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เรียน สถาบันการเงิน/เจาของทรัพยสิน/ผูขาย/ผูซือ้ และผูท่ีเกี่ยวของ 
   

  

 ตามท่ีบริษัท เครือแอทโฮม จํากัด ไดรับมอบหมายใหทําการประเมินมูลคาทรัพยสิน บัดนี้บริษัทได

ดําเนินการตามวัตถุประสงคแลวเสร็จเรียบรอยแลว โดยไดแสดงรายละเอียดหลักเกณฑ สมมติฐาน และเง่ือนไข

ขอจํากัดในการประเมินมูลคาในครั้งนี้ไวในรายงาน และขอแจงผลสรุปการประเมินมูลคาทรัพยสินนี้ดังตอไปนี้ 

 

ช่ือลูกคา โชคอนันตแมนชั่น 

ประเภททรัพยสิน อพารทเมนทท่ีพักอาศัย 

ท่ีต้ังทรัพยสิน 22 ซอย อารียสัมพันธ 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 
10400 

เอกสารสิทธ์ิท่ีดิน โฉนดท่ีดิน 12521 

อาคารส่ิงปลูกสราง โชคอนันตแมนชั่น 

ภาระผูกพัน ปลอดภาระผูกพัน 

วัตถุประสงคการประเมิน ประกอบการซ้ือขายและทราบราคาทรัพยสิน 

วิธีการประเมิน เปรียบเทียบราคาตลาด 

วันท่ีประเมิน 5 พย. 2559 

มูลคาตลาดที่ประเมิน 58,204,753.06 บาท 

 

บริษัท เครือแอทโฮม  จํากัด และผูประเมินขอรับรองวาไมมีผลประโยชนใดๆ เกี่ยวของกับทรัพยสินนี้ 

และไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูประเมินมูลคาทรัพยสินดวยความระมัดระวังตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอยาง

เต็มท่ี 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายทองอินทร พรมบุตร) 

กรรมการผูจัดการ 
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1. วัถตุประสงคการประเมินมูลคาทรัพยสิน 
 
 

1.1 การมอบหมาย  
บริษัท เครือแอทโฮม จํากัด ไดรับการวาจางใหทําการประเมินมูลคาทรัพยสินจาก โชคอนันตแมนช่ัน เม่ือวันท่ี 3 

พย. 2559   
 

 

1.2 วัตถุประสงคในการประเมินมูลคาทรัพยสิน 
บริษัท เครือแอทโฮม จํากัด ไดรับการวาจางใหทําการประเมินมูลคาทรัพยสินโดยมีวัตถุประสงค เพื่อ 

ประกอบการซื้อขายและทราบราคาทรพัยสิน 

 

 

การนํารายงานนี้ไปใชประโยชน จํากัดตามวัตถุประสงคและผูท่ีเกี่ยวของตามท่ีระบุไวขางตนเทานั้น ไมอาจใชได

กับวัตถุประสงคอื่น และผูใชประโยชนรายอื่นท่ีไมไดระบุไวในรายงานฉบับนี้  

 
1.3 วันท่ีสํารวจและประเมินมูลคาทรัพยสิน 
 บริษัท เครือแอทโฮม จํากัด ไดทําการสํารวจและประเมินมูลคาทรัพยสินนี้ เม่ือวันท่ี 5 พย. 2559 

 
 
1.4 ลักษณะทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา 

ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา คือ อพารทเมนทท่ีพักอาศัย ช่ือ โชคอนันตแมนช่ัน เน้ือท่ีดิน 84 ตรว. 1 อาคาร 
พื้นท่ีใชสอยราว 1,201 ตรม.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานการประเมนิมูลคาทรัพยสินเลขที่ 1010/559  โดย บริษัท เครือแอทโฮม  จํากัด  หนา  2 

2.    ที่ตั้งทรพัยสนิ 
 
 
2.1 ท่ีต้ังทรัพยสิน  

ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคาต้ังอยูท่ี 22 ซอย อารียสัมพันธ 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 
10400   

 

 

โดยมีระยะทางหางสถานท่ีสําคัญ ๆ ในบริเวณใกลเคียงดังตอไปนี้  

กรมธนารักษณ ประมาณ 0.3 กิโลเมตร 

กระทรวงการคลัง ประมาณ 0.4 กิโลเมตร 

รพ.วิชัยยุทธ ประมาณ 0.5 กิโลเมตร 

ทางดวนทางลงพระราม 6 ประมาณ 0.5 กิโลเมตร 

รร. สามเสนวิทยาลัย ประมาณ 0.8 กิโลเมตร 

รพ. รามาธิบดี ประมาณ 1.0 กิโลเมตร 

 

