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VL/ps/R0541/2015 และ R0542/2015 สรุ ป
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
บริษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จํากัด
เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
ชันที
้ ่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
บริษัท เลิศรั ฐการ จํากัด
เลขที่ 57 อาคารปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร 10330
เรี ยน ท่ านกรรมการผู้จัดการ
ตามที่ ท่านได้ มอบหมายให้ บริ ษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํ ากัด ทํ าการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน ในลักษณะสิทธิการเช่า (Leasehold Interest) ของทรัพย์สิน สําหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ ได้ แก่สิทธิ
การเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง ภายใต้ ชื่ออาคารสํานักงาน “สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ” ตังอยู
้ ่เลขที่ 98 ติดหัว
มุมถนนสาทรเหนือ และถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร และสิทธิการเช่าพื ้นที่
บางส่วนของอาคารสํานักงาน “ปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ” (ไม่รวมส่วนโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุ งเทพฯ)
ตังอยู
้ ่เลขที่ 57 ถนนวิทยุ ในแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร นัน้ บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว ดัง
รายละเอียดแนบท้ ายจดหมายนี ้
1. วัตถุประสงค์ ของรายงาน
บริ ษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ทําการวิเคราะห์ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดังรายละเอียด
ข้ างต้ น รายงานที่จะจัดเตรี ยมขึน้ และนําเสนอต่อท่าน เพื่อให้ ทราบมูลค่ าตลาดของสิทธิการเช่ าตาม
สัญญาเช่ าปั จจุบัน (Market Value of Leasehold Interest for the Existing Tenancy) ณ วันที่ประเมิน
มูลค่า 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และมูลค่ าตลาดของสิทธิการเช่ าตามสัญญาเช่ าปั จจุบัน (Market Value of
Leasehold Interest for the Existing Tenancy) ตามเงื่อนไขร่ างสั ญญาแต่ งตัง้ ผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรั พย์ ของทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ (Subjects to Property Management
Agreement by Real Estate Investment Trust) ณ วันที่เข้ ากองทรัสต์ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้ ใช้ เป็ น
ข้ อมู ล ประกอบการพิ จ ารณาด้ านวั ต ถุ ป ระสงค์ สาธารณะ เพื่ อจั ด ตั ้ง ทรั ส ต์ เพื่ อการลงทุ น ใน
อสังหาริมทรั พย์ (Real Estate Investment Trust : REIT)

มู ล ค่ า ตลาด (Market Value) หมายถึง มูล ค่าเป็ นตัวเงิ นซึ่ง ประมาณว่าเป็ นราคาของทรั พย์ สิ น
ที่สามารถใช้ ตกลงซื ้อขายกันได้ ระหว่างผู้เต็มใจขายกับผู้เต็มใจซื ้อ ณ วันที่ประเมินมูลค่าภายใต้ เงื่อนไขการ
ซื อ้ ขายปกติ ที่ ผ้ ู ซื อ้ ผู้ ข ายไม่มี ผ ลประโยชน์ เ กี่ ย วเนื่ อ งกัน โดยได้ มี ก ารเสนอขายทรั พ ย์ สิ น ในระยะเวลา
พอสมควร และโดยที่ทงสองฝ่
ั้
ายได้ ตกลงซื ้อขายด้ วยความรอบรู้ อย่างรอบคอบ และปราศจากภาวะกดดัน
ทังนี
้ ้ให้ ถือด้ วยว่าสามารถโอนสิทธิครอบครองตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ในทรัพย์สินได้
มูลค่ าตลาดของสิทธิการเช่ าในฐานะของผู้เช่ า (Market Value of Leasehold Interest) หมายถึง มูลค่า
อันเกิ ดจากความเป็ นเจ้ าของสิทธิ ในการครอบครองและใช้ ประโยชน์ ในทรั พย์ สินซึ่งได้ รับจากเงื่อนไขตาม
สัญญาเช่าอันเป็ นไปตามข้ อตกลงในสัญญาและมีระยะเวลาสิ ้นสุดที่แน่นอน โดยแลกเปลี่ยนกับการชําระค่า
เช่าล่วงหน้ าหรื อค่าเช่าตามระยะเวลา ทังนี
้ ใ้ ห้ อยู่ภายใต้ สมมติฐานว่า สามารถโอนสิทธิ การเช่าดังกล่าวได้
โดยทัว่ ไป
มูลค่ าตลาดตามสภาพการใช้ ประโยชน์ ปัจจุบันและผู้เช่ าปั จจุบัน (Market Value for the Existing
Use and Existing Tenancies) เป็ นมูลค่าตลาดตามคําจํากัดความข้ างต้ น โดยมีความหมายเพิ่มเติมว่า
ทรัพย์สินดังกล่าวจะใช้ ประโยชน์ในสภาพเดิม และอ้ างอิงตามสัญญาเช่าต่อเนื่องไป ภายใต้ สมมติฐานว่าจะ
