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เอกสารอางอิงเลขที่  64-1-0130-GL-1 
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอรซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล  

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

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

เรียน กรรมการผูจัดการ กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 
ตามท่ีบริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับมอบหมายจากทานใหเสนอความคิดเห็นซึ่งเปนมูลคาตลาดของ

ทรัพยสินประเภทสิทธิการเชาท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง ภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" ซ่ึงตั้งอยูบน

โฉนดที่ดินเลขที่ 3019, 3020, 19773, 19774, 19775, 19776 และ 19778 เน้ือที่ดินตามเอกสารสิทธิรวม 6-2-38.0 ไร หรือ

เทากับ 2,638.0 ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง จํานวน 2 รายการ ภายใตสัญญาเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง (มีกําหนด 30 ป 

และสามารถตอสัญญาเชาอีก 30 ป ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2550 ส้ินสุดวันที่ 26 มิถุนายน 2610 ปจจุบันอายุสัญญาเชา

คงเหลือ 46.39 ป) โดยทรัพยสินฯ ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรายงาน

ฉบับน้ีไดถูกจัดทําข้ึนโดยเฉพาะสําหรับลูกคา/ผูวาจาง เพื่อวัตถุประสงคและขอสมมติฐานในการประเมินมูลคา ตามที่ระบุไวใน

รายงานฉบับน้ีเทาน้ัน 
บริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจสอบสภาพทรัพยสินดังกลาว เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ 2564 และไดศึกษาคนควาขอมูลตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการประเมินมูลคาทรัพยสินน้ีตามข้ันตอนแลว บริษัทฯ มีความเห็นวาทรัพยสินฯ ควรมีมูลคาดังน้ี  

กรณีที่ 1) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาเชาคงเหลือ 46.39 ป  

(ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564) 
: 2,445,800,000 บาท 

(สองพันส่ีรอยส่ีสิบหาลานแปดแสนบาทถวน)  

 

กรณีที่ 2) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาเชาคงเหลือ 46.25 ป  

(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) 
: 2,459,800,000 บาท 

(สองพันส่ีรอยหาสิบเกาลานแปดแสนบาทถวน)  

 

กรณีที่ 3) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาเชาคงเหลือ 46.00 ป  

(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
: 2,484,800,000 บาท 

(สองพันส่ีรอยแปดสิบส่ีลานแปดแสนบาทถวน)  

 

กรณีที่ 4) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาเชาคงเหลือ 45.75 ป  

(ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

: 2,510,000,000 บาท 

(สองพันหารอยสิบลานบาทถวน)  

 

กรณีที่ 5) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาเชาคงเหลือ 45.50 ป  

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

: 2,531,000,000 บาท 
(สองพันหารอยสามสิบเอ็ดลานบาทถวน)  

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด และขาพเจาขอรับรองไมมีผลประโยชนใดๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

เกี่ยวของกับทรัพยสินที่ไดประเมินมูลคา และไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูประเมินคาทรัพยสินดวยความระมัดระวัง และรักษา

จรรยาบรรณในวิชาชีพอยางสูงสุด 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 

นายวรศักด์ิ โชติแฉลมสกุลชัย 

กรรมการผูจัดการ 

บรษท ซมส พรอพเพอรต คอนซลแท
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ภาคผนวก 

 รายละเอียดการประเมินมูลคาทรัพยสินพรอมรายละเอียดขอมูลเปรียบเทียบ 

 แผนท่ีแสดงที่ต้ังสังเขป / แผนที่แสดงที่ตั้งทรัพยสิน / ผังแปลงที่ดิน / ผังบริเวณส่ิงปลูกสราง 

 ภาพถายทางอากาศ / แบบแปลนอาคาร /  

 สําเนาเอกสารสิทธิ/สําเนาระวางที่ดิน / สําเนาราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินทางราชการ  

 สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร / สําเนาใบรับรองการกอสราง / สําเนาสัญญาเชาที่ดิน  

 สําเนาสัญญาแบงเชาส่ิงปลูกสราง 

 ภาพถายทรัพยสินที่ประเมินมูลคา 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 

 

หนาที่ i 

 

 
 

 

สรุปสาระสําคัญ และมูลคาของทรัพยสิน 

ช่ือลูกคา  : กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

วัตถุประสงคในการประเมินฯ  : เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ 

ประเภททรัพยสิน  : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 
ที่ตั้งทรัพยสิน : ภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" ตั้งอยูเลขท่ี 1839 

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
คาพิกัด GPS : LAT : 13.828913 LON : 100.568798 

รายละเอียดทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางซ่ึงตั้งอยูบนโฉนดที่ดินเลขที่ 3019, 3020, 19773, 

19774, 19775, 19776 และ 19778 เน้ือที่ดินตามเอกสารสิทธิรวม 6-2-38.0 ไร หรือ

เทากับ 2,638.0 ตารางวาพรอมส่ิงปลูกสรางจํานวน 2 รายการ ไดแก อาคารไลฟสไตล

เอ็นเตอร เทนเมนทคอมเพล็กซ สูง 8 ช้ัน พรอมช้ันใต ดิน 2 ช้ัน และอาคาร 

จอดรถ สูง 7 ช้ัน ภายใตสัญญาเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง (มีกําหนด 30 ป และ

สามารถตอสัญญาเชาอีก 30 ป ตั้งแต วันที่ 27 มิถุนายน 2550 ส้ินสุดวันที่ 26 

มิถุนายน 2610 ปจจุบันอายุสัญญาเชาคงเหลือ 46.39 ป) 

  โดยมีการแบงพ้ืนที่ใชสอยและการใชประโยชนภายในอาคารดังน้ี 

1) อาคารไลฟสไตลเอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซสูง 8 ช้ัน พรอมช้ันใตดิน 2 ช้ัน 

- ช้ัน Basement 1 - 2 แบงเปน ที่จอดรถยนต และรถจักรยานยนต 

- ช้ันที่ G - 3 แบงเปน โถงรานคา และฟตเนส 

- ช้ันที่ 4 แบงเปน ฟตเนส ลานโบวล่ิง และคาราโอเกะ 

- ช้ันที่ 5 - 7 แบงเปน โรงภาพยนตร และสํานักงาน 

- ช้ันที่ 8 แบงเปน สํานักงาน 

- ช้ันดาดฟา แบงเปน พ้ืนที่หองเครื่อง และหองลิฟท 

โดยมีรายละเอียดพ้ืนที่ปลอยใหเชาดังน้ี 

พื้นที่เชาตามรายละเอียดที่ไดรับจากผูวาจางสามารถสรุปไดดังน้ี 

ก) พื้นที่เชาแบบคิดจากยอดขาย 214.00 ตารางเมตร 

ข) พื้นที่เชาระยะยาว (Long-Term) - โรงภาพยนตร 

โบวล่ิง และสํานักงาน 

18,433.65 ตารางเมตร 

ค) พื้นที่เชาระยะส้ัน (5,732.58 sqm.)  
    + We Fitness (2,584.50 sqm.) 

8,317.08 ตารางเมตร 

รวมพื้นที่เชาสุทธิ (Total Net Lettable Area) 26,964.73 ตารางเมตร 

2) อาคารจอดรถสูง 7 ช้ัน 

- ช้ันที่ 1 - 7 แบงเปน ที่จอดรถยนต และรถจักรยานยนต 

- ช้ันดาดฟา หองเครื่อง และที่จอดรถยนต 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 

 

หนาที่ ii 

 

 
 

 

สาธารณูปโภค : ประกอบดวย ระบบไฟฟา นํ้าประปา โทรศัพท และทอระบายนํ้า  

กรรมสิทธิ์การถือครอง : สิทธิการเชาระยะยาว 

ผูถือกรรมสิทธิ์ท่ีดิน / (ผูใหเชา)  : โฉนดที่ดินเลขท่ี 19773, 19774, 19775 และ 19776 

ผูถือกรรมสิทธิ์คือ บริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรช่ัน จํากัด 

โฉนดที่ดินเลขท่ี 3019, 3020 และ 19778 

ผูถือกรรมสิทธิ์คือ บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด 

ผูถือกรรมสิทธิ์ส่ิงปลูกสราง /  

(ผูใหเชา) 

: ส่ิงปลูกสรางรายการที่ 1) ผูถือกรรมสิทธิ์คือ บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด 

ส่ิงปลูกสรางรายการที่ 2) ผูถือกรรมสิทธิ์คือ บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด 

ผูครอบครอง (ผูเชา) : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

ภาระจํานอง : ทรัพยสินติดจํานองเปนประกันกับกองทุนรวมสิทธิการเชา เมเจอร ซีนีเพล็กซไลฟ

สไตล 

ภาระผูกพันอ่ืนๆ  1) โฉนดที่ดินเลขที่ 3019, 3020 และ 19778 มีสัญญาเชาระยะยาวระหวาง บริษัท  

รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด (ผูใหเชา) กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนี

เพล็กซ ไลฟสไตล (ผูเชา) (มีกําหนด 30 ป และสามารถตอสัญญาเชาอีก 30 ป 

ตั้งแต วันที่ 27 มิถุนายน 2550 ส้ินสุดวันที่ 26 มิถุนายน 2610 ปจจุบันอายุ

สัญญาเชาคงเหลือ 46.39 ป) 

2) โฉนดที่ดินเลขที่ 19773, 19774, 19775 และ 19776 มีสัญญาเชาระยะยาว

ระหวาง บริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรช่ัน จํากัด (ผูให เชา) กับกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล (ผูเชา) (มีกําหนด 30 ป และ

สามารถตอสัญญาเชาอีก 30 ป ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2550 ส้ินสุดวันท่ี 26 

มิถุนายน 2610 ปจจุบันอายุสัญญาเชาคงเหลือ 46.39 ป) 

3) ส่ิงสรางปลูกรายการที่ 1 มีสัญญาเชาระยะยาวระหวาง บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ 

จํากัด (ผูใหเชา) กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล  

(ผู เช า )  ( มีกํ าหนด 30 ป และสามารถตอสัญญาเช าอีก 30 ป ตั้ งแต วันที่  

27 มิถุนายน 2550 ส้ินสุดวันที่ 26 มิถุนายน 2610 ปจจุบันอายุสัญญาเชา

คงเหลือ 46.39 ป) 

ขอจํากัดดานการใชประโยชนใน

ท่ีดินและอาคาร 

: ทรัพยสินที่ประเมินมูลคาตั้งอยูในบริเวณพื้นที่บังคับการใชประโยชนในท่ีดิน ตามพระ

ราช บัญญัติผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2556) ระบุวาทรัพยสินตั้งอยูในพ้ืนที่  

สีสม (ย.7-4) ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 

สมมติฐานเพิ่มเติม : ในการประเมินมูลคาทรัพยสินครั้งน้ี บริษัทฯ มิไดตั้งขอสมมติฐานเพิ่มเติมใดๆ ท่ีมี

ผลกระทบตอการกําหนดมูลคาทรัพยสิน 
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หนาที่ iii 

 

 
 

 

วันที่ทําการประเมินมูลคา : 12 กุมภาพันธ 2564 

วิธีการประเมินมูลคา : บริษัทฯ ไดพิจารณาเลือก ใชวิธีรายได/วิเคราะหคิดลดกระแสเงินสดเปนเกณฑในการ

ประเมินมูลคาทรัพยสิน และเลือกใชวิธีตนทุนทดแทน เปนเกณฑในการประเมินมูลคา

ส่ิงปลูกสราง 

กรณีที่ 1) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาเชาคงเหลือ 46.39 ป  

(ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564) 
: 2,445,800,000 บาท 

(สองพันส่ีรอยส่ีสิบหาลานแปดแสนบาทถวน)  

 

กรณีที่ 2) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาเชาคงเหลือ 46.25 ป  

(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) 
: 2,459,800,000 บาท 

(สองพันส่ีรอยหาสิบเกาลานแปดแสนบาทถวน)  

 

กรณีที่ 3) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาเชาคงเหลือ 46.00 ป  

(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
: 2,484,800,000 บาท 

(สองพันส่ีรอยแปดสิบส่ีลานแปดแสนบาทถวน)  

 

กรณีที่ 4) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาเชาคงเหลือ 45.75 ป  

(ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

: 2,510,000,000 บาท 

(สองพันหารอยสิบลานบาทถวน)  

 

กรณีที่ 5) มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาเชาคงเหลือ 45.50 ป  

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

: 2,531,000,000 บาท 
(สองพันหารอยสามสิบเอ็ดลานบาทถวน)  

หมายเหตุ :  บทสรุปดังกลาวขางตนใชประกอบกับรายละเอียด และเง่ือนไขตางๆ ที่ไดแสดงไวในเอกสารรายงานการประเมิน     

ฉบับสมบูรณ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด 
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เง่ือนไขและขอจํากัดในการประเมินมูลคาทรัพยสิน 

 มูลคาที่ประเมินไดของทรัพยสินฯ ซ่ึงแสดงไวในรายงานฉบับน้ีเปนความคิดเห็นที่มีตอทรัพยสินฯ ตามวัตถุประสงคที่ได

ระบุไวเทาน้ันดังน้ันมูลคาที่ประเมินจึงไมอาจนําไปใชอางอิงเกี่ยวของกับการประเมินอ่ืนใดได 

 เม่ือทําการประเมินหามูลคาตลาดของทรัพยสินใดก็ตามถือวาเปนการสะทอนใหเห็นถึงมูลคาเต็มตามสัญญาเทาน้ันทั้งน้ีจะ

ไมพิจารณาเก่ียวกับภาษีการซ้ือขาย และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการซ้ือขายทรัพยสินที่เกิดข้ึน 

 ความรับผิดชอบของผูประเมินมูลคา ในสวนที่เกี่ยวกับรายงานการประเมินมูลคาฉบับน้ี จํากัดเฉพาะกับลูกคาซ่ึงไดระบุไว

ในรายงานน้ีเทาน้ัน ความรับผิดชอบดังกลาวจะไมครอบคลุมถึงบุคคลอ่ืนในการใชรายงานน้ี 

 ขอมูลตางๆ ที่แสดงไวในรายงานฉบับน้ี และไดรับจากบุคคลอ่ืนยอมถือวาเช่ือถือไดแตผูประเมินยอมปฏิเสธความ

รับผิดชอบทั้งหลายหากปรากฏในภายหลังวาขอมูลขางตนที่ไดมาไมสามารถพิสูจนความถูกตองไดตรงตามที่แสดงไวถา

หากวาขอมูลประกอบในรายงานน้ีไดมาโดยไมมีการอางอิงถึงแหลงที่มาจากบุคคลอ่ืนแลวใหถือวาขอมูลเหลาน้ันไดมาจาก

การคนควารวบรวม และตรวจสอบความถูกตองโดยการสอบถามจากหนวยงานของรัฐหรือพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

แลว 

 แผนผัง และแผนที่ใดๆ ซ่ึงแสดงไวในรายงานฉบับน้ีเปนส่ิงที่ชวยใหผูใชเกิดความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยสินที่ประเมินอยาง

ชัดเจนเทาน้ัน 

 การประเมินมูลคาทรัพยสินซ่ึงเกี่ยวกับอาคารหรือส่ิงปลูกสรางอ่ืนๆ ผูประเมินมูลคาจะไมรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวกับ

ความม่ันคงแข็งแรงของโครงสรางอาคาร และไมอาจรับประกันความชํารุดเสียหายที่เกิดข้ึนไดไมอาจตรวจสอบไดเชน

ความเสียหายที่เกิดข้ึนจากปลวก และความผุกรอนของสวนที่มองไมเห็นเปนตน 

 ไมวาทั้งหมดหรือสวนหน่ึงสวนใดของรายงานการประเมินราคาเลมน้ีหรือการอางอิงใดๆ ที่เ ก่ียวของกับรายงาน 

ดังกลาวผูใชไมมีสิทธิ์นําไปตีพิมพในส่ิงพิมพเผยแพรใดๆ หรือใชในกิจการอ่ืนใดโดยไมไดรับการยินยอมเปน 

ลายลักษณอักษรจาก บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี ้คอนซัลแทนท จํากัด 

 ผูประเมินไมจําเปนตองไปใหการเปนพยานหรือปรากฏตัวในศาลเน่ืองจากการอางถึงปญหาที่เก่ียวกับตัวทรัพยสินที่

ประเมินในรายงานฉบับน้ีเวนเสียแตวาจะไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ เสียกอน หรือไดรับคําส่ังจากศาล 

 รายงานฉบับน้ีไดนําเสนอโดยถือวายอดเงินคาธรรมเนียมฯคงเหลือจะตองถูกชําระภายในเวลา 15 วัน ในกรณีที่ลูกคาหรือ

บุคคลอ่ืนนํารายงานน้ีไปใชโดยปรากฎวายังมิไดมีการชําระคาธรรมเนียมท่ีเหลือแลวผูที่นําไปใชจะตองรับผิดชอบตอความ

เสียหายที่เกิดข้ึนทั้งหมดและบริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด จะไมรับผิดชอบสําหรับความเสียหายใดๆ ที่

อาจจะเกิดข้ึนในกรณีน้ี 
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1.0 บทนํา 

การมอบหมายงาน 

ตามท่ีบริษัทฯ ไดรับมอบหมายจากทานใหเสนอความเห็นที่เปนมูลคาตลาด (Market Value) ของทรัพยสินประเภท

สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" ซ่ึงตั้งอยูบนโฉนดที่ดิน

เลขที่ 3019, 3020, 19773, 19774, 19775, 19776 และ 19778 เน้ือที่ดินตามเอกสารสิทธิรวม 6-2-38.0 ไร หรือ

เทากับ 2,638.0 ตารางวาพรอมส่ิงปลูกสรางจํานวน 2 รายการ ไดแก อาคารไลฟสไตลเอ็นเตอรเทนเมนทคอม

เพล็กซ สูง 8 ช้ัน พรอมช้ันใตดิน 2 ช้ัน และอาคารจอดรถ สูง 7 ช้ัน ภายใตสัญญาเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง (มี

กําหนด 30 ป และสามารถตอสัญญาเชาอีก 30 ป ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2550 ส้ินสุดวันที่ 26 มิถุนายน 2610 

ปจจุบันอายุสัญญาเชาคงเหลือ 46.39 ป) โดยทรัพยสินฯ ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และบริษัทฯ ไดดําเนินการประเมินมูลคาของทรัพยสินน้ี ซึ่งมีกรรมสิทธิ์การถือครอง

ภายใตสิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางระยะยาว ซ่ึงเปนไปตามความประสงคของผูวาจาง 

วัตถุประสงคของการประเมินมูลคาทรัพยสิน 

การประเมินมูลคาทรัพยสินน้ี จัดทําข้ึนเพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ 

มูลคาตลาด(Market Value) 

ในการวิเคราะหเพื่อใหไดมาซ่ึงมูลคาตลาดของทรัพยสินน้ัน บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด            

ไดยึดถือการประเมินมูลคาตามมาตรฐานสากล และสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย มูลคาตลาดเสรี

เปนราคาที่ดีที่สุดซ่ึงผูถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินพึงจะไดรับจากการขายทรัพยสินฯ ซ่ึงไดรับเปนเงินสด โดยปราศจาก

เงื่อนไขใดๆ และเปนไปตามกลไกตลาด ณ วันท่ีทําการประเมินมูลคา ทั้งน้ีภายใตสมมตฐิานวา 

 มีผูยินดีที่จะขาย 

 ระยะเวลาของการประเมินมูลคาคือ ชวงระยะเวลาหน่ึงซ่ึงเหมาะสม สําหรับการซ้ือขายทรัพยสิน            

