร. 09-2225-2113 คุณบุษบา (ฝายเชาพื้นที่)

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

ขอมูลเปรียบเทียบพื้นที่เชาที่ 3
ชื่อโครงการ
: ศูนยการคา IT Square
ที่ตั้ง
: ติดถนนกําแพงเพชร 6 และถนนแจงวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ประเภท
: อาคารศูนยการคา

ราคาเสนอเชาปจจุบัน
ประเภท
รานคาเชา
รานคาเชา
ที่มาของขอมูล
รานคาเชา (เซง)
ที่มาของขอมูล

หนาที่ 31

พื้นที่หอง
ชั้น
(ตารางเมตร)
50.00
1
36.00
2
โทร. 0-2576-0333 สํานักงานขาย
364.00
2
โทร. 09-4892-4498

ราคาเสนอเชา
บาท/ตารางเมตร/เดือน
1,400
1,000
500

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

ขอมูลเปรียบเทียบพื้นที่เชาที่ 4
ชื่อโครงการ
: หางสรรพสินคา Big C รังสิต
ที่ตั้ง
: ติดถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ประเภท
: อาคารศูนยการคา

ราคาเสนอเชาปจจุบัน
ประเภท
รานคาเชา Shop
รานคาเชา
ที่มาของขอมูล

หนาที่ 32

ราคาเสนอเชา
พื้นที่หอง
ชั้น
(ตารางเมตร)
บาท/ตารางเมตร/เดือน
57.00 - 70.00
G
1,000- 1,500
37.00
2
945
โทร. 08-6323-6994 คุณพัชรินทร (สํานักงานขาย)

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

ขอมูลเปรียบเทียบพื้นที่เชาที่ 5
ชื่อโครงการ
: ศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต
ที่ตั้ง
: เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประเภท
: อาคารศูนยการคา

ราคาเสนอเชาปจจุบัน
ประเภท
รานคาเชา Shop
ที่มาของขอมูล

หนาที่ 33

พื้นที่หอง
(ตารางเมตร)
126.00
โทร. 0-2958-0011

ชั้น
1F

ราคาเสนอเชา
บาท/ตารางเมตร/เดือน
2,000

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

การวิเคราะหขอมูลคาเชาตลาด
จากการสํารวจขอมูลตลาดดังกลาวขางตน สรุปไดดังนี้
โครงการเปรียบเทียบ

ที่ตั้ง

ศูนยการคา ZeerRangsit
โครงการ Hub @ Zeer
ศูนยการคา IT Square
หางสรรพสินคาบิ๊กซี รังสิต
ศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต

ถนนพหลโยธิน
ถนนพหลโยธิน
ถนนกําแพงเพชร 6
ถนนพหลโยธิน
ถนนพหลโยธิน

พื้นที่เชา
(ตร.ม.)
9.00 - 20.00
12.00 - 24.00
36.00-364.00
37.00 - 70.00
126.00

ราคาเชา
(บาท/เดือน/ตร.ม.)
1,500 - 2,700
1,375-2,000
500-1,400
945-1,500
2,000

จากสํารวจขอมูลตลาดเปรียบเทียบบริเวณใกลเคียงที่ตั้งทรัพยสิน พบวา มีระดับราคาเสนอเชาสําหรับพื้นที่
รานคาในระดับเดียวกับทรัพยสินที่ประเมินมูลคา มีอัตราคาเชาพื้นที่รานคาโครงการใกลเคียงกับโครงการที่
ทําการประเมิน ประมาณ 1,000 ถึง 2,700 บาท/ตารางเมตร/เดือน สวนโครงการที่ดอยกวา อัตราคาเชาอยู
ที่ ประมาณ 500 ถึง 1,500 บาท/ตารางเมตร/เดือนทั้งนี้ขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ใชสอย การตกแตง
ภายใน สภาพของอาคาร สาธารณูป โภคต างๆ ภายในอาคาร และสภาพแวดล อมต างๆทั้ ง ภายใน และ
ภายนอก เปนสําคัญ
เมื่อบริษัทฯ ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลเปรียบเทียบดังกลาวขางตนแลว สามารถนํามาวิเคราะหปจจัยที่มี
ผลกระทบตออัตราคาเชา และทําการคํานวณโดยใช ตารางวิเคราะหเปรียบเทียบราคาตลาด (คาเชาพื้นที่)
โดยใชวิธี WEIGHTED QUALITY SCORE (WQS) สามารถแสดงไดดังนี้
% คะแนน

TABLE OF WEIGHTED QUALITY SCORE
ทรัพยสิน

ขอมูลราคาตลาดเปรียบเทียบ

ปจจัยพิจารณามูลคา
ปจจัย

ที่ประเมิน

1

2

3

5

โครงการ/อาคาร

Major Rangsit

ศูนยการคา Zeer Rangsit

โครงการ Hub @ Zeer

ศูนยการคา IT Square

ศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต

จังหวัด
ที่ตั้ง (ถนน)

ปทุมธานี
ถนนพหลโยธิน

ปทุมธานี
ถนนพหลโยธิน

ปทุมธานี
ถนนพหลโยธิน

ปทุมธานี
ถนนกําแพงเพชร 6

ปทุมธานี
ถนนพหลโยธิน

พื้นที่ปลอยเชา
ราคาคาเชาตอตารางเมตร

(ตารางเมตร)
(บาท/ตารางเมตร)

อัตราปรับลด
ราคาหลังทําการปรับลด

12.00

50.00

126.00

2,000.00
15%

1,400.00
15%

2,000.00
10%

1,350.00

1,700.00

1,190.00

1,800.00

(บาท/ตารางเมตร)
คะแนนของปจจัย
25%

8.00

7.00

7.00

6.00

8.00

สภาพอาคาร/เกรดอาคาร

20%

7.00

7.00

7.00

7.00

8.00

สภาพแวดลอม

15%

7.00

7.00

7.00

6.00

8.00

ความสูงของพื้น-เพดาน และ Floor Layout

10%

7.00

7.00

7.00

7.00

8.00

สิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคาร
แนวโนมความเจริญ

15%
15%

6.00
7.00

7.00
7.00

6.00
7.00

6.00
7.00

8.00
8.00

ปจจัยการพิจารณา
ทําเลที่ตั้ง

คาคะแนนถวงน้ําหนัก
อัตราสวนบวก/ลบเปรียบเทียบกับทรัพยสิน

100%

710.00

700.00

685.00

645.00

800.00

(เปอรเซ็นต)