สามารถขายในตลาดเปิ ดได้ และความหมายคําจํากัดความนีจ้ ะไม่พิจารณาถึงการใช้ ประโยชน์ สูงสุดของ
ทรัพย์สิน นอกจากนี ้ มูลค่าดังกล่าวอาจจะไม่สะท้ อนถึงมูลค่าที่แท้ จริ งในกรณีที่มีการแบ่งทรัพย์สินออกขาย
และไม่สะท้ อนถึงมูลค่าในสภาพที่อาจจะมีการเปลี่ยนสภาพการใช้ ประโยชน์ และเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
2. ทรั พย์ สินที่ประเมินมูลค่ า
ทรัพย์สินที่มอบหมายให้ ทําการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ประกอบด้ วย สิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสํานักงาน
รวมทัง้ หมด 2 รายการ ได้ แก่ สิทธิ การเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสํานักงาน “สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ”
ตัง้ อยู่ เ ลขที่ 98 ติ ด หั ว มุ ม ถนนสาทรเหนื อ และถนนนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ แขวงสี ล ม เขตบางรั ก
กรุ งเทพมหานคร และสิทธิ การเช่าพืน้ ที่อาคารบางส่วนของอาคารสํานักงาน “ปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ”
(ไม่รวมส่วนโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุ งเทพฯ) โดยสรุ ปแต่ละแห่งดังนี ้
2.1 สิทธิการเช่ าที่ดนิ พร้ อมอาคารสํานักงาน “สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ”
สิทธิการเช่าที่ดินของเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินเลขที่ 520 เลขที่ดิน 45 มีเนื ้อที่ดินรวมตามเอกสารสิทธิ์ 9 ไร่
3 งาน 77.8 ตารางวา (3,977.8 ตารางวา หรื อ 9.9445 ไร่ ) โดยมีเนื ้อที่ดินเช่าบางส่วนตามสัญญา 5 ไร่
60.32 ตารางวา (2,060.32 ตารางวา หรื อ 8,241.28 ตารางเมตร) โดยมีวนั ที่เริ่ มสัญญา วันที่ 7 ตุลาคม
พ.ศ. 2553 และสิ ้นสุดสัญญา วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2583

อาคารสิ่งปลูกสร้ างที่ประเมินมูลค่า ได้ แก่ อาคารสํานักงาน สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ มีความ
สูง 39 ชัน้ (ลิฟท์ โดยสารมี 40 ชัน้ เพราะมีการข้ ามชัน้ 13) พร้ อมชันใต้
้ ดิน 5 ชัน้ มีพืน้ ที่ใช้ สอยภายใน
อาคารรวมประมาณ 114,567.00 ตารางเมตร ปั จจุบันมีพืน้ ที่ เช่าสุทธิ 73,181.29 ตารางเมตร ซึ่ง
ประกอบด้ วยพื ้นที่สํานักงาน 70,650.40 ตารางเมตร พื ้นที่พาณิชยกรรม 2,071.89 ตารางเมตร และพื ้นที่
ห้ องเก็บของ 459.00 ตารางเมตร (พื ้นที่เช่าสุทธิ ไม่นบั รวมพื ้น ที่ Victor Club 922.00 ตารางเมตร โดย
พื ้นที่สว่ น Victor Club นํามาเข้ ากองทรัสต์ และสร้ างรายได้ อื่นๆ ให้ กบั กองทรัสต์)
2.2 สิทธิการเช่ าพืน้ ที่อาคารบางส่ วนของอาคารสํานักงาน “ปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ” (ไม่ รวม
ส่ วนโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุ งเทพฯ)
โครงการอาคารสํานักงาน ปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ มีความสูง 33 ชัน้ (ลิฟท์โดยสารมี 34 ชัน้ เพราะมี
การข้ ามชัน้ 13) พร้ อมชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้ มีพื ้นที่ใช้ สอยภายในอาคารรวมประมาณ 81,504.00 ตารางเมตร
ประกอบด้ วย พื ้นที่ส่วนโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุ งเทพฯ ประมาณ 28,200 ตารางเมตร (ไม่นํามาเข้ า
กองทรัสต์) และส่วนที่นํามาเข้ ากองทรัสต์ ประมาณ 53,304.00 ตารางเมตร โดยมีพื ้นที่เช่าสุทธิสว่ นที่เข้ า
กองทรัสต์ 26,313.43 ตารางเมตร ประกอบด้ วยพื ้นที่เช่าสํานักงาน 25,019.85 ตารางเมตร พื ้นที่พาณิช
ยกรรม 1,016.00 ตารางเมตร พื ้นที่ห้องเก็บของ 277.58 ตารางเมตร (พื ้นที่เช่าสุทธิ ไม่นบั รวมพื ้นที่
Victor Club 794.38 ตารางเมตร และพืน้ ที่ ATM โดยพืน้ ที่ส่วน Victor Club และ ATM นํามาเข้ า
กองทรัสต์ และสร้ างรายได้ อื่นๆ ให้ กบั กองทรัสต์)
3. สมมติฐานและข้ อกําหนดเบือ้ งต้ นสําหรั บประเมินมูลค่ า
การประเมินมูลค่าทรั พย์ สิน เป็ นการพิจารณาในลักษณะที่เป็ นสิทธิ การเช่า เพื่อให้ ทราบมูลค่าตลาดตาม
สัญญาเช่าปั จจุบัน (Market Value for the Existing Tenancy) ของสิทธิการเช่า (Market Value of
Leasehold Interest) ตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญาเช่า และตามเงื่อนไขร่ างสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หาร