2.2 การคมนาคมไปยังทรัพยสิน 
ไดหลายทางท้ัง ทาง ถนนพระราม 6 เขาทางซอย พระรามท่ี 6 ซอย 30 แลวเล้ียวขวา เขาซอย อารียสัมพันธ 6 

ประมาณ 200 เมตรจะถึงท่ีต้ังทรัพยอยูดานขวามือ 

หรือ ทางถนน พหลโยธิน เขาทาง ถนน พหลโยธิน เขาถนนซอย อารีย และตรงเขามาทางอารียสัมพันธ 6 แลว

เล้ียวซาย ก็จะเขาซอยประมาณ 200 เมตรจะถึงท่ีต้ังทรัพยอยูดานขวามือเชนกัน  

 

 

 

2.3 ทางเขาออกตามกฎหมาย 
 

ทางเขาออกเปนถนนทางสาธารณประโยชน เปนเขาออกท่ีไมมีปญหาดานทางเขาออกหรือภาระจํายอมแตอยาง

ใด สามารถเขาออกไดตามหัวขอ 2.2 คมนาคมไปยังทรัพยสินไดตามกฎหมาย  

 

 

 

2.4 ลักษณะพื้นท่ีใกลเคียงและสภาพแวดลอม 

พื้นท่ีใกลเคียงเปนแหลงชุมชนท่ีพักอาศยั สถานท่ีราชการ โรงพยาบาลและเขตเมือง โดยสภาพแวดลอมเหมาะ

แกการอยูอาศัย ทรัพยดังกลาวต้ังอยูในซอยอารียสัมพันธ 6 เม่ือหันหนาเขาหาท่ีต้ังทรัพยแปลงท่ีติดกันดาน

ซายมือจะเปน บานเดี่ยว 2 ช้ันพักอาศัย ดานขวาจะเปนท่ีดินวางเปลาสําหรับเก็บของ สวนแปลงตรงขามจะเปน

หอพกัไมปรากฏช่ือ 5 ช้ัน ซ่ึงมีผูคนพักอาศัยอยูตลอด 
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3. รายละเอียดเก่ียวกับที่ดิน 
 

 

3.1 เอกสารสิทธิ์ท่ีดิน 
เอกสารสิทธ์ิในการประเมินน้ีไดรับสําเนาจากผูวาจาง และไดตรวจสอบเทียบกับเอกสารสิทธ์ิฉบับสํานักงานท่ีดิน 

โดยตรวจสอบ ณ สํานักงานท่ีดิน สํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร ปรากฏตามรายละเอียดดังตอไปน้ี  

 
ประเภทเอกสารสิทธ์ิ :    ฉโนดท่ีดิน 

ตําแหนงท่ีดิน : ตําบล สามเสนใน(สาม

เสนในฝงเหนือ) 

อําเภอ ดุสิต(บางซื่อ) จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 

ลํา โฉนดท่ีดิน เลม หนา ระวาง เลข หนา เนื้อท่ีดินประมาณ 

ดับ เลขที่    ท่ีดิน สํารวจ ไร งาน ตรว.

1 12521 126 21  1414 2487   84 

2          

3          

4          

5     

รวม   84 

 

สิทธิตามกฎหมาย : มีกรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง สิทธิการเชาถูกตอง   
 
ภาระผูกพันท่ีมีการจดทะเบียน ณ สํานักงานท่ีดิน  
1. ไมมีภาระผูกพันการจํานอง  

 

ผูประเมินทําการประเมินมูลคาทรัพยสินโดยเช่ือวาสิทธิและขอจํากัดทางกฏหมายของทรัพยสินมีความถูกตอง 

โดยไดมีการตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิปรากฏตามรายละเอียดขางตน และพบวามีขอความในสาระสําคัญตรงกัน  

 

ผูประเมินเช่ือวาผูเปนเจาของทรัพยสินมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิตามกฎหมายโดยถูกตอง สามารถซ้ือขายเปล่ียนมือ

ได โดยไมมีภาระผูกพันทางกฎหมายอื่นใดท่ีจะสงผลกระทบตอมูลคาทรัพยสิน  

 

กรณีสิทธิการเชา  

ผูประเมินเช่ือวาขอมูลท่ีเกี่ยวกับสัญญาเชาท่ีไดรับบางสวน หรือท้ังหมด มีความสมบูรณถูกตองตามกฎหมาย 

ปราศจากเง่ือนไขหรือภาระผูกพันท่ีไดเปรียบหรือเสียเปรียบนอกเหนือจากท่ีระบุไวในรายงาน อันอาจสงผลตอ

มูลคาของทรัพยสินท่ีประเมิน 

 

ผูประเมินมิไดตรวจสอบฐานะทางการเงินของผูเชา หรือผูกําลังจะเชา และมีสมมติฐานวา ผูเชาสามารถจะปฏิบัติ