แตละประเภท(โดยพิจารณาจากลักษณะ และสภาวะตลาดของทรัพยสินน้ัน ที่เก่ียวกับการเจรจาตอรอง

ราคา และเงื่อนไขอ่ืนๆ จนถึงข้ันตอนการตกลงซ้ือขาย) 

 สภาพของตลาดทรัพยสิน ระดับของมูลคา และสภาพการณอื่นๆ ซึ่งเกิดข้ึน ในเวลากอนที่จะมีการตกลงซื้อ

ขายกันน้ัน ยังถือวาคงสภาพเดิมภายในระยะเวลาของการประเมินราคาทรัพยสิน 

 ไมมีการพิจารณาถึงขอเสนอเพิ่มเติมใดๆ จากผูซ้ือที่มีความตองการทรัพยสิน น้ันเปนพิเศษ 

 ทั้งสองฝายไดตกลงดําเนินการซื้อขายทรัพยสินน้ัน บนพื้นฐานของความรูความเขาใจ และการไตรตรอง

อยางละเอียดรอบคอบที่เทาเทียมกัน โดยปราศจากสภาวะการณบังคับใดๆ 

วันที่สํารวจสภาพทรัพยสิน 

บริษัทฯ ไดทําการตรวจสอบสภาพทรัพยสินที่ประเมินฯ เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ 2564 
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2.0 ที่ต้ังทรัพยสิน 

2.1 ที่ต้ัง 

ทรัพยสินที่ทําการประเมินมูลคาตั้งอยูภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" ตั้งอยูเลขที่ 

1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยตั้งอยูบริเวณสถานีรถไฟฟา 

บีทีเอส สถานีรัชโยธิน และตั้งอยูหางกับสถานีรถไฟฟาบีทีเอส สถานีพหลโยธิน 24 ระยะประมาณ 

540.00 เมตร ทรัพยสินฯ ตั้งอยูในเขตพื้นที่ของสํานักงานเขตจตุจักร ซึ่งมีระยะหางจากสถานท่ีสําคัญ 

ดังน้ี 

- หางจาก สถานีตํารวจพหลโยธิน  ระยะทางประมาณ 0.32 กิโลเมตร 

- หางจาก สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจัตุจักร ระยะทางประมาณ 0.75 กิโลเมตร 

- หางจาก โรงพยาบาลเปาโล เกษตรฯ ระยะทางประมาณ 0.90 กิโลเมตร 

- หางจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะทางประมาณ 1.00 กิโลเมตร 

ทรัพยสินที่ประเมินมูลคามีระยะหางจากบริเวณยานศูนยกลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร (บริเวณสีลม 

สาทร และสุรวงศ) ระยะทางประมาณ 15.00 กิโลเมตร 

 

(แผนทีสั่งเขปแสดงทําเลที่ตั้งทรัพยสินฯ แสดงไวในภาคผนวก) 

โดยทรัพยสินฯ ตั้งอยูหางจากสาธารณูปโภคที่สําคัญดังน้ี 

- ติดกับ สถานีรถไฟฟา บีทีเอส สถานีรัชโยธิน 
- หางจาก สถานีรถไฟฟา บีทีเอส สถานีพหลโยธิน 24 ระยะประมาณ 0.54 กิโลเมตร 

- หางจาก ทาอากาศยานดอนเมือง    ระยะประมาณ 9.00 กิโลเมตร 

- หางจาก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ระยะประมาณ 23.00 กิโลเมตร 

(แผนที่สังเขปแสดงทําเลที่ตั้งทรัพยสินฯ แสดงไวในภาคผนวก) 

  

บริเวณท่ีตั้งทรัพยสนิท่ีประเมินมูลคา 
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2.2 การเขาออก 

 ถนนสายหลัก และถนนผานดานหนาทรัพยสิน : ไดแก ถนนพหลโยธิน ผิวการจราจรเปนถนนลาดยาง

ขนาด 6 ชองจราจร ไป-กลับ พรอมเกาะกลางถนน ทางเดินเทา ทอระบายนํ้า และไฟฟาสองสวาง ที่มี

ความกวางของผิวจราจร ประมาณ 18.00 เมตร เขตทางกวางประมาณ 24.00 เมตร สิทธิการใชทาง 

เปนทางสาธารณประโยชน 

 ถนนสายรองและถนนผานดานขางทรัพยสิน : ไดแก ซอยพหลโยธิน 33 ผิวการจราจรเปนถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ชองจราจร ไป-กลับ พรอมทอระบายนํ้า และไฟฟาสองสวาง ที่มีความกวาง

ของผิวจราจร ประมาณ 4.00 เมตร เขตทางกวางประมาณ 6.00 เมตร สิทธิการใชทาง เปนทาง

สาธารณประโยชน 

 
 

 
หมายเหตุ : ถนนสายรองและถนนผานดานขางทรัพยสิน ไดแก ซอยพหลโยธิน 33 (อภัยสงคราม) พบวา

ตั้งอยูบนโฉนดท่ีดินเลขที่ 14307 เลขที่ดิน 3837 ซึ่งจากการตรวจสอบสําเนาเอกสารสิทธิกับทางสํานักงาน

ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร ปจจุบันโฉนดท่ีดินฉบับดังกลาว มีรายการจดทะเบียนลาสุดเม่ือวันที่  

24 กุมภาพันธ 2502 โดยปจจุบันยังมิไดโอนเปนทางสาธารณประโยชนแตอยางใด แตมีลักษณะรูปแปลง

ที่ดินถูกแบงไวเพื่อเปนทาง และจากการสอบถามกับทางสํานักงานเขตจตุจักร ฝายโยธา (โทร. 0-2513-

3444) ไดรับแจงวาซอยดังกลาวปจจุบันยังไมไดมีการยกใหเปนทางสาธารณประโยชน แตมีลักษณะเปดให

ใชเขา-ออกโดยเปดเผยเกิน 10 ป ประกอบกับทางสํานักงานเขตเปนผูดูแล และปรับปรุงซอยดังกลาว

ถนนพหลโยธิน

ซอยพหลโยธิน 33 ถนนพหลโยธิน

ทตีังทรัพย์สินทีประเมินมูลค่าฯ  

ทตีังทรัพย์สินทีประเมินมูลค่าฯ  
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2.3 สภาพแวดลอม 

ลักษณะการใชประโยชนที่ดินในบริเวณใกลเคียงที่ตั้งทรัพยสินที่ประเมินมูลคา จะเปนการใชประโยชนท่ีดิน

เพื่อการพาณิชยกรรมเปนหลัก และที่อยูอาศัยรองลงมา โดยจะอยูในลักษณะของ อาคารพาณิชย อาคาร

สํานักงาน โรงแรม ช็อปปงเซ็นเตอร สถาบันการเงิน ฯลฯ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย     

จะอยูในลักษณะของอาคารชุดพักอาศัย สําหรับในบริเวณใกลเคียงที่ตั้งทรัพยสินมีโครงการพัฒนาเปน

คอนโดมิเนียมทั้งแบบ High-rise และแบบ Low-rise กอสราง และพัฒนาเปนจํานวนมาก โดยต้ังอยู ทั้ง

ริมถนนพหลโยธิน กับถนนรัชดาภิเษก และซอยแยกยอยตางๆ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษา

และสถานที่ราชการจะตั้งอยูกระจายโดยทั่วไปโดยมีส่ิงปลูกสรางหรือโครงการพัฒนาที่สําคัญๆ ในพื้นที่น้ี 

ไดแก ธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานใหญ อาคารสํานักงานตึกชาง หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา สาขา

ลาดพราว หางสรรพสินคายูเน่ียน มอลล สวนสาธารณะจตุจักร จตุจักรพลาซา กองปราบปราม

หางสรรพสินคาเทสโกโลตัส สาขาลาดพราว โรงพยาบาลเปาโล เกษตรฯ โรงพยาบาลวิภาวดี กรมพัฒนา

ที่ดิน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสถานีตํารวจพหลโยธิน เปนตน 

2.4 ส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการบริเวณใกลเคียง 

 ธนาคารพาณิชย ประกอบดวยธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานใหญธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงาน

ใหญ เปนตน 

 หางสรรพสินคา และศูนยการคา ประกอบดวย หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา สาขาลาดพราว

หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา สาขารามอินทรา หางสรรพสินคาเดอะมอลล สาขางามวงศวาน 

ศูนยการคา JJ Mall เปนตน 

 สถานศึกษา ประกอบดวย โรงเรียนหอวัง มหาวิทยาลัยเซนตจอหน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน 

 โรงพยาบาล ประกอบดวย โรงพยาบาลเปาโล เกษตรฯ โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลสินแพทย 

พหลโยธิน 44 โรงพยาบาลมิราเคิล ออฟไลฟ เปนตน 

 โรงแรม ประกอบดวย โรงแรมเดอะ แบงคอก เมเจอร สวีท โรงแรมแรบบิท รูม โรงแรมบานคุณหมอ

โฮสเทล โรงแรมนอรธเกต รัชโยธิน โรงแรมไอยรินทร แอท ตึกชาง โฮเทล และโรงแรมเดอะ พลิม  

เพลซ 2 เปนตน 

 สถานีรถไฟฟา ไดแก สถานีรถไฟฟา บีทีเอส สถานีรัชโยธิน สถานีพหลโยธิน 24 สถานีหาแยกลาดพราว 

และสถานีรถไฟฟาใตดิน MRT สถานีพหลโยธิน 

2.5 โครงการพัฒนาของรัฐ 

ปจจุบันไมมีโครงการพัฒนาของรัฐที่คาดวาจะสงผลกระทบตอการใชประโยชนที่ดินในบริเวณน้ี 
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2.6 ภาพรวมเศรษฐกิจ 

 เศรษฐกิจไทยป 2563 และแนวโนมป 2564 

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)ตั้งแตตนป 2563 สงผลใหเศรษฐกิจโลก

เผชิญภาวะวิกฤตครั้งรุนแรง ขณะที่ภาพรวมของประเทศไทย ที่สามารถรับมือกับการระบาดรอบแรกได 

แตในชวงทายป 2563 กลับเกิดการระบาดรอบที่สอง เศรษฐกิจไทยจึงไดรับผลกระทบอยางหนัก 

เน่ืองจากมีการพ่ึงพารายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติสูงประมาณรอยละ 13  ของผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ซ่ึงเปนอัตราที่สูงกวาประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งยังเผชิญปญหาภาวะ

หยุดชะงักของภาคการผลิต (Supply disruption) ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งผลกระทบ

เชิงลบจากรายไดที่ลดลง (Income effect or multiplier effect) นอกจากน้ียังมีปจจัยเชิงลบเพิ่มเติม

จากความตึงเครียดทางการเมืองภายในประเทศในชวงไตรมาสสุดทายของป จึงคาดวาเศรษฐกิจไทยป 

2563 จะหดตัวรนุแรงสุดนับตั้งแตวิกฤตการเงินเอเชียป 2541 ที่รอยละ -6.4 เทียบกับที่ขยายตัวรอยละ 

2.4 ในป 2562 

 

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยป 2564 คาดวาจะฟนตัวกลับเปนบวกไดที่รอยละ 3.3 จากป 2563 ท่ี

หดตัวรอยละ 6.4 สวนหน่ึงเปนผลจากฐานที่ต่ําในปกอนหนา รวมทั้งความตอเน่ืองในการดําเนิน

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ การเรงใชจายภาครัฐ การฟนตัวตามวัฏจักรของเศรษฐกิจ และอุปสงคจาก

ตางประเทศ อยางไรก็ตามยังมีอีกหลายความทาทายรออยูขางหนาทามกลางปจจัยลบภายในประเทศ

จากสถานการณการระบาดระลอกใหมของโรคโควิด-19 (COVID-19) ปญหาการเมืองที่มีความไม

แนนอนอยูมาก และการฟนตัวของภาคทองเที่ยวที่คาดวาจะลาชากวาปจจัยอ่ืนๆ รวมทั้งผลกระทบ

ตอเน่ืองจากวิกฤตโควิด-19 (COVID-19) ทั้งปญหาการวางงานและปญหาหน้ี 

จากการฟนตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความเปราะบาง  อัตราเงินเฟอมีแนวโนมอยูในระดับต่ําใกลขอบลาง

ของกรอบเงินเฟอหมายของรัฐบาล แมจะทยอยฟนกลับมาเปนบวกเม่ือประกอบกับนโยบายการเงินที่

ผอนคลายมากเปนพิเศษของธนาคารกลางประเทศสําคัญของโลก คาดวาคณะกรรมการนโยบาการเงิน 

(กนง.) จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดับต่ําเปนประวัติการณที่รอยละ 0.50 ตลอดท้ังป 2564

อยางไรก็ตาม การฟนตัวของเศรษฐกิจยังตองใชเวลานานกวาจะกลับสูระดับกอนเกิดการระบาด อีกทั้ง

การฟนตัวยังกระจุกอยูในบางภาคเศรษฐกิจ รัฐบาลมีแนวโนมดําเนินมาตรการชวยเหลือทางการเงิน

แบบเจาะจงกลุมเปาหมาย ผนวกกับโครงการความชวยเหลืออ่ืนๆ เพ่ิมเติม นับตั้งแตมาตรการเพื่อ

ชวยเหลือใหธุรกิจดําเนินกิจการไดอยางตอเน่ืองไปจนถึงมาตรการปองกันปญหาวิกฤตสภาพคลอง 
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ในป 2564 การ

การพัฒนา และ

โลกอยางแพรห

ออกไป ความผั

เคล่ือนไหวของ

สหรัฐอเมริกา ซึ

เส่ียง ไดแก คว

ยังมีการชุมนุมยื

ครัวเรือนที่พุง

ตลอดจนการฟ

ทางการ และส

Regionalizatio

ไทยในระยะตอไ

 

ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร 

839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพม

GL-1 

รฟนตัวของเศรษฐกิจไทยอาจเผชิญกับความไมแนนอนแ

ะการผลิตวัคซีนที่อาจไมเปนไปตามความคาดหมายวาจ

หลายราวไตรมาสสุดทายของป 2564 ซ่ึงอาจทําใหกา

ันผวนของตลาดการเงินโลกอันจะสงผลตอเงินทุนเคล่ือน

งคาเงินบาท รวมท้ังนโยบายการคาระหวางสหรัฐอเมริก

ซ่ึงอาจกระทบตอภาคสงออกของไทย สําหรับปจจัยภาย

วามรุนแรงในการระบาดรอบใหมของโควิด-19 (COVID

ยืดเยื้อ การฟนตัวของภาคทองเที่ยวที่อาจลาชากวาคาด 

สูงข้ึนซึ่งจะกระทบตอกําลังซื้อและความสามารถในก

ฟนตัวของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs ภายหลังส้ินสุ

สถาบันการเงิน อยางไรก็ดี โอกาสจากการพ่ึงพากันภา

on) คาดวาจะมีสวนชวยสนับสนุนการสงออก การลงทุ

ไป 

ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

มหานคร 

 

 

 

 

และความทาทายรอบดาน ไดแก  

จะสามารถใชวัคซีนกับประชากร

ารฟนตัวของเศรษฐกิจโลกลาชา

นยายระหวางประเทศ และความ

กากับจีนภายใตผูนําคนใหมของ

ยในประเทศที่เปนประเด็นความ

D-19) สถานการณทางการเมืองที่

ปญหาการวางงาน และหน้ีภาค

การชําระหน้ีของภาคครัวเรือน 

สุดมาตรการความชวยเหลือจาก

ายในภูมิภาคที่มากข้ึน (Rising 

ทุน และการเติบโตของเศรษฐกิจ
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 ภาพรวมอสังหาริมทรัพย 

ภาพรวมอสังหาริมทรัพยในป 2563 เปนไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศการระบาด

ของโควิด-19 (COVID-19) สงผลใหภาคอสังหาริมทรัพยจําเปนตองปรับตัว ผูพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพยรายใหญเรงดําเนินการขายยูนิตดวยการปรับลดราคา ยอมขาดทุนเพื่อใหไดกระแส 

เงินสด ซ่ึงดําเนินมาตลอดทั้งป 2563 โดยสถานการณอสังหาริมทรัพยป 2564 น้ีสามารถวิเคราะห

แนวโนมที่จะเกิดข้ึนกับตลาดอสังหาริมทรัพยไดจากปจจัยตางๆ ดังน้ี 
ปจจัยที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก ประกอบดวย 
อัตราดอกเบี้ยต่ํา 

คาดการณวาอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกจะทรงตัวในระดับต่ําไปอีก 1-2 ป แมวาจะผลเชิงบวกจากวัคซีน

ปองกันโควิด-19 (COVID-19) ที่เริ่มดําเนินการฉีดใหกับประชาชนในหลายประเทศ แตก็จําเปนตองใช

เวลาในการกระจายสูประชาชนในแตละประเทศ รวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจซ่ึงตองใชเวลาในการฟนตัว 
มาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพยจากภาครัฐ 

มาตรการลดคาธรรมเนียมการโอนและการจดจํานองสําหรับผูซ้ือที่อยูอาศัยราคาไมเกิน 3 ลานบาท ท่ี

ครบกําหนดในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 แตสถานการณวิกฤตที่ยังยืดเยื้อจึงคาดวาภาครัฐจะตออายุ

มาตรการ หรือออกมาตรการอ่ืนมาทดแทน เพ่ือลดภาระของผูที่ตองการซื้อบานสําหรับการอยูอาศัยจริง 

ราคาอสังหาริมทรัพยทรงตัวจากปกอน 

โดยปกติแลวราคาอสังหาริมทรัพยจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนทุกป ซึ่งมาจากราคาท่ีดินท่ีจะปรับข้ึนเฉล่ียปละ 7% 

สงผลใหราคาที่อยูอาศัยมีราคาเพิ่มสูงข้ึนตาม อยางไรก็ดีเม่ือเกิดวิกฤตผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยจึงชะลอ

การซ้ือที่ดิน สงผลใหราคาท่ีดินโดยรวมไมขยับข้ึน อีกทั้งผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีการปรับตัวเพื่อให

เขากับสถานการณ โดยเปดตัวโครงการในระดับราคาต่ํา ในราคาไมเกิน 3 ลานบาท 

ปจจัยที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงในเชิงลบ ประกอบดวย 

หน้ีครัวเรือนอยูในระดับสูง 

ในสถานการณที่เศรษฐกิจชะลอตัว การกอหน้ีเพิ่มไมใชทางเลือกที่ดี อีกทั้งสถาบันการเงินก็จะเขมงวด

ในการปลอยสินเช่ือใหกับผูขอกูที่มีสัดสวนหน้ีตอรายรับสูงเชนกัน 

กําลังซ้ือจากตางชาติยังไมกลับมา 

แมวารัฐบาลมีการออกแคมเปญกระตุนกําลังซ้ืออสังหาริมทรัพยจากตางชาติ แตก็ไมสามารถดึงเม็ดเงิน

จากชาวตางชาติใหกลับมาไดอยางรวดเร็ว เน่ืองจากสถานการณการระบาดของโควิด-19 (COVID-19) 

ที่ยังมีความเส่ียงจึงทําใหมีโอกาสสงผลตอการตัดสินใจชะลอการซื้อจากตางชาต ิ

ผูประกอบการรายเล็กเขาไมถึงแหลงเงินทุน 

อีกหน่ึงปจจัยเส่ียงของภาคอสังหาริมทรัพยก็คือ การแขงขันลดราคาขายท่ียืดเยื้อ จนผูประกอบการราย