0%

1%

4%

10%

-11%

ราคาคาเชาหลังทําการปรับปจจัย
ระดับความสําคัญของขอมูลเปรียบเทียบ

(บาท/ตารางเมตร)
(%)

100%

1,369.29
35%

1,762.04
30%

1,309.92
20%

1,597.50
15%

มูลคาหลังปรับอัตราเปรียบเทียบ

(บาท/ตารางเมตร)

1,509.47

479.25

528.61

261.98

239.63

เทากับ

1,500.00

ราคาคาเชาของทรัพยสิน

หนาที่ 34

20.00
1,500.00
10%

บาท/ตารางเมตร

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

อัตราคาเชาตามตารางวิเคราะหเปรียบเทียบคาเชาตลาด โดยใชวิธี WEIGHTED QUALITY SCORE
(WQS) ดั ง กล าวขา งต น เปน ราคาในส ว นพื้ นที่ เ ชา ชั้ น ที่ 1 โดยบริษั ท ฯ ได ทําการวิเ คราะห สัด ส ว น และ
เปอรเซ็นต สําหรับคาเชาในชั้นอื่นๆ ตามลําดับชั้น ทําเล ประเภทของกิจการที่เชา พรอมทั้งขอมูลการปลอย
เชาไดในอดีต เปรียบเทียบกับขอมูลตลาด แลวทําการวิเคราะหคาเชาพื้นที่ในแตละชั้นไดดังนี้
พื้นที่เชารวม
(ตารางเมตร)
ชั้นที่ 1
909.23
ตึกแถว
974.69
ชั้นที่ 2
85.15
รวม
1,969.07
อัตราคาเชาเฉลี่ย (ปดเศษ)

พื้นที่เชาระยะสั้นในชั้น

อัตราคาเชา ปดเศษ
(บาท/ตร.ม./เดือน)
1,500.00
1,400.00
1,200.00
1,400.00

หมายเหตุ
ตามตาราง WQS
ปรับลด 10% จากชั้นที่ 1
ปรับลด 20% จากชั้นที่ 1
บาท/ตร.ม./เดือน

ตารางวิเคราะหคาเชาในแตละชั้นดังกลาวขางตน สามารถกําหนดเปนคาเชาเฉลี่ยของพื้นที่เชาระยะสั้นได
เทากับ 1,500 บาท/ตารางเมตร/เดือน กรณีนี้ไมพิจารณาชวงโควิด-19 (Covid-19) แตในการประมาณ
การคาเชาป 2564 ผูประเมินประมาณการคาเชาเทากับ 1,468 บาท/ตารางเมตร/เดือน อางอิงจาก Rent
Roll Tenancy Report ป 2563 ที่ไดรับขอมูลจาก กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอรซีนี
เพล็กซ ไลฟสไตล
i

แหลงที่มาของรายไดสามารถจําแนกเปนสวนๆไดดังนี้

ในการกําหนดมูลคาคาเช าสําหรั บประกอบการประเมิ นมูลคาทรัพยสิ นครั้งนี้ บริษัทฯ ไดทําการพิจารณา
สัญญาเชาพื้นที่ยอย อางอิงอัตราคาเชาที่ทําสัญญาเชาปจจุบัน ตามขอมูล Rent Roll Tenancy Report
พื้นที่เชาอื่นๆ รวมถึงอายุสัญญาเชาพื้นที่ ภายในอาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซรังสิต ที่ไดรับขอมูลจาก
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเมเจอรซีนีเพล็กซไลฟสไตล โดยทางบริษัทฯ ไดกําหนดรายรับของ
โครงการจากพื้นที่คาปลีก Shop แยกเปน 3 สวน ไดแก พื้นที่
ก) พื้นที่เชาแบบคิดจากยอดขาย
ข) พืน้ ที่เชาระยะยาว (Long-Term) - โรงภาพยนตรและโบวลิ่ง
ค) พืน้ ที่เชาระยะสั้น

หนาที่ 35

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

ก) การประมาณรายไดจากพื้นที่เชาแบบคิดจากยอดขาย
ในการประเมินมูลคาทรัพยสินครั้งนี้ สวนพื้นที่เชาแบบคิดจากยอดขายประมาณ 300.00 ตารางเมตร เปนราน
แมคโดนั ล ด ตั้ ง อยู บ ริ เ วณชั้ น ที่ 1 (G) ของศู น ย ก ารค า โดยในป 2020 ได รั บ รายได จ ากส ว นแบ ง กํ า ไร
ประมาณ 638,734.90 บาท หรือหากคิดเปนอัตรารายรับตอตารางเมตรจะเทากับ (ปดเศษ) 180 บาท/ตาราง
เมตร/เดือน โดยในการประเมินครั้งนี้ไดประมาณการคาเชาในปที่ 1 เทากับ 180 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดย
ในปที่ 2 ประมาณการปรับอัตราคาเชา 4% หรือเทากับ 187.20 บาท/ตารางเมตร/เดือน และในปที่ 4 ไดทํา
การประมาณการปรับคาเชา ประมาณ 96% จากปที่ 3 หรือเทากับ 381.59 บาท และทําการปรับคาเชาเฉลี่ยป
ละ 4% ไปจนสิ้นสุดสัญญา โดยแสดงในรูปตารางไดดังนี้

รายการ
พื้นที่เชา (ตร.ม)
คาเชา-คาบริการ (ตลาด)
(บาท/ตร.ม./เดือน)
อัตราการปรับคาเชา(%/ป)
อัตราการเชา/ป (Occ.%)