ตามภาระผูกพันตามสัญญาเชาได โดยไมมีการคางชําระคาเชาหรือการกระทําท่ีเปนการละเมิดสัญญาเชามากอน  
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3.2 ราคาท่ีดินตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
ราคาประเมินทุนทรัพยในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สําหรับท่ีดินแปลงขางตนเปนการประเมินรายแปลง 

จากการตรวจสอบพบวาท่ีดินแปลงนี้มีราคาตารางวาละ 61,000 บาท  

 

ราคาประเมินทุนทรัพยจากทางราชการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สําหรับท่ีดินแปลงขางตนเปนการ

ประเมินรายโซน-บล็อก  จากการตรวจสอบพบวาท่ีดินแปลงนี้มีราคาดังตอไปน้ี  

1. 5,124,000 บาท 

หรือ แสดงตามสําเนาเอกสารบัญชีราคาประเมิน ท่ีแนบมาในภาคผนวก ฉ.  

 

 
3.3 การสํารวจท่ีดิน 

ในการสํารวจสถานที่ต้ังของท่ีดินครั้งน้ี สามารถตรวจสอบตําแหนงท่ีดิน (ได) โดยตรวจสอบจาก 

 สํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร 
 ไดสํารวจท่ีดินแลว ไมพบหมุดหลักเขต  

 

การตรวจสอบตําแหนงท่ีดินขางตนไมวาจะเปนการอางอิงจากหมุดหลักเขตท่ีตรวจพบ ระวางที่ดิน เอกสารแปลง

คงเหลือ แปลงขางเคียง การสอบถามผูอาศัยขางเคียง การนําช้ี หรือใชแผนท่ีแสดงท่ีต้ังของท่ีดินท่ีไดรับจากผู

วาจาง เปนการอางอิงตามเอกสารราชการ หรือเอกสารท่ีไดรับ และการจัดทําแผนท่ีแสดงท่ีต้ังของท่ีดิน พรอม

ระยะทางโดยประมาณเทานั้น  

 

ผูประเมินมิไดทําการสํารวจรังวัดตรวจสอบแนวเขตท่ีดินเพื่อยืนยันลักษณะรูปแปลง เนื้อท่ีดิน ระดับของดิน 

และแนวเขตท่ีดิน และมิไดสํารวจสภาพท่ีดินถึงความเหมาะสมสําหรับการพัฒนาโครงการ ท้ังไมมีการทดสอบ

คุณสมบัติของดิน การทรุดตัว ตลอดจนวัตถุมีพิษท่ีอาจมี  

 

 
 
 

3.4   ลักษณะเฉพาะของท่ีดิน 
เนื้อท่ีดินและรูปราง  
ท่ีดินท่ีประเมินประกอบท่ีดินจํานวน :  1 แปลง     

เนื้อท่ีดินตามเอกสารสิทธ์ิท่ีดินรวมท้ังส้ิน : 00  ไร  0  งาน 84  ตารางวา (หรือรวมท้ังส้ิน 84 ตารางวา)  

ลักษณะรูปแปลงของที่ดินโดยรวมเปนรูป : ส่ีเหล่ียมผืนผา  

ท่ีดินมีดานท่ีติดถนน  :   1  ดาน  กลาวคือ ติดถนนในซอยอารียสัมพันธ 6 ดานหนา 

ดานหนาท่ีติดถนนเขาออกหลัก : ทางดานทิศ ตะวันออก  กวางประมาณ 100  เมตร  ความลึกเฉล่ียประมาณ    

40 เมตร 
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สภาพทางภูมิศาสตร ระดับผิวพื้นดิน และการใชประโยชน 
สภาพทางภูมิศาสตร : ระดับ 

ระดับพื้นผิวดิน  : การถมดินและปรับระดับเรียบรอย 

การใชประโยชนบนท่ีดินปจจุบัน  :  อพารเมนทพักอาศัย 

 
อาณาเขตติดตอ 
ทิศ ระยะทางประมาณ มีอาณาเขตติดตอกับ 

ทิศเหนือ 00 เมตร บานเดียว 2 ช้ันพักอาศัย 

ทิศใต 00 เมตร ท่ีดินวางเปลาเก็บของ

ทิศตะวันออก 7 เมตร อพารเมนทพักอาศัย 5 ช้ัน 

ทิศตะวันตก 00 เมตร บานเดียว 2 ช้ันพักอาศัย 

 
สภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอท่ีดิน 
การตรวจสอบปญหาสภาพแวดลอมบริเวณใกลเคียงท่ีดินเทาท่ีสามารถตรวจสอบได ณ วันสํารวจ พบดังนี้  