เล็กไมสามารถแขงขันได สงผลใหเกิดปญหาดานการชําระหน้ี รวมถึงไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน

ใหมๆได ซึ่งอาจจะทําใหเกิดปญหาในวงกวาง 

การวิเคราะหความเส่ียงทั้งหมด และปจจัยบวกที่ดี ตลาดอสังหาริมทรัพยในป 2564 ยังคงเปนตลาด

ของผูซ้ือโดยเฉพาะผูที่มีความพรอมดานการเงิน ในสวนของผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยราย

เล็ก ภาครัฐควรเขามาสนับสนุนดวยการหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพื่อใหผูประกอบการสามารถประคอง

ตัวเพ่ือผานวิกฤติที่เกิดข้ึนในปจจุบัน 
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 ภาพรวมตลาดคาปลีก 

ภาพรวมตลาดคาปลีกป 2563 และแนวโนมป 2564 โดยป 2563 มีปจจัยลบเขามากระทบธุรกิจตางๆ 

รวมถึงกลุมอสังหาริมทรัพยที่ตองรับปจจัยลบจากโควิด-19 (COVID-19) ทั้งในตลาดที่อยูอาศัยบาน -

คอนโดฯ และกลุมอสังหาฯเชิงพาณิชยประเภทสํานักงานใหเชาและศูนยการคา สวนภาพในป 2564 ของ

แตละกลุมธุรกิจที่ตองเผชิญสถานการณการระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ซ่ึงสงผลกระทบรุนแรง

ตอเศรษฐกิจโดยสภาพัฒน (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) คาดการณวา GDP 

ไทยในป 2563 จะติดลบถึง 6.0% นํามาสูภาวะหน้ีครัวเรือนที่เพิ่มสูงข้ึน อัตราวางงานที่มากข้ึน และมี

ผลตอกําลังซ้ือของผูบริโภครวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย ซ่ึงมีผลกระทบจากปจจัยลบเชิงเศรษฐกิจ และ

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชชีวิตเน่ืองมาจากโรคระบาดของโควิด-19 (COVID-19) เชน การ

เปล่ียนสถานที่ทํางานจากสํานักงานมาสูการทํางานที่บาน (Work from Home) ความนิยมการส่ังอาหาร

มาทานที่บานแทนการทานขาวนอกบาน การเติบโตของอี-คอมเมิรซ ลวนสงผลตอตลาดในภาพรวม

ทั้งส้ิน 
กลุมพ้ืนที่คาปลีกหรือรีเทล : โดยในปน้ีกลุมธุรกิจคาปลีกประสบผลกระทบท้ังทางตรงทางออมจากการ

ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ศูนยการคาเปนหน่ึงในสถานที่ท่ีถูกส่ังปดการทํากิจการในชวงเดือน

มีนาคม-พฤษภาคม 2563 (ยกเวนพื้นที่ขายสินคาจําเปน) สงผลใหผูใหเชาตองลดราคาหรืองดเก็บคาเชา

ในชวงเวลาดังกลาว เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของผูเชาหลังจากเปดใหบริการ โดยมหาวิทยาลัย

หอการคาไทย พบวา ดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภคลดลงมากสุดถึง 47.2 จุดเม่ือเดือนเมษายน 2563 ซึ่งต่ํา

ที่สุดในรอบ 20 ป และฟนตัวมาอยูที่ 50.2 จุดในเดือนกันยายน 2563 ซ่ึงยังคงต่ํากวาชวงรัฐประหารป 

2557  

ในป 2563 CBRE รายงานวา นักทองเที่ยวตางชาติลดลงอยางมากตั้งแตมีการปดประเทศซ่ึงเปนปจจัย

ลบสําคัญตอพื้นที่รีเทล โดยเฉพาะศูนยการคาที่จับกลุมนักทองเที่ยวเปนหลักในเขตใจกลางเมืองท่ีเปน

ปจจัยลบโดยตรง และโดยออมจากกลุมธุรกิจ อี-คอมเมิรซ และฟูดเดลิเวอรี่ แตเม่ือการโรคระบาดโค

วิด-19 (COVID-19) สงผลเปนระยะเวลานานมากข้ึน ทําใหการส่ังสินคาออนไลนจึงมีโอกาสเติบโตอยาง

กาวกระโดด โดย Priceza เปดเผยวา มูลคาตลาดอี-คอมเมิรซไทยป 2564 จะสูงถึง 2.2 แสนลานบาท 

หรือเติบโต 35% จากป 2653 ซ่ึงนําไปสูการลดสาขา และลดขนาดรานคาออฟไลน เปนปจจัยลบตอ

กลุมพ้ืนที่คาปลีกใหเชา 
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ปจจัยตางๆ สง

ซ่ี” ประเมินวา พ

โดยในขณะน้ี ศู

87% 
การคาดการณต

พื้นที่คาปลีกใน

สรางเสร็จใหมเ

เพียง 100,000 

ตารางเมตร 
เม่ือทําการศึกษา

ประเทศไทย เช

กันยายน) ของ

(COVID-19) ย

- กลุมเซ็นทรั

แฟช่ัน และอ

- เซเวนอีเลฟ

และบริการ 

- บิ๊กซี รายไ

เชนเดียวกับ

กลับมา 100

- แม็คโคร รา

ทั้งหมด 6 ส

สอดคลองก

ทางการขาย

ที่มา

แมชวงไตรมาส

ในชวงธันวาคม 
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ผลเสียกับธุรกิจคาปลีก โดย “ฟนิกซ พร็อพเพอรตี้ ดีเวล

พื้นที่คาปลีกป 2563 มีอัตราการเชาลดลง 5-15% ข้ึนอ

ศูนยการคาในเมืองช้ันในมีอัตราการเชาที่ 90% และศูนยก

ตลาดพื้นที่รีเทลป 2564 มองภาพในแงดีสําหรับชวงป 

นตลาดลดลงอยางมาก โดย ฟนิกซพร็อพเพอรต้ีฯ รายง

เพียง 66,000 ตารางเมตร (เฉพาะ 9 เดือนแรก) และป 

ตารางเมตร เทียบกับชวงป 2560-2562 ที่มีพื้นที่ คาปลี

ษาผูประกอบการธุรกิจคาปลีกรายใหญ ในกลุมธุรกิจที่จดท

ชน กลุมเซ็นทรัล เซเวนอีเลฟเวน บ๊ิกซี และแม็คโคร ช

งป 2563 หดตัวกวาชวงเวลาเดิมของป 2562 รายไ

ยกเวน "แม็คโคร" ที่ขยายตัวสวนทางเศรษฐกิจ 
รัล รายไดรวมลดลง 10.36% โดยเปนการลดลงในรายได

อาหาร รวมถึงรายไดจากสวนของคาเชาที่ลดลง 

เวน รายไดรวมลดลง 7.52% สาเหตุหลักมาจากการปรับ

ทําใหตองมีการปรับแผนธุรกิจสูชองทางออนไลน และเดลิ

ดรวมลดลง 9.86% สาเหตุหลักมาจากอัตราการเติบโ

บรายไดคาเชาปรับตัวลดลงจากการท่ียังใหสวนลดคาเชา

0% 

ายไดรวมขยายตัว 4.35% เปนผลจากการเปดสาขาให

สาขา รวมถึงมาจากการที่พัฒนาดานตางๆ ทั้งรูปแบบสาข

กับพฤติกรรม และความตองการของผูบริโภคที่เปล่ียน

แบบ O2O และการชําระสินคาผานอี-เพยเมนท 

า : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,ประมวลผลโดยศูน

ส 3 ป 2563 ภาพรวมสถานการณมีแนวโนมดีข้ึน แตเม่ื

2563 สงผลใหการจับจายใชสอยลดลงในชวงเทศกาลสง

ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

มหานคร 

 

 

 

ลล็อปเมนท แอนด คอนซัลแทน

อยูกับรูปแบบโครงการ และทําเล

การคานอกเมืองมีอัตราการเชาที่ 

2563 ถึง 2565 คือ มีการสราง

งานวา ป 2563 มีพื้นที่คาปลีก

2564 คาดวาจะมีซัพพลายใหม 

ลีกเพิ่มข้ึนปละ 300,000-400,000 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ชวง 9 เดือนแรก (มกราคม-

ดลดลงจากผลกระทบโควิด-19 

ดทุกกลุมธุรกิจ โดยเฉพาะกลุม

บตัวลดลงของรายไดจากการขาย

ลิเวอรี่เพิ่มข้ึน 

โตของยอดขายตอสาขาลดลง 

า และอัตราการเชาพื้นที่ยังคงไม

หมท้ังใน และตางประเทศ รวม

ขา ผลิตภัณฑ และบริการเพื่อให

นแปลงไป เชน การพัฒนาชอง

 

นยวิจัยธนาคารออมสิน 

อการระบาดระลอกใหมกลับมา

ทายปเกา ตอนรับปใหม  



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 

 

หนาที่ 10 

 

 
 

 

3.0 ทรัพยสินที่ทําการประเมินมูลคา 

3.1 รายละเอียดทรัพยสิน 

ทรัพยสินที่ทําการประเมินมูลคา ประเภทสิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง ภายใตช่ือ "อาคารโครงการ

เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" ซ่ึงตั้งอยูบนโฉนดที่ดินเลขท่ี 3019, 3020, 19773, 19774, 19775, 19776 

และ 19778 เน้ือที่ดินตามเอกสารสิทธิรวม 6-2-38.0 ไร หรือเทากับ 2,638.0 ตารางวาพรอมส่ิงปลูกสราง 

จํานวน 2 รายการ ไดแก อาคารไลฟสไตลเอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซสูง 8 ช้ัน พรอมช้ันใตดิน 2 ช้ัน 

และอาคารจอดรถ สูง 7 ช้ันภายใตสัญญาเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง (มีกําหนด 30 ป และสามารถตอ

สัญญาเชาอีก 30 ป ตั้งแตวันท่ี 27 มิถุนายน 2550 ส้ินสุดวันที่ 26 มิถุนายน 2610 ปจจุบันอายุสัญญาเชา

คงเหลือ 46.39 ป) 
โดยมีการแบงพ้ืนที่ใชสอยและการใชประโยชนภายในอาคารดังน้ี 

1) อาคารไลฟสไตลเอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซสูง 8 ช้ัน พรอมช้ันใตดิน 2 ช้ัน (อาคารโครงการเมเจอร 

ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน) 

- ช้ัน Basement 1 - 2 แบงเปน ท่ีจอดรถยนต และรถจักรยานยนต 

- ช้ันที่ G - 3 แบงเปน โถงรานคา และฟตเนส 

- ช้ันที่ 4 แบงเปน ฟตเนส ลานโบวล่ิง และคาราโอเกะ 

- ช้ันที่ 5 - 7 แบงเปน โรงภาพยนตร และสํานักงาน 

- ช้ันที่ 8 แบงเปน สํานักงาน 

- ช้ันดาดฟา แบงเปน พ้ืนที่หองเครื่อง และหองลิฟท 

2) อาคารจอดรถสูง 7 ช้ัน  

- ช้ันที่ 1 - 7 แบงเปน ที่จอดรถยนต และรถจักรยานยนต 

- ช้ันดาดฟา แบงเปน หองเครื่อง และที่จอดรถยนต 

โดยมีรายละเอียดพ้ืนที่ปลอยใหเชาใน อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ดังน้ี 
พื้นที่เชาตามรายละเอียดที่ไดรับจากผูวาจางสามารถสรุปไดดังน้ี 

ก) พื้นที่เชาแบบคิดจากยอดขาย 214.00 ตารางเมตร 

ข) พื้นที่เชาระยะยาว (Long-Term) - โรงภาพยนตร โบวล่ิง และสํานักงาน 18,433.65 ตารางเมตร 

ค) พื้นที่เชาระยะส้ัน (5,732.58 sq.m.) + We Fitness (2,584.50 sq.m.) 8,317.08 ตารางเมตร 

รวมพื้นที่เชาสุทธิ (Total Net Lettable Area) 26,964.73 ตารางเมตร 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 

 

หนาที่ 11 

 

 
 

 

ก) พื้นที่เชาแบบคิดจากยอดขาย (รานสีฟา พื้นที่ทั้งหมด 214.00 ตารางเมตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข) พื้นที่เชาระยะยาว (Long Term) - โรงภาพยนตรโบวล่ิง และสํานักงาน 

สรุปพ้ืนที่เชาตามสัญญาปจจุบัน - ระยะยาว 

พื้นที่เชา วันที่เริ่มสัญญา วันที่ส้ินสุดสัญญา พื้นที่เชารวม (ตร.ม.) 

พื้นที่โรงภาพยนต 27/6/2560 26/6/2580 10,969.84 

พื้นที่โบวล่ิง 27/6/2560 26/6/2580 4,651.61 

พื้นที่สํานักงาน 27/6/2560 26/6/2580 2,812.20 

รวม 18,433.65 

 

 

  



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 

 

หนาที่ 12 

 

 
 

 

 

- พื้นที่เชาระยะยาว - ช้ันที่ 4 ลานโบวล่ิง 

 

- พื้นที่เชาระยะยาว - ช้ันที่ 5 - 7 โรงภาพยนตร และพ้ืนที่สํานักงาน 

 
 

 

 

 

  



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 

 

หนาที่ 13 

 

 
 

 

ค) พื้นที่เชาระยะส้ัน (5,732.58 ตารางเมตร) + We Fitness (2,584.50 ตารางเมตร) 

ตารางสรุปพื้นท่ีเชาระยะส้ัน 

- พื้นที่เชาระยะส้ัน ช้ัน 1 1,357.55 ตารางเมตร 

- พื้นที่เชาระยะส้ัน ช้ัน 2 1,994.30 ตารางเมตร 

- พื้นที่เชาระยะส้ัน ช้ัน 3 1,667.78 ตารางเมตร 

- พื้นที่เชาระยะส้ัน ช้ันใตดิน 353.28 ตารางเมตร 

- พื้นที่เชาระยะส้ัน โซน Movie Walk 359.67 ตารางเมตร 

- พื้นที่เชาระยะส้ัน We fitness 2,584.50 ตารางเมตร 

รวมพื้นที่เชาระยะส้ัน และ We Fitness 8,317.08 ตารางเมตร 

- พื้นที่เชาระยะส้ัน ช้ัน G, Movie Walk และลานจอดรถ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 

 

หนาที่ 14 

 

 
 

 

- พื้นที่เชาระยะส้ัน ช้ัน 2-3 และ We fitness 

 
 

 
  



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 

 

หนาที่ 15 

 

 
 

 

ตารางสรุปพ้ืนที่และการใชประโยชน / โซนพื้นที่เชาระยะส้ัน (Short Term) ช้ัน 1-3 / พื้นที่เชาระยะส้ันโซน Movie Walk 

/ พื้นที่เชาระยะส้ัน WE Fitness ช้ัน 2 - 4 / พื้นทีเ่ชาระยะส้ันภายในลานจอดรถ 

เร่ิมตน สิ้นสุด

1 102 TUBE 366.46 366.46 31 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 66

2 103A Swensen's 85.16 85.16 1 ม.ค. 64 31 ม.ีค. 66

3 103B OPPA HOTDOG 40.00 40.00 16 ก.พ. 64 15 ก.พ. 67

4 104-105 วาง 214.00 -

5 104A Smile Seasons Dental Clinic 120.00 120.00 30 ส.ค. 62 29 ส.ค. 65

6 104B เครปปาเฉือ่ย 26.38 26.38 15 ม.ิย. 63 14 มิ.ย. 65

7 106 ไทยฮาจิบัง 136.07 136.07 14 ม.ค. 54 13 ม.ค. 65

8 107 FUN STATION 150.25 150.25 15 ต.ค. 61 14 ต.ค. 64

9 108 ตํามัว่ 73.73 73.73 5 พ.ย. 61 4 พ.ย. 64

10 113 วาง 215.70 -

11 114 วาง 117.97 -

12 117 EUKA (ช่ือเดมิ The Pope) 26.53 -

13 201A เตี๋ยวซิ๊ดไขหวาน By เกด 102.11 102.11 23 ส.ค. 62 22 ส.ค. 65

14 201B วาง 43.07 -

15 201C วาง 40.41 -

16 202-1 วาง 178.31 -

17 202A วาง 77.20 -

18 203 วาง 105.30 -

19 204-205 MINISO 157.51 157.51 18 ต.ค. 60 17 ต.ค. 64

20 206 See Stations Bridders 78.75 78.75 13 ก.ย. 63 12 ม.ีค. 66

21 208 Shinkanzen Sushi 167.16 167.16 1 ก.พ. 62 31 ม.ค. 65

22 212 ทางเดิน BTS - -

23 213A Grand Trinity 88.00 88.00 25 ต.ค. 63 24 ต.ค. 65

24 213B วาง 125.54 -

25 213C OLINO 22.00 22.00 15 ก.ค. 63 14 ก.ค. 65

26 214 Shabushi 199.66 199.66 6 มิ.ย. 62 5 มิ.ย. 65

27 215 YAYOI 189.17 - 1 ก.ย. 62 31 ม.ีค. 65

28 216 B2S 420.11 420.11 28 ส.ค. 57 31 ม.ีค. 66

ซ่ือราน
ระยะเวลาสัญญาพ้ืนท่ีเชา 

(ตารางเมตร)
ลําดับ เลขท่ี

พ้ืนท่ีทั้งหมด 

(ตารางเมตร)

 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 

 

หนาที่ 16 

 

 
 

 

ตารางสรุปพ้ืนที่และการใชประโยชน / โซนพื้นที่เชาระยะส้ัน (Short Term) ช้ัน 1-3 / พื้นที่เชาระยะส้ันโซน Movie Walk 

/พื้นท่ีเชาระยะส้ัน WE Fitness ช้ัน 2 - 4 / พ้ืนที่เชาระยะส้ันภายในลานจอดรถ (ตอ) 

เร่ิมตน สิ้นสุด

29 301A วาง 12.00 -

30 301 วาง 365.72 -

31 302A คลีนิคศลัยกรรม เพอรเฟคเท็น (P10) 85.43 85.43 1 เม.ย. 56 31 ม.ีค. 65

32 302B DARUMA 76.98 76.98 15 ส.ค. 62 14 ส.ค. 65

33 303 รานเย็นตาโฟทรงเคร่ือง 142.44 142.44 1 ต.ค. 53 30 ก.ย. 65

34 303A Office Rapidzpay 179.34 179.34 28 ก.พ. 62 27 ก.พ. 64

35 304-305A นวัเวอร 146.89 146.89 10 พ.ค. 59 9 ก.ย. 65

36 305B Bloom Clinic 87.64 87.64 20 ก.ค. 61 19 ก.ค. 64

37 306 นติิพลคลีนิค 296.99 296.99 4 ก.ค. 63 3 ก.ค. 66

38 307 วาง 91.35 -

39 308 กวยเตี๋ยวเรือพระนคร 112.00 112.00 15 ม.ีค. 63 14 ม.ีค. 66

40 309A วาง 71.00 -

41 Shop1A-1B ราน Family  Mart 33.10 33.10 13 ก.ค. 61 12 ก.ค. 64

42 Shop-1 Poli -Chem 320.18 320.18 11 พ.ย. 53 10 พ.ย. 64

43* 14 วาง* 26.00 -

44* 115 Watson* 180.25 180.25 21 ต.ค. 63 20 ต.ค. 66

45* 115B Watson* 152.74 152.74 21 ต.ค. 63 20 ต.ค. 66

46** 210A,B,C,D,310-313,Golden Pin WE Fitness** 2,584.50 2,584.50 15 ส.ค. 56 14 ส.ค. 65