ปที่ 1
ปที่ 2
Y 2021
Y 2022
(10.62 เดือน) (12 เดือน)
300.00
300.00
180.00
187.20

100%

4%
100%

ปที่ 3
Y 2023
(12 เดือน)
300.00
194.69

ปที่ 4
Y 2024
(12 เดือน)
300.00
381.59

ปที่ 5
Y 2025
(12 เดือน)
300.00
396.85

ปที่ 6- End
Y 2026 --->
(12 เดือน)
300.00
412.73

4%
100%

96%
100%

4%
100%

4%
100%

หมายเหตุ ในการประมาณการคาดวาในปที่ 4 รายไดจะกลับมาใกลเคียงกับรายไดจริงในป 2019 (กอน
Covid-19) ที่ประมาณ 347.37 บาท/ตารางเมตร โดยประมาณการค าเชาปที่ 4 สูงกวาคาเชาเฉลี่ยป 2019
ประมาณ 10% คิดเปนสัดสวนเพิ่มจากปที่ 3 ประมาณ 96%
ข) การประมาณรายไดจากพื้นที่เชาระยะยาว (Long-Term) –โรงภาพยนตร และโบวลิ่ง
การประเมินมูลคาทรัพยสินสว นพื้นที่ สวนที่ติด สัญญาเชาระยะยาว ไดแก พื้นที่โรงภาพยนตร และโบวลิ่ง
โดยปจจุบันสัญญาเชาคงเหลือ 7 ป 0.62 เดือน ดังนั้นการคาดการณรายรับจากพื้นที่ดังกลาวในปที่ 1 ถึง ปที่
8 กําหนดรายไดตามสัญญาพื้นที่ระยะยาว และหลังจากนั้นไดทําการปรับคาเชาและประมาณการตามสภาพ
ตลาดทั่วไป โดยแสดงในรูปตารางไดดังนี้
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
ปที่ 4
ปที่ 5
รายการ
Y 2021
Y 2022
Y 2023
Y 2024
Y 2025
(10.62 เดือน) (12 เดือน) (12 เดือน) (12 เดือน) (12 เดือน)
ประมาณการคาเชา-คาบริการ (ตามสัญญาเชา และบริการปจจุบัน)
- พื้นที่โรงภาพยนตร
534.20
559.62
587.23
608.54
638.97
- พื้นที่โบวลิ่ง
461.00
482.76
506.72
528.02
554.43
อัตราการปรับคาเชา(%/ป)
(ตามสัญญาเชา และบริการปจจุบัน)
อัตราการเชา/ป (Occ.%)
(ตามสัญญาเชา และบริการปจจุบัน)
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ปที่ 6
ปที่ 7
ปที่ 8
รายการ
Y 2026
Y 2027
Y 2028
(12 เดือน)
(12 เดือน)
(2 เดือน)
ประมาณการคาเชา-คาบริการ (ตามสัญญาเชา และบริการปจจุบัน)
- พื้นที่โรงภาพยนตร
670.52
695.19
707.83
- พื้นที่โบวลิ่ง
581.95
606.61
619.25
อัตราการปรับคาเชา(%/ป)
(ตามสัญญาเชา และบริการปจจุบัน)
อัตราการเชา/ป (Occ.%)
(ตามสัญญาเชา และบริการปจจุบัน)
ค) การประมาณรายไดจากพื้นที่เชาระยะระยะสั้น
การประมาณการรายไดพื้ นที่ สว น พื้ นที่ เช าระยะสั้น จํ านวน 1,969.07 ตารางเมตร บริ ษัท ฯ ได กํา หนด
กระแสรายรับเปน 2 สวนคือ สวนที่ 1 อางอิงตามพื้นที่ตามสัญญาเชาฉบับปจจุบันที่ระยะเวลาของสัญญา
เชาคงเหลือ โดยพิจารณาทั้งพื้นที่เชา และคาเชา-คาบริการตามสัญญา แลวนําไปรวมกับพื้นที่สวนที่ 2 คือ
พื้น ที่ สว นที่ส ามารถปล อยเชา เพิ่ม ได (New Taken) โดยกํ าหนดค าเช าอัต ราตลาด โดยพิ จารณาถึ ง
ความสามารถในการปลอยเชาพื้นที่ตามอัตราตลาด โดยแสดงในรูปตารางไดดังนี้

รายการ
พื้นที่เชารวม
คาเชา-คาบริการ (ตลาด)
(บาท/ตร.ม./เดือน)
อัตราการปรับคาเชา(%/ป)
อัตราการเชา/ป (Occ.%)

ปที่ 1
ปที่ 2
Y 2021
Y 2022
(10.62 เดือน) (12 เดือน)
1,969.07 1,969.07
1,468.00 1,497.36

61%

ปที่ 3
Y 2023
(12 เดือน)
1,969.07
1,527.31

ปที่ 4
Y 2024
(12 เดือน)
1,969.07
1,557.85

ปที่ 5
Y 2025
(12 เดือน)
1,969.07
1,609.73

ปท6ี่ - End
Y 2026 --->
(12 เดือน)
1,969.07
1,663.33

2.0%
67%

2.00%
72%

3.33%
77%

3.33%
78%

2.0%
64%

หมายเหตุ : อัตราคาเชาเฉลี่ยอางอิงตามตารางการประมาณการคาเชาตลาดของพื้นที่เชาเชาระยะสั้นที่แสดง
หัวขอดังกลาวขางตน การประมาณการอัตราการปรับคาเชาอางอิงจากอัตราตลาด สวนการกําหนดอัตราการ
เชาแตละป อางอิงจากอัตราการเชาปจจุบัน และประมาณการอัตราการเชาในปตอๆ ไปตามสภาพการแขงขัน
ตามอัตราตลาด โดยประมาณการคาเชาในปที่ 4 ประมาณการจากคาเชาเทากับ 10.0 % เพื่อใหมีอัตราสูง
กวาคาเชาเฉลี่ยป 2019 ที่อัตรา ประมาณ 10% คิดเปนอัตราสวนเพิ่มจากปที่ 3 ประมาณ 2%
การประมาณรายไดอื่นๆ
การประมาณการรายไดอื่นๆ นอกเหนือจาก คาเชา และคาบริการของพื้นที่เชาดังกลาวขางตนแลว ปจจุบัน
รายไดอื่นๆ ดังนี้
- รายไดจากพื้นที่เชาประเภท Non-leasing
- คาบริการน้ําเย็น (Service Incomes-Chilled Water)
- คาบริการ และรายรับอื่นๆ (Other Income)
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จากขอมูลงบการเงินยอนหลัง 3 ป พบวามี สัดสวนรายไดอื่นๆ แตละประเภท เมื่อเปรียบเทียบกับรายได
จากคาเชา-คาบริการพื้นที่ Shop แลวสามารถแสดงรายละเอียดสรุปไดดังนี้
Detail
Total Rent and Service income-shop
Plus - Service Incomes-Non leasing
- Service Incomes-Parking
- Service Incomes-Chilled Water
- Other Income