อสังหาริ มทรั พย์ ของทรั สต์ เ พื่ อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พ ย์ (Subjects to Property Management
Agreement by Real Estate Investment Trust) ในสภาพที่ไม่มีภาระผูกพันของทรัพย์สิน ณ วันที่ทําการ
ประเมินมูลค่าทรั พย์สิน เพื่อให้ ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาด้ านวัตถุประสงค์สาธารณะ เพื่อจัดตังท
้
รัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) และยังมีสมมติฐานและ
ข้ อกํ าหนดเบื อ้ งต้ นอื่ นๆ ดังที่ ร ะบุไว้ ในรายงานฉบับ สมบูรณ์ (Full Valuation Report) เลขที่ อ้างอิ ง
R0541/2015 และ R0542/2015
4. วิธีประเมินมูลค่ า
เนื่องจากทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า ถือว่าเป็ นทรัพย์สินที่ก่อให้ เกิดรายได้ (Income Producing Property) และ
ปั จจุบนั ได้ มีการให้ เช่าพืน้ ที่อาคารแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยทั่วไป ดังนัน้ บริ ษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด ได้ พิจารณาเลือกใช้ วิธีคิดจากรายได้ (Income Method) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted
Cash Flow Technique) เป็ นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่า และใช้ วิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Method) เป็ นเกณฑ์
ในการตรวจสอบ เพื่อวัตถุประสงค์ของรายงานนี ้

5. สรุ ปผลการประเมินมูลค่ า
 สิทธิการเช่ าที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้ าง ภายใต้ ช่ ืออาคารสํานั กงาน “สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ
ทาวเวอร์ ”
1) มูลค่ าทรั พย์ สินตามเกณฑ์ ตลาดปกติ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
 มูลค่ าสิทธิการเช่ าในฐานะผู้เช่ า ที่ระยะเวลาเช่ า : 6,074,000,000.- บาท
25 ปี 7 วัน ตามสภาพการใช้ ประโยชน์ ปัจจุบัน
(หกพันเจ็ดสิบสี่ล้านบาทถ้ วน)
2) มูลค่ าทรั พย์ สินตามโครงสร้ างของทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์
(Real Estate Investment Trust : REIT) ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
 มูลค่ าสิทธิการเช่ าในฐานะผู้เช่ า ที่ระยะเวลาเช่ า : 6,502,000,000.- บาท
24 ปี 279 วัน ตามโครงสร้ างของกองทรั สต์
(หกพันห้ าร้ อยสองล้ านบาทถ้ วน)
 สิทธิการเช่ าพืน้ ที่บางส่ วนของอาคารสํานักงาน “ปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ”
1) มูลค่ าทรั พย์ สินตามเกณฑ์ ตลาดปกติ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
 มูลค่ าสิทธิการเช่ าในฐานะผู้เช่ า ที่ระยะเวลาเช่ า : 2,636,000,000.- บาท
25 ปี 340 วัน ตามสภาพการใช้ ประโยชน์ ปัจจุบัน
(สองพันหกร้ อยสามสิบหกล้ าน
บาทถ้ วน)
2) มูลค่ าทรั พย์ สินตามโครงสร้ างของทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์
(Real Estate Investment Trust : REIT) ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
 มูลค่ าสิทธิการเช่ าในฐานะผู้เช่ า ที่ระยะเวลาเช่ า : 2,876,000,000.- บาท
25 ปี 248 วัน ตามโครงสร้ างของกองทรั สต์
(สองพันแปดร้ อยเจ็ดสิบหกล้ าน
บาทถ้ วน)
รายงานการประเมินมูลค่าที่ส่งมาพร้ อมจดหมายนี ้ได้ แสดงถึงข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง และสมมติฐานการประเมิน
มูลค่าที่ พิจารณาว่ามีความสําคัญในการประเมินมูลค่าทรั พย์ สิน ซึ่งได้ ถูกเตรี ยมขึน้ สําหรั บวัตถุประสงค์
สาธารณะเพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ รายงานนี ้อาจถูกเปิ ดเผยต่อที่ปรึกษาของท่านตามวัตถุประสงค์
ที่ระบุ
บริ ษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และข้ าพเจ้ าผู้มีอํานาจลงนามกระทํ าการแทนบริ ษัทฯ
ข้ างล่างนี ้ ขอรั บรองว่า ไม่มีผลประโยชน์ เกี่ ยวข้ องไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมกับทรั พย์ สินที่ทําการประเมิน
มูลค่า
ขอแสดงความนับถือ
กระทําการแทนในนาม
บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
นายปรั ชญา บุษยพันธ์
ผู้อาํ นวยการ - ฝ่ ายทีป่ รึกษาและประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน
ผูป้ ระเมิ นหลักชัน้ วุฒิ เลขที ่ วฒ.175