ลําดับ เลขที่ ซ่ือราน
พ้ืนท่ีท้ังหมด 

(ตารางเมตร)

พ้ืนท่ีเชา 

(ตารางเมตร)

ระยะเวลาสัญญา

 

หมายเหตุ : *พื้นที่เชาระยะส้ันโซน Movie Walk ช้ัน G 

 **พื้นที่เชาระยะส้ัน WE Fitness ช้ัน 2 - 4 
  



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 

 

หนาที่ 17 

 

 
 

 

Data Y2018 Y2019 Y2020
Revenue
Rental Incomes 82,215,379          83,616,596          73,346,036          

Service Incomes 96,403,062          100,915,393         97,797,328          

Total Rent and Service income-shop 178,618,440         184,531,990         171,143,364         

Plus Service Incomes-Non leasing 18,923,921 19,799,784 13,560,131

       Service Incomes-Parking 3,600,000 3,600,000 3,600,000

Total Rent and Service income 201,142,362         207,931,774         188,303,495         
Other Income

 - Service Incomes-Chilled Water 2,623,480            2,133,969            1,494,280            

 - Other Income 804,887 886,646 1,394,723

Total Revenue 204,570,729         210,952,389         191,192,497         

Cost of Sale & Services
 - Service Costs 119,000              42,000               -                   

 - Utilitis Cost 11,308,643          12,044,538          8,931,611            

 - Security and Cleaning Cost 4,634,051            4,489,547            4,196,041            

 - Repair & Mantenance Cost 4,632,519            7,267,504            6,419,215            

Gross Margin 183,876,516         187,108,799         171,645,630         
(% of total Revenue) 89.9% 88.7% 89.8%

 SG&A Expenses
 - Administrative Expenses 214,133              924,203              898,150              

 - Insurance Premium 541,745 513,424 526,474

 - Other Expenses 42,782               209,589              338,371              

 - Management Fee Expenses 24,186,144          24,953,705          23,326,125          

Net Profit 158,891,712         160,507,879         146,556,511         
(% of total Revenue) 77.7% 76.1% 76.7%

ณ วันที่ทําการประเมินมูลคาทรัพยสิน บริษัทฯ ไดรับรายละเอียดงบรายไดและคาใชจายในการดําเนินงาน

บริหารโครงการที่ทําการประเมิน จากผูวาจางสามารถสรุปรายละเอียดดังน้ี 

ตารางสรุปรายรับ และรายจายการบริหารโครงการ ป 2018 ถึง 2020 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 

 

หนาที่ 18 

 

 
 

 

3.2 รายละเอียดท่ีดิน 

3.2.1 ลักษณะรูปราง และสภาพท่ีดิน 

ลักษณะรูปรางของที่ดินเปนรูปหลายเหล่ียมทรัพยสินมีลักษณะแปลงที่ดินไมติดตอกันแตปจจุบันมีการใช

ประโยชนรวมกัน สภาพพื้นที่โดยทั่วไปไดรับการปรับถมดินแลว มีระดับของที่ดินสูงกวาถนนผานดานหนา 

ประมาณ 0.20 เมตร ทรัพยสินมีแนวเขตที่ดินดานทิศตะวันออกติดถนนพหลโยธินระยะประมาณ 104.00 

เมตร มีแนวเขตที่ดินดานทิศเหนือติดซอยพหลโยธิน 33 (ซอยอภัยสงคราม) ระยะประมาณ 123.00 เมตร 

 
ตําแหนงที่ตั้งของทรัพยสินที่ประเมินมูลคา 

(ตรวจสอบจากระบบคนหารูปแปลงที่ดิน / กรมที่ดิน) 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 

 

หนาที่ 19 

 

 
 

 

3.2.2 อาณาเขตติดตอ 

ที่ดินที่ทําการประเมินฯ มีแนวเขตติดตอกับทรัพยสินขางเคียงดังน้ี 

ทิศเหนือ : ติดตอกับ ซอยพหลโยธิน 33 (ซอยอภัยสงคราม) ประมาณ 124.00 เมตร 

ทิศใต : ติดตอกับ ตลาดเมเจอรรัชโยธิน ประมาณ 66.00 เมตร 

ทิศตะวันออก : ติดตอกับ ถนนพหลโยธิน ประมาณ 106.00 เมตร 

ทิศตะวันตก : ติดตอกับ เมเจอรอเวนิว รัชโยธิน ประมาณ 35.00 เมตร 

 

ผังแปลงที่ดินของทรัพยสินที่ประเมินมูลคา 

 

ผังแปลงส่ิงปลูกสรางของทรัพยสินที่ประเมินมูลคา 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 
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3.2.3 การใชประโยชนปจจุบัน 

วันที่สํารวจสภาพทรัพยสินน้ี ปรากฏวาทรัพยสินฯ มีการพัฒนาและใชประโยชนภายในที่ดิน ในการดําเนิน

ธุรกิจดานพาณิชยกรรมประเภทอาคารไลฟสไตลเอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซใหเชา ภายใตช่ือ "อาคาร

โครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

3.2.4 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ระบบสาธารณูปโภคตางๆ ที่ใหบริการในพื้นที่บริเวณโดยรอบ ที่ตั้งทรัพยสินที่ทําการประเมินมูลคา 

ตามสภาพ ณ วันที่ทําการสํารวจทรัพยสินฯ ประกอบดวยระบบไฟฟา นํ้าประปา โทรศัพท และทอระบายน้ํา  

3.2.5 สภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอท่ีดิน 

การตรวจสอบปญหาสภาพแวดลอมบริเวณใกลเคียงเทาที่สามารถตรวจสอบได ณ วันสํารวจพบดังน้ี  

- ปญหาเรื่องนํ้าทวมขัง : ไมมี  

- ปญหามลพิษ : ไมมี 

- การตรวจสอบอื่นๆ : ไมมี 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 
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3.3 รายละเอียดอาคารและส่ิงปลูกสราง 

ส่ิงปลูกสรางรายการที่ 1/ อาคารไลฟสไตลเอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซ สูง 8 ชั้น พรอมช้ันใตดิน 2 

ชั้น 

 

 
 

ตําแหนงที่ตั้ง : ตั้งอยูบนที่ดินโฉนดเลขที ่19773, 19774, 19775 และ 19776 

รายละเอียดของอาคาร 

ลักษณะอาคาร : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 8 ช้ัน พรอมช้ันใตดิน 2 ช้ัน 
ขนาด (กวาง x ยาว) : ประมาณ 79.00 x 99.00 เมตร 
พื้นที่ใชสอย : พื้นที่ภายในอาคารรวม ประมาณ 52,871.70 ตารางเมตร 

อายุอาคาร : 11 ป 

สภาพการกอสราง : กอสรางแลวเสร็จ 100% 
ลักษณะโครงสรางอาคารและวัสดุตกแตง 

โครงสราง : คอนกรีตเสริมเหล็ก 

โครงหลังคา/หลังคา : คอนกรีตเสริมเหล็ก (ดาดฟา) 

พื้น : คอนกรีตเสริมเหล็ก 

วัสดุผิวพื้น : บางสวนปูกระเบื้องเซรามิค พรม คอนกรีตขัดมัน  
และคอนกรีตผิวเปลือย  

ผนัง : กออิฐฉาบปูนเรียบทาสี และกระเบื้อง 

ฝาเพดาน : ฝายิบซ่ัมบอรดฉาบเรียบทาสี ฝาเพดานแบบเลนระดับ 
และฝาเพดานซอนระบบไฟ 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 

   

หนาที่ 22 

 

 
 

 

 

ประต ู : บานกระจกกรอบอลูมิเนียม บานไมเน้ือแข็ง บานเปดเหล็ก  

และบานเล่ือนกระจกกรอบอลูมิเนียม 

หนาตาง : บานกระจกกรอบอลูมิเนียม แบบบานเล่ือนเดี่ยว บานเล่ือนคู  

และบานกระจกปดตาย  
หองนํ้า : พื้น / ผนัง กระเบื้องเคลือบ  

สุขภัณฑ : หองนํ้าสวนกลาง ประกอบดวย โถสุขภัณฑชนิดชักโครกน่ังราบ  

อางลางหนากระจกเงา และโถปสสาวะ  

การจัดแบงพื้นที่อาคารและการใชประโยชนภายในอาคาร 

ช้ันที่ Basement 1 - 2 : ที่จอดรถยนต และรถจักรยานยนต 

ช้ันที่ G-3 : โถงรานคา และฟตเนส 

ช้ันที่ 4 : ฟตเนส ลานโบวล่ิง และคาราโอเกะ 

ช้ันที่ 5 - 7 : โรงภาพยนตร และสํานักงาน 

ช้ันที่ 8 : สํานักงาน 

ช้ันดาดฟา : พื้นที่หองเครื่อง และหองลิฟท 

หมายเหตุ : ไมมี 

ตารางสรุปพ้ืนที่อาคารอาคารไลฟสไตลเอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซ 

รายละเอียดส่ิงปลูกสราง 
รายละเอียด 

พื้นท่ี หนวย 

อาคารอาคารไลฟสไตลเอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซ 
- พื้นที่ใชสอยภายใน ช้ัน G,2,3 17,206.67 ตารางเมตร 

- พื้นที่ใชสอยภายใน ช้ัน 4 (โบวล่ิงและคาราโอเกะ) 5,600.00 ตารางเมตร 

- พื้นที่ใชสอยภายใน ช้ัน 5,6,7 (โรงภาพยนตร) 16,725.25 ตารางเมตร 

- พื้นที่ใชสอยภายใน ช้ัน 8,9 952.88 ตารางเมตร 

- พื้นที่จอดรถ ช้ันใตดิน 1,2 12,386.90 ตารางเมตร 

รวมพื้นที่ส่ิงปลูกสราง 52,871.70 ตารางเมตร 

 

 

  



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 
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ส่ิงปลูกสรางรายการที่ 2/ อาคารจอดรถ สูง 7 ชั้น  

 

 

 
 

ตําแหนงที่ตั้ง : ตั้งอยูบนที่ดินโฉนดเลขที ่3019, 3020 และ 19778 

รายละเอียดของอาคาร 

ลักษณะอาคาร : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 7 ช้ัน  
ขนาด (กวาง x ยาว) : ประมาณ 27.60 x 58.40 เมตร 

พื้นที่ใชสอย : พื้นที่ภายในอาคาร ประมาณ 9,425.26 ตารางเมตร 

อายุอาคาร : 7 ป 

สภาพการกอสราง : กอสรางแลวเสร็จ 100% 
ลักษณะโครงสรางอาคารและวัสดุตกแตง 

โครงสราง : คอนกรีตเสริมเหล็ก 

โครงหลังคา/หลังคา : คอนกรีตเสริมเหล็ก (ดาดฟา) 

พื้น : คอนกรีตเสริมเหล็ก 

วัสดุผิวพื้น : คอนกรีตขัดมัน และคอนกรีตผิวเปลือย  

ผนัง : กออิฐฉาบปูนเรียบทาสี 

ฝาเพดาน : คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประต ู : บานกระจกกรอบอลูมิเนียม และบานเปดเหล็ก  

การจัดแบงพื้นท่ีอาคารและการใชประโยชนภายในอาคาร 

ช้ันที่ 1 - 7 : รานคารแคร ที่จอดรถยนต และที่จอดรถจักรยานยนต 

ช้ันดาดฟา : ที่จอดรถยนต 

หมายเหตุ : ไมมี 

 
 
 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 
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การสํารวจอาคารและสวนปรับปรุงพัฒนาและเงื่อนไขขอจํากัดในการสํารวจ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับสําเนาเอกสารและรายละเอียดของใบอนุญาตตางๆ จากทาง

ลูกคาดังน้ี 

 

1) ประเภทใบอนุญาต : ใบรับหนังสือแจงความประสงคจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ เคล่ือนยาย

อาคาร หรือเปล่ียนการใชอาคาร โดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาต (39 ทวิ) 
 เลขที่ใบอนุญาต : 60/2541 

 ออกใหโดย : กรุงเทพมหานคร 

ลงวันที่ : 12 มิถุนายน 2541 

ไดรับแจงจาก : บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด  

แจงความประสงคจะทําการ : กอสรางอาคารตึก 17 ชั้น พรอมชั้นใตดิน 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง เพื่อใช

เปนพาณิชย สํานักงาน โรงภาพยนตร และจอดรถยนต 

ในโฉนดที่ดิน : โฉนดที่ดินเลขท่ี 19773, 19774, 19775 และ 19776 

เปนที่ดินของ 

(ตามที่ระบุในใบอนุญาต) 

: บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด 

หมายเหตุ : ส่ิงปลูกสรางรายการที่ 1 

 

2) ประเภทใบอนุญาต : ใบรับหนังสือแจงความประสงคจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ เคล่ือนยาย

อาคาร หรือเปล่ียนการใชอาคาร โดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาต (39 ทว)ิ 

 เลขที่ใบอนุญาต : 34/2547 

 ออกใหโดย : กรุงเทพมหานคร 

 ลงวันที่ : 22 มกราคม 2547 

 ไดรับแจงจาก : บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด 

 แจงความประสงคจะทําการ : กอสรางอาคาร 

 ในโฉนดที่ดิน : โฉนดที่ดินเลขที่ 3019, 3020 และ 19778 

 เปนที่ดินของ 

(ตามที่ระบุในใบอนุญาต) 

: บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด  

 หมายเหตุ : ส่ิงปลูกสรางรายการที่ 2 

(ตามสําเนาเอกสารแนบทาย แสดงไวในภาคผนวก) 

 

  



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 

   

หนาที่ 25 

 

 
 

 

 

3) ประเภทใบอนุญาต : ใบรับรองการกอสราง ดัดแปลงอาคาร หรือเคล่ือนยายอาคาร (อ.6) 

 เลขที่ใบอนุญาต : 36/2543 

 ออกใหโดย : กรุงเทพมหานคร 

 วันที่อนุญาต : 22 มีนาคม 2543 

 อนุญาตให : บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด  

 ทําการ : กอสรางอาคารตึก 8 ชั้น พรอมชั้นใตดิน 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง  

เพื่อใชเปน พาณิชย สํานักงาน โรงภาพยนตร (15 โรง) และจอดรถยนต
เปนไปโดยถูกตอง ตามใบอนุญาต เลขที่ 60/2541 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2541 

 เจาของอาคาร/ผูครอบครอง : บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด 

 บนแปลงที่ดิน : โฉนดที่ดินเลขท่ี 19773, 19774, 19775 และ 19776 

 เปนที่ดินของ 

(ตามที่ระบุในใบอนุญาต) 

: บริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรช่ัน จํากัด 

 หมายเหตุ : ส่ิงปลูกสรางรายการที่ 1 

เง่ือนไขขอจํากัดและการตรวจสอบอื่นๆ  

 ผูประเมินไดทําการสํารวจตรวจสอบเบื้องตนเฉพาะตัวอาคารและสวนปรับปรุงอื่นๆ  ตลอดจนระบบน้ําประปา 

ระบบไฟฟา และระบบอ่ืนๆ ตามลักษณะของการใชงานทั่วไปเทาน้ัน โดยไมมีการสํารวจหรือทดสอบทาง

วิศวกรรมของอาคารและสวนปรับปรุงอ่ืนๆ เก่ียวกับความแข็งแรง ความปลอดภัย การทรุดตัวของโครงสราง 

การใชวัสดุที่อาจเปนพิษในอาคาร หรือการทดสอบประสิทธิภาพการใชงานของระบบสาธารณูปโภค 

 ผูประเมินไมสามารถยืนยันไดวาอาคาร และสวนปรับปรุงพัฒนาอื่นๆ มีการกอสรางตรงตามแบบที่ไดรับอนุญาต

กอสรางหรือไม และไมสามารถยืนยันไดวา เน้ือที่อาคารที่แทจริงมีขนาดเน้ือท่ีตรงตามแบบคํานวณที่ไดรับหรือที่

ไดประมาณการหรือไม 

 ผูประเมินไมสามารถยืนยันไดวาอาคาร และสวนปรับปรุงพัฒนาอ่ืนๆ ไดรับการปลูกสรางโดยถูกตองสอดคลอง

กับขอกําหนดของผังเมือง และกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวของ เวนแตจะระบุเปนอยางอ่ืนในรายงาน 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 

   

หนาที่ 26 

 

 
 

 

4.0 เอกสารสิทธ์ิท่ีดิน 

4.1 รายละเอียดเอกสารสิทธิ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับสําเนาโฉนดที่ดินจากผูวาจาง และไดทําการ

ตรวจสอบกับโฉนดท่ีดินฉบับสํานักงานที่ดิน ณ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร เม่ือวันท่ี 12 

กุมภาพันธ 2564 ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 
เอกสารสิทธิประเภท : โฉนดที่ดิน 

ระวาง 5136 IV 6828-08 และ 12 ตําบลลาดยาว อําเภอจตุจักร และบางเขน (บางซ่ือ) กรุงเทพมหานคร 

ลําดับ โฉนดที่ดิน 
เลขที่ดิน หนาสํารวจ 

เน้ือที่ตามเอกสารสิทธิ 

ที ่ เลขที่ ไร งาน ตร.ว. 