Y2018
100%
33.1%
0.0%
1.1%
0.3%

Y2019
100%
28.0%
0.0%
1.0%
0.2%

Y2020
100%
11.9%
0.0%
0.7%
0.4%

Average
100%
24.34%
0.00%
0.92%
0.32%

จากตารางเปรียบเทียบสัดสวนรายไดแตละประเภทดังกลาวขางตน เมื่อผูประเมินไดพิจารณาสัดสวน และ
ชวงเวลากอนสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) และในชวงสถานการณโรคโควิด19 (COVID-19) สามารถกําหนดสัดสวนตออัตราคาเชา-คาบริการพื้นที่ Shop ไดดังนี้

-รายไดจากพื้นที่เชาประเภท Non-leasing
- คาบริการน้ําเย็น
(Service Incomes-Chilled Water)
- คาบริการ และรายรับอื่นๆ (Other Income)
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Year 2021
Year 2022 - end
Year 2021
Year 2022 - end
Year 2021 - end

12.00%
24.00%
0.70%
1.00%
0.30%

ของรายไดคาเชาและคาบริการ (shop)
ของรายไดคาเชาและคาบริการ (shop)
ของรายไดคาเชาและคาบริการ (shop)
ของรายไดคาเชาและคาบริการ (shop)
ของรายไดคาเชาและคาบริการ (shop)
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i

แหลงที่มาของคาใชจา ยสามารถจําแนกไดดังนี้
คาใชจายในสวนนี้ประกอบดวย ตนทุนจากการใหเชาพื้นที่ และบริการ (Cost of Sale and Service) และ
รายจายในการบริหาร (Selling & Administration Expenses) โดยขอมูลในป 2561-2563 สัดสวนตอ
รายไดรวม ของคาใชจายแตละหมวดสามารถสรุปไดดังนี้

Detail
Total Revenue
Cost of Sale & Services
- Rental Costs
- Service Costs
- Utilitis Cost
- Security and Cleaning Cost
- Repair &Mantenance Cost
SG&A Expenses
- Administrative Expenses
- Insurance Premium
- Other Expenses
- Management Fee Expenses

Y2018
100%

Y2019
100%

Y2020
100%

Average
100%

8.49%
0.64%
9.69%
2.44%
3.30%

8.52%
0.44%
9.90%
2.39%
3.98%

8.39%
0.24%
7.35%
2.60%
2.86%

8.45%
0.44%
8.98%
2.48%
3.38%

0.09%
0.21%
0.10%
5.60%

0.12%
0.20%
0.07%
5.52%

0.04%
0.24%
0.09%
4.87%

0.08%
0.22%
0.09%
5.34%

ประมาณการตนทุนจากใหเชาพื้นที่ และบริการ (Cost of Sale and Service)
คา ใช จา ยจากการให เ ช า -ค า เช า ที่ ดิ น (Rental Costs) จากข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ จากกองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช า
อสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล พบวาปจจุบันสัญญาเชาที่ดินอยูในชวงที่ 5 (ระหวางวัน ที่
1 มี น าคม 2561-28 กุ ม ภาพั น ธ 2564) โดยมี ค า เช า ต อ เดื อ น เท า กั บ 805,255 บาท/เดื อ น และช ว งที่ 6
(ระหวางวันที่ 1 มีนาคม 2564-29 กุมภาพันธ 2567) โดยมีคาเชาตอเดือน เทากับ 885,780.50 บาท/เดือน
ณ วันที่ทําการประเมินมูลคา ปจจุบันสัญญาเชาคงเหลือ 10.62 เดือน ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงพิจารณาคาเชา
ในส ว นครึ่ ง ป แ รก (4.62 เดื อ น) เท า กั บ 805,255 บาท/เดื อ น และพิ จ ารณาค า เช า ในส ว นครึ่ ง ป ห ลั ง
(6 เดือน) เทากับ 885,780.50 บาท/เดือน
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ตารางสรุปคาเชาที่ดิน อางอิงจากหนังสือสัญญาโอนสิทธิการเชา ตามสัญญาแบงเชา ลว.18/07/2544
ป พ.ศ.
1 มิถุนายน 2550
1 มีนาคม 2552
1 มีนาคม 2555
1 มีนาคม 2558
1 มีนาคม 2561
1 มีนาคม 2564
1 มีนาคม 2567
1 มีนาคม 2570

28 กุมภาพันธ 2552
29 กุมภาพันธ 2555
28 กุมภาพันธ 2558
28 กุมภาพันธ 2561
28 กุมภาพันธ 2564
29 กุมภาพันธ 2567
28 กุมภาพันธ 2570
29 กุมภาพันธ 2571

คาเชา (บาท/เดือน)

คาเชา (บาท/ป)

550,000.00
605,000.00
665,500.00
732,050.00
805,255.00
885,780.50
974,358.55
1,071,794.41

6,600,000.00
7,260,000.00
7,986,000.00
8,784,600.00
9,663,060.00
10,629,366.00
11,692,302.60
12,861,532.86

คาใชจายจากการใหเชา-คาเชาที่ดินเพื่อเปนที่จอดรถ (Rental Costs) จากขอมูลที่ไดรับจากกองทุนรวมสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยเมเจอรซีนีเพล็กซไลฟสไตล พบวาปจจุบันสัญญาเชาที่ดินเพื่อที่จอดรถยนตปจจุบัน
สัญญาหมดอายุแลว โดยทางบริษัทฯ ไดประมาณการอัตราคาเชาปรับเพิ่มขึ้นปละ 5% จนสิ้นสุดอายุกองทุน
และมีการตออายุสัญญาตอเนื่องจากสัญญาเดิม
ตารางสรุปคาเชาที่ดิน เพื่อเปนสถานที่จอดรถยนต อางอิงจากสัญญาเชา ฉบับลงวันที่ 7 มิ.ย. 2560
ระยะเวลา
คาเชา (บาท/เดือน)
1 กรกฎาคม 2560 30 มิถุนายน 2561
80,000.00
สัญญาเดิม
1 กรกฎาคม 2561 30 มิถุนายน 2562
84,000.00
1 กรกฎาคม 2562 30 มิถุนายน 2563
88,200.00
1 กรกฎาคม 2563 30 มิถุนายน 2564
92,610.00
1 กรกฎาคม 2564 30 มิถุนายน 2565
97,240.50
1 กรกฎาคม 2565 30 มิถุนายน 2566
102,102.53
1 กรกฎาคม 2566 30 มิถุนายน 2567
107,207.65
กรณีตอสัญญา
1 กรกฎาคม 2567 30 มิถุนายน 2568
112,568.03
1 กรกฎาคม 2568 30 มิถุนายน 2569
118,196.44
1 กรกฎาคม 2569 30 มิถุนายน 2570
124,106.26
1 กรกฎาคม 2570 30 มิถุนายน 2571
130,311.57

คาเชา (บาท/ป)
960,000.00
1,008,000.00
1,058,400.00

คาใชจายจากการใหบริการ (Service Costs) จากขอมูลป 2018 พบวามีคาใชจายสวนนี้เทากับ 784,560 บาท
ป 2019 เท า กั บ 550,169 บาทและป 2020 เท า กั บ 259,000 บาท ซึ่ ง หากเที ย บเป น สั ด ส ว นต อ รายได ทั้ ง
หมดแลวจะอยูที่ 0.64% 0.44% และ 0.25% ตามลําดับ ผูประเมินไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาควรกําหนด
สัดสวนคาใชจายสวนนีเ้ ทากับ 0.40%ของรายรับรวม
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คาใชจายสาธารณูปโภค (Utilities Cost) คาใชจายในสว นนี้ คือ คาใชจายคาน้ํา และคาไฟฟา โดยในมี
คาใชจายในสวนนี้เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ประมาณ 7,771,903.12 บาท -12,421,803.98 บาท และเมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับรายไดรวม จะอยูที่ประมาณ 7.40% - 9.90% คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 ปประมาณ 9.0% ดังนั้น
ในการประเมินครั้งนี้ผูประเมินประมาณสัดสวนคาใชจายสาธารณูปโภค อยูที่อัตรา 9.0% ของรายรับรวม
คาใชจายดานรักษาความปลอดภัย และคาทําความสะอาด (Security & Cleaning Cost) จากขอมูล
ยอนหลัง 3 ป คาเฉลี่ยคาใชจายในหมวดนี้ประมาณ 2.48% จากรายไดรวม แตเนื่องจากคาใชจายสวนนี้
เปนคาใชจายที่ไมได อางอิงจากยอดขาย หรือคาเชาที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นผูประเมินจึงทําการปรับคาใชจายสวนนี้
ตามอัตราการเพิ่มขึ้นของคาใชจายปละ 3% จากคาใชจายดานรักษาความปลอดภัย และคาทําความสะอาด
ในป 2020 ประมาณ 2,750,232บาท โดยหลังจากการปรับอัตราการเพิ่มของคาใชจายแลวจะสงผลใหในปที่
1 คาใชจายในสวนนี้ เทากับ 2,833,000 บาทตอป และประมาณการอัตราการเพิ่มขึ้นของคาใชจายสวนนี้ ป
ละ 3% ตามอัตราการเพิ่มในตลาดทั่วไป
คาใชจายการบํารุงรักษาซอมแซม (Repair & Maintenance Cost) คาใชจายในสวนนี้ตามขอมูลตลาด
โดยทั่วไป อยูที่อัตรา 2-3% ของรายไดรวม ซึ่งขอมูลของโครงการ ยอนหลัง 3 ป สัดสวนประมาณ 2.88%
-3.98% คาเฉลี่ยอยูที่อัตรา 3.39% ดังนั้นผูประเมินจึงกําหนดสัดสวนคาใชจายการบํารุงรักษาซอมแซม
เทากับ 3.50% จากรายไดรวม
จากการวิเคราะหตนทุนจากใหเชาพื้นที่ และบริการ (Cost of Sale and Service) ดังกลาวขางตนสามารถ
สรุปไดดังนี้
- คาใชจายจากการใหเชา-คาเชาที่ดิน (Rental Costs)
ตามสัญญาเชาปจจุบัน
- คาใชจายจากการใหเชา-คาเชาที่ดินเพื่อเปนที่จอดรถ (Rental Costs) ปรับเพิ่มปละ 5% จากตามสัญญาเชาปจจุบัน
- คาใชจายจากการใหบริการ (Service Costs)
0.40% ของรายรับรวม
- คาใชจายสาธารณูปโภค (Utilities Cost)
9.00% ของรายรับรวม
- คาบริการรักษาความปลอดภัย และคาทําความสะอาด
2,833,000 บาทตอป และปรับเพิ่มปละ 3%
(Security & Cleaning Cost)
- คาใชจายการบํารุงรักษาซอมแซม (Repair & Maintenance Cost)
3.50% ของรายรับรวม
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ประมาณการรายจายในการบริหาร (Selling & Administration Expenses)
พิจารณาคาใชจายการบริหารจากขอมูลงบแสดงฐานะการเงินที่ทางบริษัทฯ ที่ไดรับขอมูลจาก กองทุนรวม
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเมเจอรซีนีเพล็กซไลฟสไตล โดยทางบริษัทฯ สามารถกําหนดอัตรารายจายใน
การบริหารดังนี้
ประมาณการรายจายในการบริหาร
- คาใชจายในแผนก Sale and Admin
- คาเบี้ยประกันภัย (Insurance Premium)
- คาใชจายอื่นๆ (Other Expenses)
- คาใชจายสํารองปรับปรุง (FF&E Cost)
ประมาณการคาธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย
(Property Management Fees)

0.10%
260,000
0.10%
2.50%

ของรายรับรวม
บาทตอป และปรับเพิ่มปละ 2%
ของรายรับรวม
ของรายรับรวม (ไมรวมรายรับจาก
พื้นที่เชาระยะยาว)
5.50% ของรายรับรวม