1 3019 3876 25414 0 1 79.0 

2 3020 3877 25415 0 1 79.0 

3 19773 3843 2396 1 1 63.0 

4 19774 3841 2397 0 2 54.0 

5 19775 3842 2398 0 2 84.0 

6 19776 3840 2399 2 2 1.0 

7 19778 3839 2401 0 1 78.0 

รวมเน้ือที่ตามเอกสารสิทธิ 6 2 38.0 

เน้ือที่ตามสัญญาเชา 6 2 38.0 

 

กรรมสิทธิ์การถือครอง : สิทธิการเชาระยะยาว 

ผูถือกรรมสิทธิท์ี่ดิน /

(ผูใหเชา) 

: โฉนดที่ดินเลขที่ 3019, 3020 และ 19778 ไดแก บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด 

โฉนดที่ดินเลขที่ 19773-19776 ไดแก บริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรช่ัน จํากัด 

ผูเชา / (ผูครอบครอง) : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

ภาระจํานอง : ติดจํานองกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

ภาระผูกพันอื่นๆ : 1) โฉนดที่ดินเลขที่ 3019, 3020 และ 19778 มีสัญญาเชาระยะยาว ระหวาง 

บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด (ผูใหเชา) กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล (ผูเชา) (มีกําหนด 30 ป และสามารถตอสัญญา

เชาอีก 30 ป ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2550 ส้ินสุดวันที่ 26 มิถุนายน 2610 

ปจจุบันอายุสัญญาเชาคงเหลือ 46.39 ป) 

2) โฉนดที่ดินเลขที่ 19773, 19774, 19775 และ 19776 มีสัญญาเชาระยะยาว

ระหวาง บริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรช่ัน จํากัด (ผูใหเชา) กับกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล (ผูเชา) (มีกําหนด 30 ป และ

สามารถตอสัญญาเชาอีก 30 ป ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2550 ส้ินสุดวันที่  

26 มิถุนายน 2610 ปจจุบันอายุสัญญาเชาคงเหลือ 46.39 ป) 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 

   

หนาที่ 27 

 

 
 

 

4.2 รายละเอียดสัญญา 

ประกอบดวยหนังสือสัญญาเชาที่ดิน ส่ิงปลูกสราง และเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง จํานวน 3 ฉบับ ดังน้ี 

ฉบับที่ 1 สัญญาเชาที่ดิน 

สัญญาเชา : สัญญาเชาที่ดิน 

ทรัพยสินที่เชา : โฉนดที่ดินเลขที ่19773, 19774, 19775 และ 19776 

ตําบลลาดยาว อําเภอบางเขน (บางซ่ือ) กรุงเทพมหานคร 

เน้ือที่ดินที่เชาตามสัญญา : เน้ือที่ดินรวม 5-1-02.0 ไร หรือเทากับ 2,102.0 ตารางวา 

ผูใหเชา / เจาของที่ดิน : บริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรช่ัน จํากัด 

ผูเชา : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

วัตถุประสงคในการเชา : เพื่อเปนที่ตั้งของกิจการโรงภาพยนตร และธุรกิจอ่ืนตามที่ระบุไวใน

สัญญา 

อายุสัญญาเชา : 30 ป  

วันทําสัญญาเชา : วันที่ 26 มิถุนายน 2550 

วันที่เริ่มตนสัญญาเชา : วันที่ 27 มิถุนายน 2550 

วันที่ส้ินสุดสัญญาเชา : วันที่ 26 มิถุนายน 2580 

วันที่ประเมินมูลคา : วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564 

อายุสัญญาเชาคงเหลือ : ปจจุบันอายุสัญญาคงเหลือ 16.39 ป 

คําม่ันใหสิทธิการเชา : ผูใหเชาตกลงใหคําม่ันแกผูเชาเพื่อใหผูเชามีสิทธิเชาทรัพยที่เชาตอไปอีก 

30 ปนับแตวันที่ครบระยะเวลาการเชา 

คาเชาตามสัญญารวมทั้งหมด : เปนเงินจํานวนทั้ง ส้ิน 333,000,000 บาท โดยชําระใหแกผู ใหเชา / 

เจาของที่ดินในวันจดทะเบียนสิทธิการเชา และวางเงินมัดจําจํานวน 

37,000,000 บาท สําหรับการตอสัญญาเชา เม่ือมีการตอสัญญาเชาใหถือ

วาเงินมัดจําเปนคาเชาทั้งจํานวนสําหรับระยะเวลาการเชาใหมโดยผูเชาไม

ตองชําระคาตอบแทนเพิ่มเติมใหแกผูใหเชา 

ภาษีและคาใชจาย : ผูเชาเปนผูรับผิดชอบภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ที่

เกี่ยวของกับการใชประโยชนในทรัพยที่ เชา ที่ใชบังคับอยูขณะวันทํา

สัญญาหรือจะบังคับใชตอไปในอนาคต 

เงื่อนไขอ่ืนๆ : ดูรายละเอียดตามเอกสารสัญญาเชา แนบทายรายงาน 

  



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 

   

หนาที่ 28 

 

 
 

 

ฉบับที่ 2 สัญญาเชาส่ิงปลูกสราง (บางสวน) 

สัญญาเชา : สัญญาเชาโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน 

ทรัพยสินที่เชา : อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน บางสวน  

(ตั้งอยูบนโฉนดที่ดินเลขที่ 19773, 19774, 19775 และ 19776 
ตําบลลาดยาว อําเภอบางเขน (บางซ่ือ) กรุงเทพมหานคร ตามสัญญา

เชาที่ดินฉบับลงวันที่ 26 มิถุนายน 2550) 

พื้นที่เชาตามสัญญา : ประมาณ 58,661.00 ตารางเมตร 

(ทั้งน้ีการเชาดังกลาวไมรวมถึงพ้ืนที่ในอาคารโครงการ เมเจอร  

ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ในสวนที่ผูเชาพื้นที่ภายใตสัญญาเชาแบบมีคาเซง) 

ผูใหเชา : บริษัท รัชโยธิน เรียลตี ้จํากัด 

ผูเชา : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

วัตถุประสงคในการเชา : เขาครอบครอง ใช หาประโยชน หรือดําเนินการอ่ืนใดกับทรัพยสินที่เชา 

อันเกี่ยวเน่ืองกับการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร และมหรสพ 

ศูนยการคา สวนสนุก ศูนยกีฬาอาคารสํานักงาน และ/หรือเพื่อให

สอดคลองกับวัตถุประสงคของผูเชา และ/หรือรายละเอียดที่กําหนดใน

โครงการจัดการกองทุนรวม และหนังสือช้ีชวนของ กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

อายุสัญญาเชา : 30 ป  

วันทําสัญญาเชา : วันที่ 26 มิถุนายน 2550 

วันที่เริ่มตนสัญญาเชา : วันที่ 27 มิถุนายน 2550 

วันที่ส้ินสุดสัญญาเชา : วันที่ 26 มิถุนายน 2580 

วันที่ประเมินมูลคา : วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564 

อายุสัญญาเชาคงเหลือ : ปจจุบันอายุสัญญาคงเหลือ 16.39 ป 

คําม่ันใหสิทธิการเชา : ผูใหเชาตกลงใหคําม่ันแกผูเชาเพ่ือใหผูเชามีสิทธิเชาทรัพยที่เชาตอไปอีก 

30 ปนับแตวันที่ครบระยะเวลาการเชา 

คาเชาตามสัญญารวมทั้งหมด : เปนเงินจํานวนทั้งส้ิน 904,791,600 บาท โดยชําระใหแกผูใหเชา / 

เจาของที่ดินในวันจดทะเบียนสิทธิการเชาและวางเงินมัดจําจํานวน 

100,532,400 บาท สําหรับการตอสัญญาเชา เม่ือมีการตอสัญญาเชาให

ถือวาเงินมัดจําเปนคาเชาทั้งจํานวนสําหรับระยะเวลาการเชาใหมโดยผู

เชาไมตองชําระคาตอบแทนเพิ่มเติมใหแกผูใหเชา 

ภาษีและคาใชจาย : ผูเชาเปนผูรับผิดชอบภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ที่

เกี่ยวของกับการใชประโยชนในทรัพยที่เชา ที่ใชบังคับอยูขณะวันทํา

สัญญาหรือจะบังคับใชตอไปในอนาคต 

เงื่อนไขอ่ืนๆ : ดูรายละเอียดตามเอกสารสัญญาเชา แนบทายรายงาน 
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ฉบับที่ 3 สัญญาเชาที่ดิน และส่ิงปลูกสราง 

สัญญาเชา : สัญญาเชาที่ดิน และอาคารจอดรถยนต ของโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ 

รัชโยธิน 

ทรัพยสินที่เชา : 1) โฉนดที่ดินเลขที่ 3019 และ3020 ตําบลลาดยาว อําเภอจตุจักร 

กรุงเทพมหานครและโฉนดที่ดินเลขที่ 19778 ตําบลลาดยาว อําเภอ

จตุจักร (บางซื่อ) กรุงเทพมหานครเน้ือที่ดินรวม 1-1-36.0 ไร หรือ

เทากับ 536.0 ตารางวา 

2) อาคารจอดรถยนตอาคารเลขที่ 1839 ซ่ึงต้ังอยูบนที่ดินดังกลาวขางตน 

3) งานระบบสาธารณูปโภคท่ีติดตั้ง และใชงานอยูในอาคารจอดรถยนต
ดังกลาว 

ผูใหเชา / เจาของที่ดิน : บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด 

ผูเชา : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 
วัตถุประสงคในการเชา : เขาครอบครอง ใช หาประโยชน หรือดําเนินการอ่ืนใดกับทรัพยสินที่เชา 

อันเกี่ยวเน่ืองกับการใหบริการสถานที่จอดรถยนตของอาคารโครงการ 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน  
อายุสัญญาเชา : 30 ป  

วันทําสัญญาเชา : วันที่ 26 มิถุนายน 2550 

วันที่เริ่มตนสัญญาเชา : วันที่ 27 มิถุนายน 2550 

วันที่ส้ินสุดสัญญาเชา : วันที่ 26 มิถุนายน 2580 

วันที่ประเมินมูลคา : วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564 

อายุสัญญาเชาคงเหลือ : ปจจุบันอายุสัญญาคงเหลือ 16.39 ป 

คําม่ันใหสิทธิการเชา : ผูใหเชาตกลงใหคําม่ันแกผูเชาเพื่อใหผูเชามีสิทธิเชาทรัพยที่เชาตอไปอีก 

30 ปนับแตวันที่ครบระยะเวลาการเชา 

คาเชาตามสัญญารวมทั้งหมด : เปนเงินจํานวนทั้งส้ิน 61,731,000 บาท โดยชําระใหแกผูใหเชา / เจาของ

ที่ดินในวันจดทะเบียนสิทธิการเชา และวางเงินมัดจําจํานวน 6,859,000

บาท สําหรับการตอสัญญาเชา เม่ือมีการตอสัญญาเชาใหถือวาเงินมัด

จําเปนคาเชาทั้งจํานวนสําหรับระยะเวลาการเชาใหมโดยผูเชาไมตองชําระ

คาตอบแทนเพิ่มเติมใหแกผูใหเชา 

ภาษีและคาใชจาย : ผูเชาเปนผูรับผิดชอบภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํา รุงทองที่ที่

เกี่ยวของกับการใชประโยชนในทรัพยที่เชา ที่ใชบังคับอยูขณะวันทํา

สัญญาหรือจะบังคับใชตอไปในอนาคต 
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4.3 การตรวจสอบตําแหนงที่ตั้งของทรัพยสินฯ 

บริษัทฯ ไดทําการตรวจสอบตําแหนงที่ตั้งทรัพยสินที่ประเมินมูลคาจากระวางรูปแผนที่ทิศทางที่ตั้ง 

รูปที่ดิน และรูปถายทางอากาศ (GoogleEarth) และผูนําช้ี ผูชวยผูจัดการทั่วไปแลวมีความเห็นเช่ือไดวา

ตําแหนงที่ต้ังตามที่ไดระบุไวในรายงานประเมินฯ ฉบับน้ีมีความถูกตอง 

4.4 ราคาประเมินท่ีดินของทางราชการ 

บริษัทฯ ไดทําการตรวจสอบราคาประเมินที่ดินของทางราชการ ซึ่งกําหนดโดยกรมธนารักษเพื่อวัตถุประสงค

ในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียน คาอากรแสตมป และการเรียกเก็บภาษีการขายอสังหาริมทรัพย

มีรายละเอียดดังน้ี คือ 
ลําดับ โฉนดที่ดิน เน้ือที่ ราคาประเมินที่ดินของทางราชการ (บาท) 

ที ่ เลขที่ (ตารางวา) ตารางวาละ ราคาประเมินฯ รวม 

1 3019 179.0 175,000 31,325,000 

2 3020 179.0 175,000 31,325,000 

3 19973 563.0 245,000 137,935,000 

4 19974 254.0 175,000 44,450,000 

5 19975 284.0 175,000 49,700,000 

6 19976 1001.0 245,000 245,245,000 

7 19778 178.0 175,000  31,150,000 

  ราคาประเมินที่ดินของทางราชการรวมเทากับ 137,935,000 

  ราคาประเมินฯท่ีทําการตรวจสอบ ณ วันที่ทําการประเมินมูลคา 

(สําเนาราคาประเมินที่ดินของทางราชการแสดงไวในภาคผนวกแนบทายรายงาน) 

หมายเหตุ : ราคาประเมินราชการดังกลาวขางตนเปนราคาประเมินที่ทางบริษัทฯ ไดทําการตรวจสอบ จาก

ระบบเผยแพรราคาประเมินผานเว็บไซต ของกรมธนารักษ  ซ่ึงอาจไมเทากับราคาประเมิน

ราชการที่คํานวณโดยเจาหนาที่ที่ดิน ดังน้ันเห็นวาควรตรวจสอบราคาประเมินที่ชัดเจนกับ

สํานักงานท่ีดินอีกครั้ง 
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5.0 กําหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

5.1 ผังเมือง 

ทรัพยสินที่ประเมินมูลคาต้ังอยูในบริเวณพื้นที่บังคับการใชประโยชนในที่ดิน ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2556) ระบุวาทรัพยสินต้ังอยูในพ้ืนที่สีสม (ย.7-4) ที่ดินประเภทที่อยู

อาศัยหนาแนนปานกลาง 

 

ที่ดินประเภท ย.7 เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการอยูอาศัย

ในบริเวณพ้ืนที่ตอเน่ืองกับเขตเมืองช้ันในซึ่งอยูในเขตการใหบริการของระบบขนสงมวลชนที่ดินประเภทน้ี

หามใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการตามที่กําหนดดังตอไปน้ี 

(1) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงานเวนแตโรงงานตามประเภทชนิดและจําพวกที่กําหนดให

ดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงน้ีที่ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข

หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม และรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ และมีพ้ืนที่ประกอบการไมเกิน 500 ตารางเมตร 

(2) การทําผลิตภัณฑคอนกรีตผสมที่ไมเขาขายโรงงานเวนแตกรณีที่เปนหนวยงานคอนกรีตผสมเสร็จใน

ลักษณะช่ัวคราวที่ตั้งอยูในหนวยงานกอสรางหรือบริเวณใกลเคียงเพ่ือประโยชนแกโครงการกอสราง

น้ัน 

(3) คลังนํ้ามันเช้ือเพลิง และสถานที่ที่ใชในการเก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิงที่ไมใชกาซปโตรเลียมเหลว และ

กาซธรรมชาติเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงเวนแต

สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 12 เมตร 

บริเวณทตีงัทรัพย์สิน บริเวณทตีงัทรัพย์สิน 
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(4) สถานที่บรรจุกาซสถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซสําหรับกาซปโตรเลียมเหลว และกาซธรรมชาติ

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงเวนแตสถานีบริการกาซธรรมชาติที่ตั้งอยูริมถนน

สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 12 เมตร รานจําหนายกาซสถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนาย

อาหารที่ใชกาซ 

(5) การเล้ียงสัตวทุกชนิดเพื่อการคาที่อาจกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

(6) การเพาะเล้ียงสัตวนํ้าเค็มหรือนํ้ากรอย 

(7) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสาน และฌาปนสถานเวนแตเปนการดําเนินการของ

องคการทางศาสนา 

(8) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมที่มีจํานวนหองพักเกิน 50 หอง เวนแตโรงแรมที่ต้ังอยูริมถนน

สาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตรหรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบ

สถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

(9)  โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม

นอยกวา 30 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

(10) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 

(11) การอยูอาศัยประเภทอาคารอยูอาศัยรวมที่มีพ้ืนที่อาคารรวมเกิน 10,000 ตารางเมตร เวนแตที่ตั้งอยู

ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จาก

บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

(12) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร เวนแต 

(ก) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 5,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 10,000  

ตารางเมตรที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร หรือตั้งอยูภายใน

ระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

(ข) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นท่ีประกอบการเกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยูริมถนน

สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณ

โดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

(13) สํานักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร เวนแตสํานักงานที่มีพ้ืนที่ประกอบการเกิน 

1,000 ตารางเมตรแตไมเกิน 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะท่ีมีขนาดเขตทางไมนอย

กวา 16 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

(14) การติดตั้งหรือกอสรางปายที่มีขนาดเกิน1ตารางเมตรหรือมีนํ้าหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน 10 กิโลกรัม
ในบริเวณท่ีมีระยะหางจากวัดโบราณสถานทางพิเศษหรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต 40 

เมตร ถึงจุดติดตั้งหรือกอสรางปายนอยกวา 50 เมตร เวนแตปายช่ืออาคารหรือสถานประกอบการ 

และปายสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือสถานีบริการกาซ 

(15) สถานที่เก็บสินคาสถานีรับสงสินคาหรือการประกอบกิจการรับสงสินคาเวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะ

ที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตร 

(16) ศูนยประชุมอาคารแสดงสินคาหรือนิทรรศการเวนแตท่ีตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม

นอยกวา 30 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

(17) สถานสงเคราะหหรือรับเล้ียงสัตว 
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(18) ตลาดเวนแต 

(ก)  ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง

ไมนอยกวา 12 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟา

ขนสงมวลชน 

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

สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณ

โดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

(ค)  ตลาดที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 2,500 ตารางเมตร แตไมเกิน 5,000 ตารางเมตร ที่ต้ังอยูริมถนน
สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

(19) โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตว และจําหนายเน้ือสัตว 

(20) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(21) สถานีขนสงผูโดยสารเวนแตที่ต้ังอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 16 เมตรหรือตั้งอยู
ภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

(22) สวนสนุกเวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตร หรือตั้งอยูภายใน

ระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนและมีที่วางโดยรอบจากแนวเขตที่ดิน
ไมนอยกวา 12 เมตร เพื่อปลูกตนไมหรือท่ีดําเนินการอยูในอาคารพาณิชยกรรม 

(23) สวนสัตว 

(24) สนามแขงรถ 

(25) สนามแขงมา 

(26) สนามยิงปน 

(27) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาเวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอย

กวา 16 เมตร หรือตั้งอยูภายในระยะ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน 

(28) การกําจัดส่ิงปฏิกูล และมูลฝอย 

(29) การกําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

(30) การซ้ือขายหรือเก็บช้ินสวนเครื่องจักรกลเกาเวนแตที่ตั้งอยูริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอย

กวา 16 เมตร 
(31) การซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร เวนแตที่ตั้งอยูริมถนน

สาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา16เมตรหรือที่ดําเนินการอยูในอาคาร และไมกอใหเกิดเหตุ

รําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

(32) ที่พักอาศัยช่ัวคราวสําหรับคนงานเวนแตที่ตั้งอยูในหนวยงานกอสรางหรือภายในระยะ 200 เมตร จาก
บริเวณเขตกอสรางเพื่อประโยชนแกโครงการกอสรางน้ัน 
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การใชประโยชนที่ดินประเภทน้ีใหเปนไปดังตอไปน้ี 

(1) มีอัตราสวนพ้ืนที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินไมเกิน 5 : 1 ทั้งน้ีที่ดินแปลงใดท่ีไดใชประโยชนแลวหากมี

การแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะก่ีครั้งก็ตามอัตราสวนพ้ืนที่อาคารรวมตอพื้นที่ดินของที่ดินแปลงที่

เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมเกิน 5 : 1 

(2) มีอัตราสวนของที่วางตอพื้นที่อาคารรวมไมนอยกวารอยละหกแตอัตราสวนของที่วางตองไมต่ํากวา

เกณฑข้ันต่ําของที่วางอันปราศจากส่ิงปกคลุมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารทั้งน้ีที่ดินแปลง

ใดที่ไดใชประโยชนแลวหากมีการแบงแยกหรือแบงโอนไมวาจะก่ีครั้งก็ตามอัตราสวนของท่ีวางตอ

พื้นที่อาคารรวมของท่ีดินแปลงที่เกิดจากการแบงแยกหรือแบงโอนทั้งหมดรวมกันตองไมนอยกวา

รอยละหก และใหมีพ้ืนที่นํ้าซึมผานไดเพ่ือปลูกตนไมไมนอยกวารอยละหาสิบของพื้นที่วาง 

ขอกฎหมายอ่ืนๆ 

 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคาร

บางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางสวนในทองที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ทรัพยสินที่ประเมิน

มูลคา ตั้งอยูในบริเวณที่ 3 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  

 

ทรัพยสินต้ังอยูในเขตพื้นที่กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดบาง

ประเภท (บริเวณที่ 3) ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 

ภายในบริเวณที่ 3 หามบุคคลใดกอสรางอาคารพาณิชยกรรม ประเภทคาปลีกคาสง เวนแตอาคาร 

พาณิชยกรรมคาปลีกคาสง ที่มีพ้ืนที่ใชสอยอาคารรวมกันเพ่ือประกอบกิจการขายปลีกขายสงสินคาอุปโภค 