หมายเหตุ คาธรรมเนียมในการบริการอสังหาริมทรัพย ประกอบดวย คาธรรมเนียมการเก็บคาเชาในนาม
ของกองทุน (Property Rental Collection Fee) คาคอมมิชชั่น (Commission) คาธรรมเนียมพิเศษ
(Incentive Fee) และคาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Management Fee) ในสวน
คาเบี้ยประกันผูประเมินไดปรับเพิ่มจากขอมูลในป 2020 ประมาณ 2%
เงินสํารองสําหรับการปรับปรุงทรัพยสินในอนาคต
คาใชจายสวนนี้เปนคาใชจายที่มีความจําเปนมากในการดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นที่อาคาร เนื่องจากเปนตัวที่ชี้วา
ในอนาคตอาคารจะมี ก ารปรั บ ปรุ ง อาคารมากน อ ยเพี ย งใด ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปการประมาณค าใช จ า ยในการ
ปรั บปรุงอาคารจะต องมีการกําหนดเปนระยะเวลาที่แน นอนวาปใดจะทํ าการปรับปรุงอาคารและอุปกรณ
ใดบ าง แต เ นื่ อ งจากทางบริ ษั ท ฯ มี ข อ จํ า กั ด ทางด า นระยะเวลาและไม มี เ อกสารอ างอิ ง ที่ ชัด เจน ในการ
ประมาณการปรับปรุงอาคารดังกลาว บริษัทฯ ไดทําการตั้งขอสมมติฐานเกี่ยวกับการสํารองเงินสะสมสําหรับ
คาใชจายในการปรับปรุงอาคารและอุปกรณตางๆ ไวประมาณปละ 2.50 เปอรเซ็นต ของรายรับรวม (ไมรวม
รายรับจากพื้นที่เชาระยะยาว)
อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate)
บริษัทฯ ใชอัตราคิดลดที่อัตรา 11.50% โดยอางอิงจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจากพันธบัตรรัฐบาล
อายุ 7 ปที่อัตรา 1.05% บวกกับความเสี่ยงจากการลงทุนในตัวทรัพยสิน ซึ่งทรัพยสินเปนอาคารไลฟสไตล
เอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซสูง 3 ชั้นภายใตชื่อ "อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต" และตั้งอยู
ติดถนนพหลโยธิน ซึ่งมีทําเลที่ตั้ง สภาพแวดลอมดีมาก รวมถึงสาธารณูปโภค และสาธารณูปการครบครัน
โดยในครั้งนี้กําหนดอัตราความเสี่ยงไวประมาณ 10.45%ดังนั้นอัตราคิดลดกระแสเงินสดเทากับ 11.50%
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นอกจากนี้บริษัทฯ ไดทําการรวบรวมอัตราคิดลดกระแสเงินสดตลาด และไดไดทําการเปรียบเทียบความ
เสี่ยงจากการลงทุ นในทรั พยสินแตละประเภท เพื่ อให เห็น ถึ งความเสี่ ยงของการดํ าเนิ นกิจการตามตาราง
ขางลางนี้
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.พี. ทาวนเวอร)
อาคารสํานักงาน
10.00%
โรงแรมโมเดนาบาย เฟรเซอร
โรงแรม
11.00%
โรงแรม ดิแอสคอท แบงคอก
โรงแรม
11.00%
จากตารางดังกลาวขางตน อัตราคิดลดของทรัพยสินแตละประเภท ซึ่งเปนขอมูลที่ทาง บริษัทฯ ไดรวบรวม
จากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่จัดทําใหกับ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
จะพบว าป จจุ บัน อัต ราคิด ลดของทรัพ ยสินดั งกลา วข างต น สูง หรือ ต่ํ าขึ้นอยูกับระดั บความเสี่ยงของการ
ดําเนินธุรกิจในการปลอยเชากิจการ หรือสัญญาเชาที่ทํากัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของกิจการ และทําเลที่ตั้ง
ของทรัพยสินจากตารางดังกลาวขางตน โดยมีอัตราของ Risk Premium ประมาณ 6.52% ถึง 9.95%
ขึ้นอยูกับประเภท และทําเลที่ตั้งของทรัพยสิน
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8.1.1 สรุปมูลคาทรัพยสินโดยวิธีรายได/คิดลดกระแสเงินสด
บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดทําการวิเคราะหขอมูลของทรัพยสินดังกลาวขางตน ทั้ง
ทางดานรายรับและรายจายตางๆ แลวนํามาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบแยกตามหมวดรายไดและคาใชจาย
รวมถึ ง ค า ใช จ ายการบริ ห ารต า งๆ กั บ ข อ มู ล เปรี ย บเที ยบที่ มี การดํ า เนิ น กิ จ การเช น เดี ยวกั บ ทรั พ ย สิ น ที่
ประเมินมูลคา เพื่อทําการปรับแกปจจัยตางๆ รวมถึงสัดสวนของรายไดและคาใชจาย ตามรายละเอียดใน
ขอสมมติฐานการประเมินมูลคาดังกลาวขางตน เมื่อนํามาทําการวิเคราะหตามกระบวนการวิ ธีรายไดแลว
สามารถสรุปมูลคาไดดังนี้
รายการทรัพยสิน

มูลคาทรัพยสิน ณ วันที่ทําการประเมินมูลคา

กรณีที่ 1) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 7 ป 0.62 เดือน
(ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564)

451,400,000 บาท

กรณีที่ 2) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 6 ป 11 เดือน
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

449,000,000 บาท

กรณีที่ 3) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 6 ป 8 เดือน
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

443,900,000 บาท

กรณีที่ 4) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 6 ป 5 เดือน
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

437,800,000 บาท

กรณีที่ 5) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 6 ป 2 เดือน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

431,000,000 บาท

หมายเหตุ ตารางแสดงการไดมาซึ่งมูลคาทรัพยสินแตละกรณี แสดงไวในภาคผนวกแนบทายรายงาน
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8.2

การประเมินคากอสรางอาคาร/สิ่งปลูกสรางโดยวิธีตนทุนทดแทน
บริษัทฯ ไดพิจารณาเลือกใชวิธีตนทุนทดแทน เปนเกณฑในการประเมินคากอสรางอาคาร/สิ่งปลูกสราง ของ
ทรัพยสินที่ประเมินมูลคา

8.2.1 คากอสรางอาคาร/สิ่งปลูกสราง
บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดพิจารณาราคาคากอสรางอาคาร/สิ่งปลูกสราง โดยใชวิธี
คิดราคาคากอสรางตนทุนทดแทน ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบที่ไดรับจากผูวาจางในวันที่ทํา
การสํารวจ ซึ่งผูประเมินฯ ไดสังเกตรูปแบบของอาคาร วัสดุที่ใชในการกอสราง ลักษณะการใชประโยชน
การออกแบบโครงสรางรวมถึงการตกแตง เปนแนวทางในการพิจารณากําหนดราคาคากอสรางอาคาร/สิ่ง
ปลูกสราง ซึ่งเปนการพิจารณาในสวนเฉพาะงานโครงสราง งานสถาปตยกรรมและงานตกแตง รวมถึงงาน
ระบบตางๆ ดวยซึ่งสามารถกําหนดราคาคากอสรางอาคาร/สิ่งปลูกสรางตางๆ ไดดังนี้
ตารางคํานวณคากอสรางอาคาร/สิ่งปลูกสรางโดยวิธีตน ทุนทดแทน