และบริโภคหลายประเภทที่ใชในชีวิตประจําวัน ตั้งแต 300 ตารางเมตร แตไมเกิน 1,000 ตารางเมตร แต

ทั้งน้ีจะตองเปนไปตามขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

1) ที่ดินแปลงที่ใชเปนที่ต้ังของอาคารจะตองอยูติดถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไมนอยกวา 30 เมตร 

และจะตองบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เทากันหรือมากกวา 

  

ที่ต้ังทรัพยสิน 
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2) แนวศูนยกลางปากทางเขาออกของรถยนตตองอยูหางจากทางรวมทางแยกที่เปนทางบรรจบกันของ

ถนนสาธารณะทีมี่ขนาดเขตทางตั้งแต 12 เมตรข้ึนไป ไมนอยกวา 200 เมตร 

3) มีที่วางดานหนาอาคารหางจากเขตที่ดินของผูอ่ืนหรือเขตทางของถนนสาธารณะไมนอยกวา 50 เมตร 

โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผูอ่ืน หรือริมเขตทางดานที่ติดกับแปลงที่ดินที่

ใชเปนที่ตั้งของอาคาร 

4) มีที่วางดานขาง และดานหลังของอาคารหางจากเขตที่ดินของผูอ่ืน หรือเขตทางของถนนสาธารณะไม

นอยกวา 6 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผูอื่น หรือริมเขตทางดานที่

ติดกับแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของอาคาร 

5) มีที่วางไมนอยกวารอยละ 30 ของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของอาคาร โดยมีพ้ืนที่ท่ีจัดเปนสวนหรือ

ปลูกตนไมไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่วาง 

6) ตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดินซึ่งเปนท่ีตั้งศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึกษา หรือโรงพยาบาล 

ไมนอยกวา 500 เมตร โดยวัดระยะจากขอบนอกสุดของแปลงที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของอาคารถึงแนว

เขตที่ดินของสถานที่ดังกลาว 

7) ตองมีการจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม สํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กรณีกฎหมายกําหนดใหตองจัดทํา 

8) ตองมีแผนผังการจัดการจราจร และแนวทางแกไขผลกระทบดานการจราจร ที่ไดรับความเห็นชอบ

จากกรุงเทพมหานคร กรณีมีที่จอดรถยนตตั้งแต 100 คันข้ึนไป 

9) ตองมีหนังสือเห็นชอบในหลักการใหลดระดับคันหินทางเทา และทําทางเช่ือมในที่สาธารณะจากผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร 

10) ตองมีใบอนุญาตใหสรางทาง ถนน หรือส่ิงอ่ืนใดในเขตทางหลวง เพื่อเปนทางเขาออกทางหลวง ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอื่น 

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

ทรัพยสินที่ประเมินมูลคา ตั้งอยูในเขตขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเร่ืองควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

และ พ.ศ. 2544 

5.2 ขอกําหนดทางกฎหมายอ่ืนๆ 

- ทรัพยสินฯ ไมอยูในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 

- ทรัพยสินฯ ไมอยูในเขตประกาศกระทรวงทรัพยากร และคุมครองส่ิงแวดลอม 

 (รายละเอียดตางๆ ดูตามเอกสารแนบทายรายงาน) 
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6.0 วิธีการประเมินมูลคา 

6.1 การประเมินมูลคาตลาดของทรัพยสิน 

บริษัทฯ ไดพิจารณาเลือก ใชวิธีรายได/วิเคราะหคิดลดกระแสเงินสดเปนเกณฑในการประเมินมูลคา

ทรัพยสิน และเลือกใชวิธีตนทุนทดแทน เปนเกณฑในการประเมินมูลคาส่ิงปลูกสราง  

6.1.1 วิธีรายได/วิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด 

เปนการหามูลคารวมทั้งหมด (Capital Value) ของทรัพยสิน โดยใชการวิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด 

(Discounted Cash Flow Analysis) เปนกระบวนการหามูลคาปจจุบันของทรัพยสินฯ โดยอาศัยการ

วิเคราะหการเปล่ียนแปลงของกระแสรายได/รายจาย ที่จะเกิดข้ึนภายในชวงระยะเวลาหน่ึงในอนาคตซึ่งโดย

สวนใหญประมาณ 5 ปหรือ 10 ป เพื่อทําการหากระแสเงินสุทธิในแตละงวด/ป แลวคิดสวนลดกลับเปน

มูลคาปจจุบันโดยการเลือกใชคาอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) ที่เหมาะสม และทําการหา

มูลคาทรัพยสินในกรณีการขายทรัพยสิน ณ ส้ินชวงระยะเวลาการคาดการดังกลาวขางตน โดยพิจารณา

ความสัมพันธในรูปแบบของผลคูณระหวางกระแสรายไดสุทธิตอป ณ ปที่ส้ินสุดการคาดการ กับคาอัตรา

ผลตอบแทนการลงทุน (Capitalization Rate) ที่เหมาะสมสําหรับทรัพยสินแตละประเภท โดยพิจารณา

จากระดับความเส่ียง (Risk) ความม่ันคงของกระแสรายได และอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับสําหรับ

การลงทุนประเภทน้ันๆ เปนสําคัญ 

6.1.2 วิธีตนทุนทดแทน (REPLACEMENT COST APPROACH) 

หลักการของวิธีน้ี คือ มูลคารวมทั้งหมด (Capital Value) ของทรัพยสินที่ประเมินมูลคา คํานวณหามูลคา

จากการวิเคราะหเปรียบเทียบราคาตลาด และมูลคาตนทุนทดแทนใหมที่หักคาเส่ือมแลวของส่ิงปลูกสราง 

(Depreciated Replacement Cost) สําหรับมูลคาตนทุนทดแทนใหมหลังหักคาเส่ือม ของส่ิงปลูกสรางได

จากการประมาณราคาตนทุนการกอสรางใหมของส่ิงปลูกสราง ณ วันที่ประเมินฯ หักออกดวยจํานวนคา

เส่ือมสภาพที่เกิดข้ึน โดยพิจารณาจากองคประกอบเก่ียวกับสภาพการใชงานลักษณะทางกายภาพที่เปนอยู

ในปจจุบัน และคาเส่ือมดานเศรษฐศาสตร (Economic Obsolescences) เปนวิธีที่ใชกับทรัพยสินประเภท

ที่มีลักษณะเฉพาะ หรือหาขอมูลซ้ือขายของทรัพยสินอ่ืนๆ เพื่อใชในการเปรียบเทียบไดยาก และยังอาจใช

เปนวิธีการตรวจสอบ สําหรับวิธีการอ่ืนไดดวย นอกจากน้ันเราใชวิธีการน้ีสําหรับการประเมินเพื่อการ

ประกันภัยของส่ิงปลูกสราง ทรัพยสินที่ใชวิธีการน้ี ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง หรือคลังสินคา อาคาร

สถานที่ราชการ โรงพยาบาล เปนตน 

6.1.3 วิธเีปรียบเทียบขอมูลตลาด 

วิธีเปรียบเทียบขอมูลตลาด (Direct Comparison or Market Approach) เปนการรวบรวมขอมูลราคา

ซ้ือขายของตัวเปรียบเทียบ (Comparable Evidence) ซ่ึงเปนทรัพยสินอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกับ

ทรัพยสินที่ประเมินฯ แลววิเคราะหเปรียบเทียบในดานตาง ๆ เชน ลักษณะทางกายภาพ ทําเลที่ตั้ง การ

คมนาคมและความสะดวกในการเขาออก ความใกลไกลจากแหลงชุมชนระบบสาธารณูปโภค จากน้ัน ทํา

การปรับแกปจจัยความตางที่มีอยูระหวางทรัพยสินที่ประเมินฯ และทรัพยสินเปรียบเทียบดังกลาวเพื่อใหได

มูลคาตลาด (Market Value) ของทรัพยสินทีป่ระเมินฯ 
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7.0 การประเมินมูลคา 

7.1 การประเมินมูลคาโดยวิธีรายได/วิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด 

ณ วันที่ทํ าการประเมินมูลค าทรัพย สิน บริ ษัทฯ ไดรับมอบหมายจาก กองทุนรวมสิทธิการเช า

อสังหาริมทรัพย เมเจอรซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล ใหทําการประเมินมูลคาตลาดของทรัพยสินประเภท สิทธิการ

เชาทรัพยสินระยะยาว โดยกําหนดมูลคาทรัพยสิน แตละกรณี ดังน้ี 
กรณีที่ 1) มูลคา ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564 (อายุสัญญาเชาคงเหลือ 46 ป 4.62 เดือน) 
กรณีที่ 2) มูลคา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (อายุสัญญาเชาคงเหลือ 46 ป 3 เดือน) 
กรณีที่ 3) มูลคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (อายุสัญญาเชาคงเหลือ 46 ป) 
กรณีที่ 4) มูลคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (อายุสัญญาเชาคงเหลือ 45 ป 9 เดือน) 
กรณีที่ 5) มูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (อายุสัญญาเชาคงเหลือ 45 ป 6 เดือน) 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดพิจารณาเลือกใชวิธีรายได/วิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด

เปนเกณฑในการประเมินมูลคาทรัพยสินภายใตสิทธิการเชาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาเชาคงเหลือ 46.39 

ป เพ่ือวัตถุประสงคตามรายงานฉบับน้ี 
ขอมูลประกอบการตั้งสมมติฐาน และประเมินมูลคา 
ปจจุบันทรัพยสินฯ มีการใชประโยชนเปนอาคารไลฟสไตล เอ็นเตอร เทนเมนทคอมเพล็กซให เชา

ประกอบดวย พ้ืนที่เชาศูนยการคา/คาปลีก สํานักงาน ลานโบวล่ิง และโรงภาพยนตร สามารถแบงโซนการ

ใชประโยชนออกเปน จํานวน 3 สวน ดังน้ี 
ก) พื้นที่เชาแบบคิดจากยอดขาย 214.00 ตารางเมตร 

ข) พื้นที่เชาระยะยาว (Long-Term) - โรงภาพยนตร โบวล่ิง และสํานักงาน 18,433.65 ตารางเมตร 

ค) พื้นที่เชาระยะส้ัน (5,732.58 sqm.) 

และพื้นที่เชา We Fitness (2,584.50 sq.m.) 

8,317.08 ตารางเมตร 

รวมพื้นที่เชาสุทธิ (Total Net Lettable Area) 26,964.73 ตารางเมตร 

พื้นที่แบบคําจากยอดขาย ปจจุบันเปน หองอาหารสีฟา ซ่ึงตั้งอยูบริเวณช้ันที่ 1 (G) ของอาคารที่ทําการ

ประเมิน ในสวนพ้ืนที่เชาระยะยาว ประกอบดวย พ้ืนที่โรงภาพยนตร พื้นที่สวนโบล่ิง และพื้นที่สํานักงาน  

จากขอมูลที่ไดรับจากผูวาจางทราบวา ระยะเวลาสัญญาเชา 30 ป ตั้งแต 27 มิถุนายน 2560 ถึง 26 

มิถุนายน 2580 ปจจุบันสัญญาเชาคงเหลือ 16 ป 4.62 เดือน นอกจากน้ีภายในทรัพยสินที่ทําการประเมิน

ยังประกอบดวย พื้นที่เชาระยะส้ันสัญญาไมเกิน 3 ป จํานวน 8,317.08 ตารางเมตร (แยกเปนพื้นที่เชาขนาด

เล็ก-กลาง พื้นที่ประมาณ 5,732.58 ตารางเมตร และพ้ืนที่เชาขนาดใหญจํานวน 2,584.40 ตารางเมตร) 
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ตารางสรุปพ้ืนที่เชาตามสัญญาปจจุบัน - สัญญาเชาระยะส้ัน 

รายการ พื้นที่เชา (บาท/ตร.ม./เดือน) 

- พื้นที่เชาระยะส้ัน ช้ัน 1 1,357.55 ตารางเมตร 
- พื้นที่เชาระยะส้ัน ช้ัน 2 1,994.30 ตารางเมตร 

- พื้นที่เชาระยะส้ัน ช้ัน 3 1,667.781 ตารางเมตร 

- พื้นที่เชาระยะส้ัน ลานจอดรถ 353.28 ตารางเมตร 

- พื้นที่เชาระยะส้ัน โซน Movie Walk 359.67 ตารางเมตร 

- พื้นที่เชาระยะส้ัน We fitness 2,584.50 ตารางเมตร 
รวมพื้นที่เชาระยะส้ัน 8,317.08 ตารางเมตร 

ตารางสรุปพื้นท่ีเชาตามสัญญาปจจุบัน - สัญญาเชาระยะยาว 

พื้นที่เชา วันที่เริ่มสัญญาฯ วันที่ส้ินสุดสัญญาฯ พื้นที่เชารวม (ตร.ม.) 

พื้นที่โรงภาพยนตร 27/06/2560 26/06/2580 10,969.84 

พื้นที่โบวล่ิง 27/06/2560 26/06/2580 4,651.61 

พื้นที่สํานักงาน 27/06/2560 26/06/2580 2,812.20 

รวมพื้นที่เชาระยะยาว 18,433.65 
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ตารางสรุปคาเชา และคาบริการตามสัญญาเชาฉบับปจจุบัน - พื้นที่เชาระยะยาว 

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

โรงภาพยนตร โบวล่ิง สํานักงาน 

27 มิถุนายน 2560 - 26 มิถุนายน 2561 458.88 392.33 507.56 

27 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2562 475.17 408.62 518.96 

27 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2563 505.58 432.38 558.88 

27 มิถุนายน 2563 - 26 มิถุนายน 2564 523.54 450.34 571.45 

27 มิถุนายน 2564 - 26 มิถุนายน 2565 542.40 469.20 584.65 

27 มิถุนายน 2565 - 26 มิถุนายน 2566 576.84 496.32 629.26 

27 มิถุนายน 2566 - 26 มิถุนายน 2567 597.63 517.11 643.81 

27 มิถุนายน 2567 - 26 มิถุนายน 2568 619.46 538.94 659.09 

27 มิถุนายน 2568 - 26 มิถุนายน 2569 658.48 569.91 708.96 

27 มิถุนายน 2569 - 26 มิถุนายน 2570 682.55 593.98 725.80 

27 มิถุนายน 2570 - 26 มิถุนายน 2571 707.82 619.25 743.49 

27 มิถุนายน 2571 - 26 มิถุนายน 2572 752.07 654.64 799.27 

27 มิถุนายน 2572 - 26 มิถุนายน 2573 779.93 682.50 818.77 

27 มิถุนายน 2573 - 26 มิถุนายน 2574 809.18 711.75 839.25 

27 มิถุนายน 2574 - 26 มิถุนายน 2575 859.38 752.21 901.67 

27 มิถุนายน 2575 - 26 มิถุนายน 2576 891.63 784.46 924.24 

27 มิถุนายน 2576 - 26 มิถุนายน 2577 925.50 818.32 947.95 

27 มิถุนายน 2577 - 26 มิถุนายน 2578 982.49 864.60 1,017.85 

27 มิถุนายน 2578 - 26 มิถุนายน 2579 1,019.82 901.93 1,043.99 

27 มิถุนายน 2579 - 26 มิถุนายน 2580 1,059.02 941.14 1,071.43 

จากขอมูล Rent Roll Tenancy Report พ้ืนที่เชา รวมถึงอายุสัญญาเชาพื้นที่ตางๆ ภายในอาคารโครงการ

เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ทางบริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับขอมูลจาก กองทุน

รวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอรซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล ดังน้ันในการประเมินมูลคาครั้งน้ี ทางบริษัทฯ 

อางอิงขอมูลพื้นที่เชา อายุสัญญาเชา รวมถึงคาเชาพื้นที่ และคาเชาบริการพื้นที่ ที่ไดรับจากกองทุนรวมสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพยเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตลโดยสามารถสรุปพ้ืนที่เชา และรายไดรับ ตามสัญญาใน

แตละป ไดดังน้ี 
สรุปพ้ืนที่เชาตามสัญญาปจจุบัน และรายรับจากคาเชาและคาบริการตามสัญญา 

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

พื้นที่ตามสัญญาเชาปจจุบัน (ตร.ม./ป) 68,483 47,879 11,763 
รายรับจากคาเชาและคาบริการ (บาท./ป) 56,685,532 41,347,090 16,100,626 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 
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 ขอมูลประกอบการตั้งสมมติฐานและประเมินมูลคา 

ขอมูลเปรียบเทียบพื้นที่เชาท่ี 1 

ช่ือโครงการ : เจ.เจ.มอลล  (JJMall) 

ที่ตั้ง : ถนนกําแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ประเภท : คอมมูนิตี้ มอลล 

 
 

 

 

 
 

ราคาเสนอเชาปจจุบัน 

ประเภท พื้นที่หอง 

(ตารางเมตร) 
ช้ัน 

ราคาเสนอเชา 

บาท/ตารางเมตร/เดือน 

รานคาเชา 10.50 2 (หองมุม) 952 

รายละเอียดอ่ืนๆ - 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 : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 
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ขอมูลเปรียบเทียบพื้นที่เชาท่ี 2 

ช่ือโครงการ : อิมพีเรียล เวิลด ลาดพราว (Imperial World Ladprao) 
ที่ตั้ง : ถนนลาดพราว แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

ประเภท : ศูนยการคา 

   

 
 

 

ราคาเสนอเชาปจจุบัน 

ประเภท พื้นที่หอง 

(ตารางเมตร) 
ช้ัน 

ราคาเสนอเชา 

บาท/ตารางเมตร/เดือน 

รานคาเชา 13.00-15.00 ใตดิน 933 

รานคาเชา 30.00 2 667 
รายละเอียดอ่ืนๆ - ชําระคามัดจําลวงหนา 2 เดือนสัญญาปตอป 

ที่มาของขอมูล โทร. 02-934-9014, 02-933-1939 ฝายขาย 
  



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 
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ขอมูลเปรียบเทียบพื้นที่เชาท่ี 3 
ช่ือโครงการ : มิกซ จตุจักร (Mixt Chatuchak) 
ที่ตั้ง : ถนนกําแพงเพชร 4แขวงจตุจักร 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 : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 
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ขอมูลเปรียบเทียบพื้นที่เชาท่ี 4 
ช่ือโครงการ : เอ็นมารคพลาซา (N-Mark Plaza) 

ที่ตั้ง : ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 
ประเภท : คอมมูนิตี้ มอลล 

   

 

 

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 : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 
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ขอมูลเปรียบเทียบพื้นที่เชาท่ี 5 

ช่ือโครงการ : บางซ่ือ จังช่ัน (Bangsue Junction) 
ที่ตั้ง : ถนนกําแพงเพชรแขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ประเภท : คอมมูนิตี้ มอลล 
   

 

 

ราคาเสนอเชาปจจุบัน 

ประเภท 
พื้นที่หอง 

(ตารางเมตร) ช้ัน 
ราคาเสนอเชา 

บาท/ตารางเมตร/เดือน 

รานคาเชา 8.00 3 813 

รายละเอียดอ่ืนๆ - ชําระคามัดจําลวงหนา 2 เดือน 

ที่มาของขอมูล โทร. 09-5926-8681 คุณนอง 
 

  



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 
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การวิเคราะหขอมูลคาเชาตลาด 

จากการสํารวจขอมูลตลาดดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดดังน้ี 

โครงการเปรียบเทียบ ที่ตั้ง 
พื้นที่เชา คาเชา 
(ตรม.) (บาท/เดือน/ตรม.) 

 เจเจ มอลล ถนนกําแพงเพชร 2 10.50 952 

 อิมพีเรียล เวิลด ลาดพราว ถนนลาดพราว 13.00 - 30.00 667 - 933 

 มิกซ จตุจักร ถนนกําแพงเพชร 3 5.00 - 60.00 1,000 - 2,200 

 เอ็นมารคพลาซา ถนนลาดพราว 10.00 650 - 1,500 

 บางซ่ือ จังช่ัน ถนนกําแพงเพชร 2 8.00 813 

จากสํารวจขอมูลตลาดเปรียบเทียบบริเวณใกลเคียงที่ตั้งทรัพยสิน พบวา ระดับราคาเสนอเชาสําหรับพื้นที่

รานคาในระดับเดียวกับทรัพยสินที่ประเมินมูลคา มีอัตราคาเชาพ้ืนที่รานคาโครงการใกลเคียงกับโครงการที่

ทําการประเมิน ประมาณ 650 ถึง 2,200 บาท/ตารางเมตร/เดือน สวนโครงการที่ดอยกวา อัตราคาเชาอยูที่ 

ประมาณ 667 ถึง 952 บาท/ตารางเมตร/เดือนทั้งน้ีข้ึนอยูกับทําเลที่ตั้ง ขนาดพ้ืนที่ใชสอย การตกแตง

ภายใน สภาพของอาคาร สาธารณูปโภคตางๆ ภายในอาคาร และสภาพแวดลอมตางๆทั้งภายใน และ

ภายนอก เปนสําคัญ 

เม่ือบริษัทฯ ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลเปรียบเทียบดังกลาวขางตนแลว สามารถนํามาวิเคราะหปจจัยที่มี

ผลกระทบตออัตราคาเชา และทําการคํานวณโดยใช ตารางวิเคราะหเปรียบเทียบราคาตลาด (คาเชาพ้ืนที่) 

โดยใชวิธี WEIGHTED QUALITY SCORE (WQS) สามารถแสดงไดดังน้ี 

% คะแนน ทรัพยสิน

 ปจจัย ท่ีประเมิน 2 3 4

โครงการ/อาคาร Major ratchayothin Imperial World Ladprao Mixt Chatuchak N-Mark Plaza

จังหวัด กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ

ท่ีต้ัง (ถนน) ถนนพหลโยธิน ถนนลาดพราว ถนนกําแพงเพชร ถนนลาดพราว 

พ้ืนที่ปลอยเชา (ตารางเมตร) 10.50 5.00-60.00 933.00

ราคาคาเชาตอตารางเมตร (บาท/ตารางเมตร) 933.00 2,200.00 1,500.00

อัตราปรับลด 5% 5% 5%

ราคาหลังทําการปรับลด (บาท/ตารางเมตร) 890 2,090 1,430

ปจจัยการพิจารณา คะแนนของปจจัย

ทําเลท่ีต้ัง 25% 8.00                                  7.00                        8.00                        7.00                        

สภาพอาคาร/เกรดอาคาร 20% 7.00                                  6.00                        8.00                        7.00                        

สภาพแวดลอม 15% 7.00                                  7.00                        8.00                        6.00                        

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

ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในอาคาร 15% 8.00                                  6.00                        8.00                        7.00                        

แนวโนมความเจริญ 15% 7.00                                  7.00                        8.00                        7.00                        

คาคะแนนถวงน้ําหนกั 100% 740.00                               665.00                      790.00                      685.00                      

อัตราสวนบวก/ลบเปรียบเทียบกับทรัพยสิน (เปอรเซ็นต) 0% 11% -6% 8%

ราคาคาเชาหลังทําการปรับปจจัย (บาท/ตารางเมตร) 990.38 1,957.72 1,544.82

ระดับความสําคญัของขอมลูเปรียบเทียบ (%) 100% 30% 40% 30%

มูลคาหลังปรับอัตราเปรียบเทียบ (บาท/ตารางเมตร) 1,543.65 297.11 783.09 463.45

ราคาคาเชาของทรัพยสิน เทากับ 1,500.00 บาท/ตารางเมตร

TABLE OF WEIGHTED QUALITY SCORE 

ปจจัยพิจารณามูลคา
ขอมูลราคาตลาดเปรียบเทียบ



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 

   

หนาที่ 46 

 

 
 

 

อัตราคาเชาตามตารางวิเคราะหเปรียบเทียบคาเชาตลาด โดยใชวิธี  WEIGHTED QUALITY SCORE 

(WQS) ดังกลาวขางตน เปนราคาในสวนพื้นที่เชาช้ันที่ 1 โดยบริษัทฯ ไดทําการวิเคราะหสัดสวน และ

เปอรเซ็นต สําหรับคาเชาในช้ันอ่ืนๆ ตามลําดับช้ัน ทําเล ประเภทของกิจการที่เชา พรอมทั้งขอมูลการปลอย

เชาไดในอดีต เปรียบเทียบกับขอมูลตลาด แลวทําการวิเคราะหคาเชาพื้นที่ในแตละช้ันไดดังน้ี 

ตารางสรุปอัตราเชาพื้นที่เชาระยะส้ัน 

ทําเลท่ีตั้ง 
พื้นที่เชารวม 

(ตารางเมตร) 

อัตราคาเชาปดเศษ 

(บาท/ตร.ม./เดือน) หมายเหตุ 

ช้ัน 1  1,357.55 1,500.00 ตามตาราง WQS 

ช้ัน 2 (หองเล็ก-กลาง) 1,574.19 1,100.0 ปรับลด 25% จากช้ันที่ 1 

ช้ัน 2 (หองใหญ) 420.11 370.0 1/3 ของคาเชาช้ัน 2 

ช้ัน 3 (หองเล็ก-กลาง) 1,667.78 1,100.0 ปรับลด 25% จากช้ันที่ 1 
ลานจอดรถ 353.28 380.0 ปรับลด 75% จากช้ันที่ 1 

โซน Movie Walk 359.67 1,500.0 เทากับคาเชาช้ันที่ 1 
We Fitness 2,584.50 300 ปรับลด 20% จากช้ันที่ 2 (หองใหญ) 

รวม 8,317.08 

อัตราคาเชาเฉลี่ย 890.0 บาท/ตร.ม./เดือน  
หมายเหตุ : 1) ผูประเมินพิจารณาหองขนาด 400 ตารางเมตรข้ึนไปเปนหองขนาดใหญ 

 2) ตารางวิเคราะหคาเชาในแตละช้ันดังกลาวขางตน สามารถกําหนดเปนคาเชาเฉล่ียของ 

พื้นที่เชาระยะส้ันไดเทากับ 890 บาท/ตารางเมตร/เดือน กรณีน้ีไมพิจารณาชวงโควิด-19  

(Covid-19) แตในการประมาณการคาเชาป 2021 ผูประเมินประมาณการคาเชาเทากับ 824 

บาท/ตารางเมตร/เดือน อางอิงจาก Rent Roll Tenancy Report ป 2020 ท่ีไดรับขอมูล

จาก กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอรซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

  



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 
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 แหลงที่มาของรายไดสามารถจําแนกเปนสวนๆไดดังนี้ 

ในการกําหนดมูลคาคาเชาสําหรับประกอบการประเมินมูลคาทรัพยสินครั้งน้ี บริษัทฯ ไดทําการพิจารณา 

สัญญาเชาพื้นที่ยอย อางอิงอัตราคาเชาที่ทําสัญญาเชาปจจุบัน ตามขอมูล Rent Roll Tenancy Report 

พื้นที่เชาอื่นๆ รวมถึงอายุสัญญาเชาพื้นที่ ภายในอาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ที่ไดรับขอมูล

จาก กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเมเจอรซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล โดยทางบริษัทฯ ไดกําหนด

รายรับของโครงการจากพ้ืนที่คาปลีก Shop แยกเปน 3 สวน ไดแก พ้ืนที่ 

ก) พื้นที่เชาแบบคิดจากยอดขาย 

ข) พื้นที่เชาระยะยาว (Long-Term) - โรงภาพยนตร โบวล่ิง และสํานักงาน 

ค) พื้นที่เชาระยะส้ัน และพ้ืนที่เชา  We Fitness 

ก) การประมาณรายไดจากพื้นที่เชาแบบคิดจากยอดขาย 

ในการประเมินมูลคาทรัพยสินครั้งน้ี สวนพื้นที่เชาประมาณ 214.00 ตารางเมตร เปนรานอาหารสีฟา ตั้งอยู

บริเวณช้ันที่ 1 ของศูนยการคา โดยในป 2020 ไดรับรายไดจากสวนแบงกําไรประมาณ 1.22 ลานบาท หรือ

หากคิดเปนอัตรารายรับตอตารางเมตรจะเทากับ 474 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยในการประเมินครั้งน้ีได

ประมาณการคาเชาในปที่ 1 เทากับ 470 บาท และทําการประมาณการอัตราการเพ่ิมข้ึนของรายไดจากพ้ืนที่

เชาแบบคิดจากยอดขายเฉล่ียปละ 4% และคาดวาในปที่ 4 รายไดจะกลับมาใกลเคียงกับรายไดจริงในป 

2019 (กอน Covid-19) ที่เฉล่ียเทากับ 624.81 บาท/ตรม/เดือน ดังน้ันในปดังกลาวจึงปรับเพ่ิม 20% 

กําหนดอัตราการเชาเฉล่ียตอปในปที่ 1-5 ประมาณ 100% หลังจากน้ันปรับเปนอัตราเทากับ 95% โดย

แสดงในรูปตารางไดดังน้ี 

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) 470.00 488.80 508.35 610.02 634.42 659.80 

อัตราการปรับคาเชา %/ป 4% 4% 20% 4% 4% 

อัตราการเชา/ป (Occ.%)  100% 100% 100% 100% 100% 95% 
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ข) การประมาณรายไดจากพื้นที่เชาระยะยาว (Long-Term) - โรงภาพยนตร, โบวล่ิงและสํานักงาน 

การประเมินมูลคาทรัพยสินสวนพ้ืนที่สวนที่ติดสัญญาเชาระยะยาว ไดแก พื้นที่โรงภาพยนตร, โบวล่ิง และ

สํานักงานโดยปจจุบันสัญญาเชาคงเหลือ 16 ป 4.62 เดือน ดังน้ันการคาดการณรายรับจากพ้ืนที่ดังกลาวใน

ปที่ 1 ถึง ปที่ 16.39 กําหนดรายไดตามสัญญาพ้ืนที่ระยะยาว และหลังจากน้ันไดทําการปรับคาเชา และ

ประมาณการตามสภาพตลาดทั่วไป โดยแสดงในรูปตารางไดดังน้ี 

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 

ประมาณคาเชา-บริการ (บาท/ตร.ม./เดือน) 

 - พ้ืนที่โรงภาพยนตร 534.19 559.62 587.23 608.54 638.97 670.51 

 - พ้ืนที่โบวลิ่ง 460.99 482.76 506.71 528.02 554.42 581.94 

 - พ้ืนที่สํานักงาน 578.91 606.96 636.53 651.45 684.02 717.38 

อัตราการปรับคาเชา %/ป ตามสัญญาเชาฉบบัปจจุบัน 

อัตราการเชา/ป (Occ.%)  ตามสัญญาเชาฉบบัปจจุบัน 

 

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) 

 - พ้ืนที่โรงภาพยนตร 695.18 729.94 766.00 794.55 834.28 875.51 

 - พ้ืนที่โบวลิ่ง 606.61 636.94 668.57 697.12 731.98 768.33 

 - พ้ืนที่สํานักงาน 734.65 771.38 809.02 829.01 870.46 912.96 

อัตราการปรับคาเชา %/ป ตามสัญญาเชาฉบบัปจจุบัน 

อัตราการเชา/ป (Occ.%)  ตามสัญญาเชาฉบบัปจจุบัน 

 

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) 

 - พ้ืนที่โรงภาพยนตร 908.56 953.99 1,001.16 1,039.42 1,059.02 1,094.29 
 - พ้ืนที่โบวลิ่ง 801.39 841.46 883.27 921.54 941.14 972.48 
 - พ้ืนที่สํานักงาน 936.10 982.90 1,030.92 1,057.71 1,071.43 1,107.11 
อัตราการปรับคาเชา %/ป ตามสัญญาเชาฉบบัปจจุบัน 3.33% 
อัตราการเชา/ป (Occ.%)  ตามสัญญาเชาฉบบัปจจุบัน 100% 
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ค) การประมาณรายไดจากพื้นที่เชาระยะระยะส้ัน และพื้นที่เชา  We Fitness 

การประมาณการรายไดพ้ืนที่สวน พื้นที่เชาระยะส้ัน จํานวน 8,317.08 ตารางเมตร บริษัทฯ ไดกําหนดกระแส

รายรับเปน 2 สวนคือ สวนท่ี 1 อางอิงตามพื้นที่ตามสัญญาเชาฉบับปจจุบันที่ระยะเวลาของสัญญาเชา

คงเหลือ โดยพิจารณาทั้งพ้ืนที่เชา และคาเชา-คาบริการตามสัญญา แลวนําไปรวมกับพื้นที่สวนที่ 2 คือพื้นที่

สวนท่ีสามารถปลอยเชาเพิ่มได (New Taken) โดยกําหนดคาเชาอัตราตลาด โดยพิจารณาถึงความสามารถใน

การปลอยเชาพื้นที่ตามอัตราตลาด โดยแสดงในรูปตารางไดดังน้ี 

รายการ 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 - ปสุดทาย 

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

คาเชาตลาด 

(บาท/ตร.ม./เดอืน) 

824.00 844.60 865.72 982.59 1,015.31 1,049.12 

อัตราการปรับคาเชา %/ป 2.5% 2.5% 13.5% 3.33% 3.33% 

อัตราการเชา/ป (Occ.%)  82% 85% 88% 91% 94% 95% 

หมายเหตุ : อัตราคาเชาเฉล่ียอางอิงตามตารางการประมาณการคาเชาตลาดของพื้นที่เชาเชาระยะส้ันที่แสดง

หัวขอดังกลาวขางตน การประมาณการอัตราการปรับคาเชาอางอิงจากอัตราตลาด สวนการกําหนดอัตราการ

เชาแตละป อางอิงจากอัตราการเชาปจจุบัน และประมาณการอัตราการเชาในปตอๆ ไปตามสภาพการแขงขัน

ตามอัตราตลาด โดยประมาณการคาเชาในปที่ 4 ประมาณการจากคาเชาเทากับ 13.5% เพื่อใหมีอัตราสูงกวา

คาเชาเฉล่ียป 2019 ที่อัตรา 894.44 บาท ประมาณ 10%  

การประมาณรายไดอื่นๆ  

การประมาณการรายไดอ่ืนๆ นอกเหนือจากคาเชาและคาบริการของพื้นที่เชาดังกลาวขางตนแลวปจจุบันรายได

อ่ืนๆ ดังน้ี 

- รายไดจากพื้นที่เชาประเภท Non-leasing 

- รายไดจากพื้นที่ Parking 

- คาบริการนํ้าเย็น (Service Incomes-Chilled Water) 

- คาบริการ และรายรับอื่นๆ (Other Income) 
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จากขอมูลงบการเงินยอนหลัง 3 ป พบวามีสัดสวนรายไดอ่ืนๆ แตละประเภทเม่ือเปรียบเทียบกับรายไดจาก

คาเชา-คาบริการพ้ืนที่ Shop แลวสามารถแสดงรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 

Detail   Y2018 Y2019 Y2020 Average 

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

Plus - Service Incomes-Non leasing 10.6% 10.7% 7.9% 9.75% 

      - Service Incomes-Parking 2.0% 2.0% 2.1% 2.02% 

      - Service Incomes-Chilled Water 1.5% 1.2% 0.9% 1.17% 

      - Other Income 0.5% 0.5% 0.8% 0.58% 

จากตารางเปรียบเทียบสัดสวนรายไดแตละประเภทดังกลาวขาง เม่ือผูประเมินไดพิจารณาสัดสวน และ

ชวงเวลากอนสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) และในชวงสถานการณโควิด-

19 (COVID-19) สามารถกําหนดสัดสวนตออัตราคาเชา-คาบริการพื้นที่ Shop ไดดังน้ี 

- รายไดจากพ้ืนทีเ่ชาประเภท Non-leasing Year 2021 10.00% ของรายไดคาเชาและคาบริการ (shop) 

- รายไดจากพ้ืนที่ Parking Year 2021 - end 3,600,000 บาท/ป 

- คาบริการน้ําเย็น (Service Incomes-Chilled Water) Year 2021 - end 1.30% ของรายไดคาเชาและคาบริการ (shop) 

- คาบริการและรายรับอื่นๆ (Other Income) Year 2021 - end 0.50% ของรายไดคาเชาและคาบริการ (shop) 

หมายเหตุ: ในการกําหนดกระแสรายรับจากพื้นที่ Parking ผูประเมินมิไดกําหนดเปนสัดสวนเน่ืองจาก

ขอมูลในอดีตยอนหลัง 3 ป คิดในอัตราคงที่โดยมีรายรับปละ 3,600,000 บาท 
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 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 0.06% 0.02% 0.00% 0.03% 

 - Utility Cost 5.53% 5.71% 4.67% 5.30% 

 - Security and Cleaning Cost 2.27% 2.13% 2.19% 2.20% 

 - Repair & Maintenance Cost 2.26% 2.26% 2.26% 2.26% 

 SG&A Expenses 

 - Administrative Expenses 0.10% 0.44% 0.47% 0.34% 

 - Insurance Premium 0.26% 0.24% 0.28% 0.26% 

 - Other Expenses 0.02% 0.10% 0.18% 0.10% 

 - Management Fee Expenses 11.82% 11.83% 12.20% 11.95% 

ประมาณการตนทุนจากใหเชาพื้นท่ี และบริการ (Cost of Sale and Service) 

คาใชจายจากการใหบริการ (Service Costs) จากขอมูลป 2018 พบวามีคาใชจายสวนน้ีเทากับ 119,000 บาท 

และในป 2019 เทากับ 42,000 ซึ่งหากเทียบเปนสัดสวนตอรายไดทั้งหมดแลวจะอยูที่ 0.06% และ 0.02%

ตามลําดับ ผูประเมินไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาควรกําหนดสัดสวนคาใชจายสวนน้ีเทากับ 0.03% 

คาใชจายสาธารณูปโภค (Utilities Cost) คาใชจายในสวนน้ีคือ คาใชจายคานํ้า และคาไฟฟา โดยในมีคา

ไฟฟาเฉล่ียยอนหลัง 3 ป ประมาณ 10.00 ลานตอป และคานํ้าประปา เฉล่ียยอนหลัง 3 ป ประมาณ 0.3 ลาน

ตอป และเม่ือนําไปเปรียบเทียบกับรายไดรวมจะอยูที่ประมาณ 4.67% - 5.71% คาเฉล่ียยอนหลัง 3 ป 

ประมาณ 5.3% และป 2020 มีสัดสวนเทากับ 4.67% จากมาตรการประหยัดพลังงาน ดังน้ันในการประเมิน

ครั้งน้ีผูประเมินประมาณสัดสวนคาใชจายสาธารณูปโภค อยูที่อัตรา 5.00% 

คาใชจายดานรักษาความปลอดภัยและคาทําความสะอาด (Security & Cleaning Cost) จากขอมูลยอนหลัง 

3 ป คาเฉล่ียคาใชจายในหมวดน้ีประมาณ 2.2% จากรายไดรวมแตเน่ืองจากคาใชจายสวนน้ีเปนคาใชจายที่