ลําดับ
ที่
1

รายละเอียดสิง่ ปลูกสราง
อาคารเมเจอรซีนีเพล็กซรังสิต
- พื้นที่ใชสอยภายในชั้น G
- พื้นที่ใชสอยภายใน ชั้นที่ 2A (ลานบริการโบวลิ่ง)
- พื้นที่ใชสอยภายใน ชั้นที่ 2 (โรงภาพยนตร และรานคา)
- โรงภาพยนต
- พื้นที่ใชสอยสวนกลาง และพาณิชยกรรมใหเชา
- พื้นที่จอดรถ ชั้นที่ 1-3
รวมคาสิ่งปลูกสรางรายการที่ 1
รวมมูลคาสิ่งปลูกสรางทั้งหมด
หรือเทากับ (ปดเศษ)

มูลคาสิ่งปลูกสราง (บาท)
คากอสรางทดแทนใหม
มูลคาตามสภาพ
RCN
กอสรางปจจุบัน
102,351,060
118,493,700

63,457,657.20
73,466,094.00

227,579,040
70,233,660
175,637,422
694,294,882
694,294,882
694,290,000

141,099,004.80
43,544,869.20
108,895,201.64
430,462,826.84
430,462,826.84
430,460,000.00

(ตารางคํานวณคากอสรางอาคาร/สิ่งปลูกสรางแสดงไวในภาคผนวกแนบทายรายงาน)
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หมายเหตุ

1

ที่

ลําดับ

12,200
(RCN~ 19,326 /sqm)

3,344.46 ตารางเมตร
14,396.51 ตารางเมตร
35,925.32 ตารางเมตร

- พื้นที่ใชสอยสวนกลาง และพาณิชยกรรมใหเชา

- พื้นที่จอดรถ ชั้นที่ 1-3

694,294,882
694,290,000

694,294,882
694,290,000

หรือเทากับ (ปดเศษ)

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

อายุ (ป)

38%

38%

38%

38%

38%

66,742,220

26,688,791

86,480,035

45,027,606

38,893,403

430,460,000.00

430,462,826.84

430,462,826.84

108,895,201.64

43,544,869.20

141,099,004.80

73,466,094.00

63,457,657.20

คากอสรางหลังหักคาเสื่อม
% คาเสื่อม คาเสื่อมรวม ราคาตามสภาพปจจุบัน (บาท)

คาเสื่อมราคา (บาท)

2) การพิจารณาคาเสื่อมราคาตอป ของสิ่งปลูกสรางดังกลาวขางตน พิจารณาจากสภาพของสิ่งปลูกสราง ณ วันที่ทําการประเมิน

1) คากอสรางทดแทนใหมดังกลาวขางตน บริษัทฯ ไดใชราคาคากอสรางตามราคาคากอสรางตลาดทั่วไป และทําวิเคราะหเทียบเคียงกับตารางคากอสรางกลางของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย พ.ศ. 2563-2564 แลว
ทําการปรับแกปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาคากอสรางตามลักษณะ รูปแบบสิ่งปลูกสราง การออกแบบ งานโครงสราง งานสถาปตยกรรม และงานระบบตางๆ เปนตน

รวมคาสิ่งปลูกสรางรายการที่ 1

รวมมูลคาสิ่งปลูกสรางทั้งหมด

175,637,422

70,233,660

227,579,040

118,493,700

102,351,060

694,294,882

175,637,422

70,233,660

227,579,040

118,493,700

102,351,060

เมื่อสรางเสร็จ
ตามสภาพ
100%
กอสรางปจจุบัน

694,294,882

100%

100%

21,000

8,753.04 ตารางเมตร

100%

100%

100%

% การ
กอสราง

คากอสรางทดแทนใหม / RCN (บาท)

- โรงภาพยนต

26,000

26,000

4,557.45 ตารางเมตร

- พื้นที่ใชสอยภายใน ชั้นที่ 2A (ลานบริการโบวลิ่ง)

- พื้นที่ใชสอยภายใน ชั้นที่ 2 (โรงภาพยนตร และรานคา)

21,000

หนวย

4,873.86 ตารางเมตร

พื้นที่

คากอสราง/
หนวย

- พื้นที่ใชสอยภายในชั้น G

อาคารเมเจอร ซีนเี พล็กซ รังสิต

รายละเอียดสิ่งปลูกสราง

รายละเอียด

ตารางคํานวณมูลคาสิ่งปลูกสราง "โครงการ เมเจอร ซินีเพล็กซรังสิต"

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

8.2.2 มูลคาประกันอัคคีภัย
ในการกํ าหนดมูลค าประกันอั คคีภัย ตามหลักเกณฑข องสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับ และสงเสริ มการ
ประกอบธุรกิ จประกั นภัย (คปภ.) ได กําหนดจํานวนเงิน เอาประกัน ภัยสิ่งปลูกสร าง (เฉพาะอาคาร) นั้ น
ผูเ อาประกั น สามารถเลื อกการกํ าหนดเงิ น เอาประกั น ภั ยได 2 แบบ คื อ แบบที่ 1 (แบบปกติ ) โดยการ
กําหนดจํานวนเงินเอาประกันตามมูลคาที่แทจริงของทรัพยสิน (Actual Cash Value) มูลคาที่แทจริง
ดังกลาวเทากับมูลคาทรัพยสินที่เปนของใหม หักดวยคาเสื่อมราคาและแบบที่ 2 แบบการชดใชตามมูลคา
ทรัพยสินที่เปนของใหม (Replacement Cost Valuation หรือ New for Old) โดยในการกําหนดมูลคา
ประกันอัคคี ภัย บริ ษัท ฯ ไดยึดหลักการกําหนดมูลค าประกันอั คคีภั ยตามคากอสรางอาคาร/สิ่งปลูกสราง
ตนทุนทดแทนใหม (Replacement Cost)ซึ่งเปนมูลคาที่ไมรวมมูลคาฐานราก ขั้นตอนการคํานวณสามารถ
แสดงไดดังนี้
ลําดับ
รายการอาคารและสิ่งกอสราง
ที่
1
อาคารโครงการเมเจอรซีนีเพล็กซรังสิต
รวมมูลคาสิ่งปลูกสรางทดแทนใหม
หักมูลคาฐานรากอาคาร 10% ของมูลคาทดแทนใหม
มูลคาประกันอัคคีภัย
หรือเทากับ (ปดเศษ)

มูลคาทดแทนใหม
สิ่งปลูกสราง (บาท)
694,294,882
694,294,882
69,429,488
624,865,394
624,870,000

8.2.3 สรุปราคาคากอสรางอาคาร/สิ่งปลูกสรางโดยวิธีตนทุนทดแทน
บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดพิจารณาคากอสรางอาคาร/สิ่งปลูกสรางของทรัพยสิน
โดยวิธีทุนทดแทน ตามหลักเกณฑและวิธีการขางตน สามารถสรุปคากอสรางอาคาร/สิ่งปลูกสรางไดดังนี้
รายการทรัพยสิน
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คากอสรางอาคาร / สิ่งปลูกสราง
ตามสภาพปจจุบันหลังหักคาเสื่อมราคา

มูลคาทรัพยสิน ณ วันที่ทําการประเมินมูลคา
(ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564)
430,460,000 บาท

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

8.3

สรุปผลการประเมินมูลคาทรัพยสิน ในแตละวิธี
บริ ษัท ซิมส พร็อ พเพอรตี้ คอนซั ลแทนท จํากัด ไดพิจารณาเลือกใชวิธี ประเมินสํ าหรับทรั พย สินฯ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการดังกลาวขางตน สามารถสรุปผลการประเมินมูลคาทรัพยสินฯ ไดดังนี้
มูลคาทรัพยสิน โดยวิธีรายได/วิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด ใชเปนเกณฑในการประเมินมูลคา
รายการทรัพยสิน

มูลคาทรัพยสิน ณ วันที่ทําการประเมินมูลคา

กรณีที่ 1) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 7 ป 0.62 เดือน
(ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564)

451,400,000 บาท

กรณีที่ 2) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 6 ป 11 เดือน
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

449,000,000 บาท

กรณีที่ 3) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 6 ป 8 เดือน
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

443,900,000 บาท

กรณีที่ 4) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 6 ป 5 เดือน
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

437,800,000 บาท

กรณีที่ 5) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 6 ป 2 เดือน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

431,000,000 บาท

คากอสรางอาคาร/สิ่งปลูกสรางของทรัพยสินที่ประเมินมูลคา โดยวิธีตนทุนทดแทน
รายการทรัพยสิน
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คากอสรางอาคาร / สิ่งปลูกสราง
ตามสภาพปจจุบันหลังหักคาเสื่อมราคา

มูลคาทรัพยสิน ณ วันที่ทําการประเมินมูลคา
(ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564)
430,460,000 บาท

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

9.0

สรุปผลการประเมินมูลคา
9.1

วันที่ทําการประเมินมูลคาทรัพยสิน
วันที่ทําการประเมินมูลคาทรัพยสินนี้ คือ 12 กุมภาพันธ 2564

9.2

ขอสมมติฐานการประเมินมูลคาทรัพยสิน
ในการประเมินมูลคาทรัพยสินครั้งนี้ บริษัทฯมิไดตั้งขอสมมติฐานเพิ่มเติมใดๆ ที่มีผลกระทบตอการกําหนด
มูลคาทรัพยสิน

หนาที่ 49

รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทรัพยสิน
: สิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ภายใตชื่อ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต"
ตั้งอยูเลขที่ 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0131-GL-1

9.3

สรุปมูลคาทรัพยสิน
การประเมินมูลคาทรัพยสินตามที่กลาวถึงขางตน บริษัทฯ ไดทําการประเมินฯ บนขอสมมติฐานวา หากไมมี
ขอจํากัดใดใดหรือขอตกลงพิเศษ ตลอดจนภาระคาใชจายอื่นๆ ที่ไมเปนปกติเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ไมอาจทราบ
ได ทั้งนี้โดยอางถึงวิธีการประเมินฯ ที่นํามาใชและรายละเอียดของขอสมมติฐานที่ระบุไวขางตนบริษัทฯ จึง
เสนอความเห็นที่เปนมูลคาตลาดเสรีของทรัพยสินฯ ณ วันที่ทําการประเมินมูลคาทรัพยสินภายใตสิทธิการ
เชาอายุสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง อายุสัญญาคงเหลือ 7 ป 0.62 เดือน โดยทางบริษัทฯพิจารณา
มูลคาทรัพยสิน โดยพิจารณาแยกมูลคาทรัพยสินออกเปน 5 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1) มูลคาทรัพยสิน
: 451,400,000 บาท
ภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 7 ป 0.62 เดือน (สี่รอยหาสิบเอ็ดลานสี่แสนบาทถวน)
(ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564)
กรณีที่ 2) มูลคาทรัพยสิน
ภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 6 ป 11 เดือน
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

: 449,000,000 บาท
(สี่รอยสี่สิบเกาลานบาทถวน)

กรณีที่ 3) มูลคาทรัพยสิน
ภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 6 ป 8 เดือน
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

: 443,900,000 บาท
(สี่รอยสี่สิบสามลานเกาแสนบาทถวน)

กรณีที่ 4) มูลคาทรัพยสิน
ภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 6 ป 5 เดือน
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

: 437,800,000 บาท
(สี่รอยสามสิบเจ็ดลานแปดแสนบาทถวน)

กรณีที่ 5) มูลคาทรัพยสิน
: 431,000,000 บาท
ภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 6 ป 2 เดือน
(สี่รอยสามสิบเอ็ดลานบาทถวน)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
มูลคาทรัพยสินที่แสดงไวขางตนเปนไปตามเงื่อนไขและขอจํากัดในการประเมินฯ ที่แสดงไวในหนา ii
กระทําการในนาม
บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด

ลงชื่อ)........................................................
(นายรัชภูมิ จงภักดี)
ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ (วฒ.282)
ผูประเมินหลักที่ไดรับความเห็นชอบจากกลต.
ผูจัดการฝายประเมิน/ผูตรวจสอบ
: นายกุลธวัช กอรม
ผูสํารวจ และประเมินมูลคา
: นางสาวปภัสรา ฉิมสวัสดิ์
ผูพิมพรายงาน
: นางสาวนิรชา สิโปด

หนาที่ 50