ไมได อางอิงจากยอดขาย หรือคาเชาที่เพ่ิมข้ึน ดังน้ันผูประเมินจึงทําการปรับคาใชจายสวนน้ีตามอัตราการ

เพิ่มข้ึนของคาใชจายปละ 3% จากคาใชจายดานรักษาความปลอดภัย และคาทําความสะอาด ในป 2020 

ประมาณ 4.20 ลานบาท โดยหลังจากการปรับอัตราการเพิ่มของคาใชจายแลวจะสงผลใหในปที่ 1 คาใชจายใน

สวนน้ี เทากับ 4,322,000 บาทตอป และประมาณการอัตราการเพ่ิมข้ึนของคาใชจายสวนน้ี ปละ 3% ตาม

อัตราการเพิ่มในตลาดทั่วไป 

คาใชจายการบํารุงรักษาซอมแซม (Repair & Maintenance Cost) คาใชจายในสวนน้ีตามขอมูลตลาด

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

ประมาณ 2.3% - 3.4% คาเฉล่ียอยูที่อัตรา 3.02% ดังน้ันผูประเมินจึงกําหนดสัดสวนคาใชจายการบํารุงรักษา

ซอมแซม เทากับ 3.00% จากรายไดรวม 
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จากการวิเคราะหตนทุนจากใหเชาพื้นที่ และบริการ (Cost of Sale and Service) ดังกลาวขางตนสามารถ

สรุปไดดังน้ี 

 - คาใชจายจากการใหบริการ (Service Costs) 0.03% ของรายรับรวม 

 - คาใชจายสาธารณูปโภค (Utilities Cost) 5.00% ของรายรับรวม 

 - คาใชจายรักษาความปลอดภัย และคาทําความสะอาด 

(Security & Cleaning Cost) 

4,322,000 บาทตอป และปรับเพิ่มปละ 3% 

 - คาใชจายการบํารุงรักษาซอมแซม  

(Repair & Maintenance Cost) 

3.00% ของรายรับรวม 

ประมาณการรายจายในการบริหาร (Selling & Administration Expenses) 

พิจารณาคาใชจายการบริหารจากขอมูลงบแสดงฐานะการเงินที่ทางบริษัทฯ ที่ไดรับขอมูลจาก กองทุนรวม

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเมเจอรซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล โดยทางบริษัทฯ สามารถกําหนดอัตรารายจายใน

การบริหารดังน้ี 

ประมาณการรายจายในการบริหาร 

- คาใชจายในแผนก Sale and Admin 0.34% ของรายรับรวม 

- คาเบี้ยประกันภัย 537,000 บาทตอป และปรับเพ่ิมปละ 2% 

- คาใชจายอ่ืนๆ 0.10% ของรายรับรวม 

- คาธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย 12.00% ของรายรับรวม 

หมายเหตุ: คาธรรมเนียมในการบริการอสังหาริมทรัพย ประกอบดวย คาธรรมเนียมการเก็บคาเชาในนาม

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

(Incentive Fee) และคาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Management Fee) ในสวน

คาเบี้ยประกันผูประเมินไดปรับเพิ่มจากขอมูลในป 2020 ประมาณ 2% 

เงินสํารองสําหรับการปรับปรุงทรัพยสินในอนาคต คาใชจายสวนน้ีเปนคาใชจายที่มีความจําเปนมากในการ

ดําเนินธุรกิจใหเชาพ้ืนที่อาคาร เน่ืองจากเปนตัวที่ช้ีวาในอนาคตอาคารจะมีการปรับปรุงอาคารมากนอย

เพียงใด ซ่ึงโดยทั่วไปการประมาณคาใชจายในการปรับปรุงอาคารจะตองมีการกําหนดเปนระยะเวลาที่

แนนอนวาปใดจะทําการปรับปรุงอาคารและอุปกรณใดบาง แตเน่ืองจากทางบริษัทฯ มีขอจํากัดทางดาน

ระยะเวลาและไมมีเอกสารอางอิงที่ชัดเจน ในการประมาณการปรับปรุงอาคารดังกลาว บริษัทฯ ไดทําการตั้ง

ขอสมมติฐานเกี่ยวกับการสํารองเงินสะสมสําหรับคาใชจายในการปรับปรุงอาคารและอุปกรณตางๆ ไว

ประมาณปละ 2.0 เปอรเซ็นต ของรายรับรวม (ประมาณการไมรวมในสวนของผูเชาระยะยาว) 
อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) 

บริษัทฯ ใชอัตราคิดลดที่อัตรา 10.50% โดยอางอิงจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจากพันธบัตรรัฐบาล 

อายุ 47 ป ที่อัตรา 2.46% บวกกับความเส่ียงจากการลงทุนในตัวทรัพยสิน ซ่ึงทรัพยสินเปนอาคารไลฟ

สไตลเอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซสูง 8 ช้ันพรอมช้ันใตดิน 2 ช้ันและอาคารที่จอดรถ สูง 7 ช้ันภายใตช่ือ 

"อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน"และตั้งอยูบริเวณแยกรัชโยธิน ซ่ึงมีทําเลที่ตั้ง สภาพแวดลอม

ดีมาก รวมถึงสาธารณูปโภค และสาธารณูปการครบครัน โดยในครั้งน้ีกําหนดอัตราความเส่ียงไวประมาณ

8.04% ดังน้ันอัตราคิดลดกระแสเงินสดเทากับ 10.50%  
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นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดทําการรวบรวมอัตราคิดลดกระแสเงินสดตลาด และไดไดทําการเปรียบเทียบความ

เส่ียงจากการลงทุนในทรัพยสินแตละประเภท เพ่ือใหเห็นถึงความเส่ียงของการดําเนินกิจการตามตาราง

ขางลางน้ี 

รายละเอียด ประเภท อัตราคิดลด (Discount Rate) 

Infrastructure (กองทุนรวม DIF) โครงสรางพื้นฐาน 7.57% 

ศูนยการคาเกตเวยเอกมัย พื้นที่คาปลีก 8.00% 

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% 

โรงแรม ดุสิตธานี มัลดีฟส โรงแรม 12.00% 

จากตารางดังกลาวขางตน อัตราคิดลดของทรัพยสินแตละประเภท ซ่ึงเปนขอมูลที่ทาง บริษัทฯ ไดรวบรวม

จากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่จัดทําใหกับ บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

จะพบวาปจจุบันอัตราคิดลดของทรัพยสินดังกลาวขางตน สูงหรือต่ําข้ึนอยูกับระดับความเส่ียงของการ

ดําเนินธุรกิจในการปลอยเชากิจการ หรือสัญญาเชาที่ทํากัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับประเภทของกิจการ และทําเลที่ตั้ง

ของทรัพยสินจากตารางดังกลาวขางตน โดยมีอัตราของ Risk Premium ประมาณ 5.5% ถึง 9.54% ข้ึนอยู
กับประเภท และทําเลที่ตั้งของทรัพยสิน 
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7.1.1 สรุปมูลคาทรัพยสินโดยวิธีรายได/คิดลดกระแสเงินสด 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด ไดทําการวิเคราะหขอมูลของทรัพยสินดังกลาวขางตน ทั้งทางดาน

รายรับและรายจายตางๆ แลวนํามาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบแยกตามหมวดรายไดและคาใชจาย รวมถึงคาใชจาย

การบริหารตางๆ กับขอมูลเปรียบเทียบที่มีการดําเนินกิจการเชนเดียวกับทรัพยสินที่ประเมินมูลคา เพ่ือทําการปรับแก

ปจจัยตางๆ รวมถึงสัดสวนของรายไดและคาใชจาย ตามรายละเอียดในขอสมมติฐานการประเมินมูลคาดังกลาวขางตน 

เม่ือนํามาทําการวิเคราะหตามกระบวนการวิธีรายไดแลว  สามารถสรุปมูลคาไดดังน้ี 

รายการทรัพยสิน มูลคาทรัพยสิน ณ วันที่ทําการประเมินมูลคา 

กรณีที่ 1)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 46 ป 4.62 เดือน 2,445,800,000 บาท 

 (ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564)  
   

กรณีท่ี 2)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 46 ป 3 เดือน 2,459,800,000 บาท 

 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  
   

กรณีท่ี 3)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 46 ป 2,484,800,000 บาท 

 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)  
   

กรณีท่ี 4)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 45 ป 9 เดือน 2,510,000,000 บาท 

 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)  
   

กรณีท่ี 5)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 45 ป 6 เดือน 2,531,000,000 บาท 

 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  

หมายเหตุ : ตารางแสดงการไดมาซ่ึงมูลคาทรัพยสินแตละกรณี แสดงไวในภาคผนวก แนบทายรายงาน 
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7.2 การประเมินคากอสรางอาคาร/ส่ิงปลูกสรางโดยวิธีตนทุนทดแทน 

บริษัทฯ ไดพิจารณาเลือกใชวิธีตนทุนทดแทน เปนเกณฑในการประเมินคากอสรางอาคาร/ส่ิงปลูกสราง ของ

ทรัพยสินที่ประเมินมูลคา 

7.2.1 คากอสรางอาคาร/ส่ิงปลูกสราง  

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดพิจารณาราคาคากอสรางอาคาร / ส่ิงปลูกสราง โดยใชวิธี

คิดราคาคากอสรางตนทุนทดแทน ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบที่ไดรับจากผูวาจางในวันที่ทํา

การสํารวจ ซึ่งผูประเมินฯ ไดสังเกตรูปแบบของอาคาร วัสดุที่ใชในการกอสราง ลักษณะการใชประโยชน การ

ออกแบบโครงสรางรวมถึงการตกแตง เปนแนวทางในการพิจารณากําหนดราคาคากอสรางอาคาร / ส่ิงปลูก

สราง ซ่ึงเปนการพิจารณาในสวนเฉพาะงานโครงสราง งานสถาปตยกรรมและงานตกแตง รวมถึงงานระบบ

ตางๆ ดวยซ่ึงสามารถกําหนดราคาคากอสรางอาคาร / ส่ิงปลูกสรางตางๆ ไดดังน้ี 
ตารางคํานวณคากอสรางอาคาร/ส่ิงปลูกสรางโดยวิธีตนทุนทดแทน 

คากอสรางทดแทนใหม / RCN มูลคาตามสภาพกอสรางปจจุบัน

 - พ้ืนที่ใชสอยภายใน ช้ัน G,2,3 412,960,080.00                     322,108,862.40                    

 - พ้ืนที่ใชสอยภายใน ช้ัน 4 (โบวล่ิงและคาราโอเกะ) 162,400,000.00                     126,672,000.00                    

 - พ้ืนที่ใชสอยภายใน ช้ัน 5,6,7 (โรงภาพยนตร) 485,032,250.00                     378,325,155.00                    

 - พ้ืนที่ใชสอยภายใน ช้ัน 8,9 20,963,360.00                       16,351,420.80                      

 - พ้ืนที่จอดรถ ช้ันใตดิน 1,2 284,898,700.00                     222,220,986.00                    

 รวมมูลคาส่ิงปลูกสรางรายการท่ี 1 1,366,254,390.00                   1,065,678,424.20                  

 - พ้ืนที่จอดรถ 150,804,160.00                     129,691,577.60                    

 รวมมูลคาส่ิงปลูกสรางรายการอ่ืนๆ 150,804,160.00                     129,691,577.60                    

 รวมมูลคาส่ิงปลูกสรางทั้งหมด 1,517,058,550.00                   1,195,370,001.80                  

 หรือเทากับ (ปดเศษ) 1,517,060,000.00                   1,195,370,000.00                  

อาคารจอดรถ 7 ช้ัน

1

2

มูลคาส่ิงปลูกสราง (บาท)
ลําดับที่ รายละเอียดส่ิงปลูกสราง

อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน

(ตารางคํานวณคากอสรางอาคาร / ส่ิงปลูกสรางแสดงไวในภาคผนวกแนบทายรายงาน) 
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รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 

   

หนาที่ 57 

 

 
 

 

7.2.2 มูลคาประกันอัคคีภัย  

ในการกําหนดมูลคาประกันอัคคีภัย ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยส่ิงปลูกสราง (เฉพาะอาคาร) น้ัน 

ผูเอาประกันสามารถเลือกการกําหนดเงินเอาประกันภัยได 2 แบบ คือ แบบที่ 1 (แบบปกติ) โดยการ

กําหนดจํานวนเงินเอาประกันตามมูลคาที่แทจริงของทรัพยสิน (Actual Cash Value) มูลคาที่แทจริง

ดังกลาวเทากับมูลคาทรัพยสินที่เปนของใหม หักดวยคาเส่ือมราคาและแบบท่ี 2 แบบการชดใชตามมูลคา

ทรัพยสินท่ีเปนของใหม (Replacement Cost Valuation หรือ New for Old) โดยในการกําหนดมูลคา

ประกันอัคคีภัย บริษัทฯ ไดยึดหลักการกําหนดมูลคาประกันอัคคีภัยตามคากอสรางอาคาร/ส่ิงปลูกสราง 

ตนทุนทดแทนใหม (Replacement Cost)ซึ่งเปนมูลคาที่ไมรวมมูลคาฐานราก ข้ันตอนการคํานวณสามารถ

แสดงไดดังน้ี 

ลําดับที่ รายการอาคารและส่ิงกอสราง 
มูลคาส่ิงปลูกสราง (บาท) 

มูลคาทดแทนใหม 

1 อาคารโครงการ เมเจอรซีนีเพล็กซ รัชโยธิน 1,366,254,390.00 

2 อาคารจอดยนต 7 ช้ัน 150,804,160.00 

รวมมูลคาส่ิงปลูกสรางทดแทนใหม 1,517,058,550.00 

หักมูลคาฐานรากอาคาร 10% ของมูลคาทดแทนใหม 151,705,855.00 

มูลคาประกันอัคคีภัย 1,365,352,695.00 

หรือเทากับ (ปดเศษ) 1,365,350,000.00 

7.2.3 สรุปราคาคากอสรางอาคาร / ส่ิงปลูกสรางโดยวิธีตนทุนทดแทน 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดพิจารณาคากอสรางอาคาร / ส่ิงปลูกสรางของทรัพยสิน

โดยวิธีทุนทดแทน ตามหลักเกณฑและวิธีการขางตน สามารถสรุปคากอสรางอาคาร / ส่ิงปลูกสรางไดดังน้ี 

รายการทรัพยสิน มูลคาทรัพยสิน ณ วันที่ทําการประเมินมูลคา 
(ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564) 

 คากอสรางอาคาร / ส่ิงปลูกสราง  

ตามสภาพปจจุบันหลังหักคาเส่ือมราคา 

1,195,370,000 บาท  

 

 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 

   

หนาที่ 58 

 

 
 

 

7.3 สรุปผลการประเมินมูลคาทรัพยสิน ในแตละวิธี 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ไดพิจารณาเลือกใชวิธีประเมินสําหรับทรัพยสินฯ ตามหลักเกณฑและ

วิธีการดังกลาวขางตน สามารถสรุปผลการประเมินมูลคาทรัพยสินฯ ไดดังน้ี 

มูลคาทรัพยสิน โดยวิธีรายได/วิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด ใชเปนเกณฑในการประเมินมูลคา 
รายการทรัพยสิน มูลคาทรัพยสิน ณ วันที่ทําการประเมินมูลคา 

กรณีที่ 1)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 46.39 ป 2,445,800,000 บาท 

 (ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564)  
   

กรณีท่ี 2)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 46.25 ป 2,459,800,000 บาท 

 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  
   

กรณีท่ี 3)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 46.00 ป 2,484,800,000 บาท 

 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)  
   

กรณีท่ี 4)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 45.75 ป 2,510,000,000 บาท 

 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)  
   

กรณีท่ี 5)  มูลคาทรัพยสินภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 45.50 ป 2,531,000,000 บาท 

 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  

คากอสรางอาคาร / ส่ิงปลูกสรางของทรัพยสินที่ประเมินมูลคา โดยวิธีตนทุนทดแทน 

รายการทรัพยสิน 
มูลคาทรัพยสิน ณ วันที่ทําการประเมินมูลคา 

(ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564) 

 คากอสรางอาคาร / ส่ิงปลูกสราง  

ตามสภาพปจจุบันหลังหักคาเส่ือมราคา 

1,195,370,000 บาท  

  



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 

   

หนาที่ 59 

 

 
 

 

8.0 สรุปผลการประเมินมูลคา 

8.1 วันท่ีทําการประเมินมูลคาทรัพยสิน 

วันที่ทําการประเมินมูลคาทรัพยสินน้ี คือ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564 

8.2 ขอสมมติฐานการประเมนิมูลคาทรัพยสิน 

ในการประเมินมูลคาทรัพยสินครั้งน้ี บริษัทฯ มิไดตั้งขอสมมติฐานเพิ่มเติมใดๆ ที่มีผลกระทบตอการ

กําหนดมูลคาทรัพยสิน 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางภายใตช่ือ "อาคารโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน" 

ตั้งอยูเลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
เอกสารอางอิงเลขที่ : 64-1-0130-GL-1 

   

หนาที่ 60 

 

 
 

 

8.3 สรุปมูลคาทรัพยสิน 

การประเมินมูลคาทรัพยสินตามที่กลาวถึงขางตน บริษัทฯ ไดทําการประเมินฯ บนขอสมมติฐานวา หากไมมี

ขอจํากัดใดใดหรือขอตกลงพิเศษ ตลอดจนภาระคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีไมเปนปกติเกิดข้ึน ซึ่งบริษัทฯ ไมอาจ

ทราบได ทั้งน้ีโดยอางถึงวิธีการประเมินฯ ที่นํามาใชและรายละเอียดของขอสมมติฐานที่ระบุไวขางตน บริษัท

ฯ จึงเสนอความเห็นที่เปนมูลคาตลาดเสรีของทรัพยสินฯ ณ วันที่ทําการประเมินมูลคาทรัพยสินภายใตสิทธิ

การเชาอายุสัญญาเชาคงเหลือ 46.39 ป โดยทางบริษัทฯพิจารณามูลคาทรัพยสิน โดยพิจารณาแยกมูลคา

ทรัพยสินออกเปน 4 กรณ ีตามวันที่เขาลงทุน 

กรณีท่ี 1)  มูลคาทรัพยสิน : 2,445,800,000 บาท 

 ภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 46.39 ป  (สองพันส่ีรอยส่ีสิบหาลานแปดแสนบาทถวน) 

 (ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564)  

    

กรณีท่ี 2)  มูลคาทรัพยสิน : 2,459,800,000 บาท 

 ภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 46.25  ป  (สองพันส่ีรอยหาสิบเกาลานแปดแสนบาทถวน) 

 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  

    

กรณีท่ี 3)  มูลคาทรัพยสิน : 2,484,800,000 บาท 

 ภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 46.00 ป  (สองพันส่ีรอยแปดสิบส่ีลานแปดแสนบาทถวน) 

 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)  

    

กรณีท่ี 4)  มูลคาทรัพยสิน : 2,510,000,000 บาท 

 ภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 45.75 ป  (สองพันหารอยสิบลานบาทถวน) 

 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)  

    

กรณีท่ี 5)  มูลคาทรัพยสิน  : 2,531,000,000 บาท 

 ภายใตอายุสัญญาคงเหลือ 45.50 ป  (สองพันหารอยสามสิบเอ็ดลานบาทถวน) 

 (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 : นายทักษิณ แซตั้ง 

ผูพิมพรายงาน : นางสาวนิรชา สิโปด 










