ปญหาเรื่องน้ําทวมขัง :  ไมมี 

ปญหามลพิษ :  ไมมี 

การตรวจสอบอื่น ๆ : ไมมี  

 

3.5 ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบไฟฟา :   พรอมใช 

 

ระบบประปา :   พรอมใช 

 

ระบบโทรศัพท :   พรอมใช 

 

ระบบทอระบายน้ํา :   พรอมใช 
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4.  รายละเอียดอาคารและสิ่งปลูกสราง 
 
 

4.1  รายการอาคารและสิ่งปลูกสราง  
อาคารและส่ิงปลูกสราง รวมท้ังสวนปรับปรุงพัฒนาบนท่ีดินท่ีสํารวจได ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้  

 

ลําดับ บานเลขท่ี รายการอาคารและส่ิงกอสราง เนื้อท่ีใชสอยรวม อาคารต้ังอยูบน 

   (ตารางเมตร) ท่ีดินแปลงโฉนด 

1. 22 อาคารท่ีพักอาศัย 6 ช้ัน 1,201 12521 

2.     

3.     

4.    

5.     

รวม 1,201  

 

4.2  การสํารวจอาคารและสิ่งปลกูสราง  
ใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร  

 มีใบอนุญาตกอสรางอาคาร สําหรับอาคารประเภทท่ีพักอาศัย ซ่ึงตองมีใบอนุญาตการใชอาคาร จากการ

ตรวจสอบพบวา มีใบอนุญาตกอสรางอาคาร 

 

แบบแปลนอาคารท่ีใชประกอบการประเมิน 
 เปนตามแบบแปลนตามที่ผูวาจาง, เจาของอาคาร หรือผูครอบครองอาคารจัดให 

 

ความสมบูรณในการกอสราง 
 เปนอาคารท่ีกอสรางเสร็จสมบูรณ สามารถใชงานหรือไดใชงานแลว 

 

การเขาสํารวจและตรวจสอบอาคาร 
 ผูประเมินสามารถเขาสํารวจไดท้ังนอกอาคารและภายในอาคาร 

 

เงื่อนไขและขอจํากัดในการตรวจสอบอาคาร 
บริษัท เครือแอทโฮม จํากัด ไดทําการสํารวจและประเมินมูลคา โดยมีเง่ือนไขและขอจํากัดในการสํารวจและ

ตรวจสอบอาคารส่ิงกอสราง และสวนปรับปรุงพัฒนาอื่นๆ บนท่ีดิน กลาวคือ  
 ผูประเมินไดทําการสํารวจตรวจสอบเบ้ืองตนเฉพาะตัวอาคารและสวนปรับปรุงอื่น ตลอดจนระบบ

น้ําประปา ระบบไฟฟา และระบบอื่นๆตามลักษณะของการใชงานท่ัวไปเทานั้น โดยไมมีการสํารวจหรือ

ทดสอบทางวิศวกรรมของอาคารและสวนปรับปรุงอื่น เกี่ยวกับความแข็งแรง ความปลอดภัย การทรุดตัว

ของโครงสราง การใชวัสดุท่ีอาจเปนพิษในอาคาร หรือการทดสอบประสิทธิภาพการใชงานของระบบ

สาธารณูปโภคภายในอาคาร อยางไรก็ตาม ผูประเมินคาทรัพยสินไดทําการตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของ

อาคารอยางถี่ถวนแลว 
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 ผูประเมินเช่ือวาอาคารและสวนปรับปรุงพัฒนาอ่ืน ไดรับการปลูกสรางโดยถูกตองสอดคลองกับขอกําหนด

ผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ  

  
ผังท่ีต้ังอาคารแตละหลัง และภาพถายอาคาร ไดแสดงไวในภาคผนวก จ และ ฉ ตามลําดับ 

 

4.3  รายละเอียดอาคารและส่ิงปลูกสราง 
รายละเอียดของอาคารส่ิงกอสราง และสวนปรับปรุง แตละรายการแสดงดังตอไปนี้ 

 

อาคารหลังท่ี 1  : ไดแก อาคาร โชคอนันตแมนชั่น 
 รายละเอียดท่ัวไป  

 ลักษณะอาคาร : อาคารท่ีพักอาศัย 

 พื้นท่ีรวมประมาณ  : 1,201 ตรม. 

 การแบงพื้นท่ีใชประโยชน : ช้ันลาง   : ท่ีจอดรถ  

  ช้ัน 1     : ท่ีรับรองและสวนกลางตอนรับ 

  ช้ัน 2-6 : ท่ีพักอาศัย  

 รูปแบบอาคาร    : อาคารคอนกรีต 

 คุณภาพของวัสดุกอสราง : ระดับดี 

 อายุอาคารประมาณ : 5 ป 

 สภาพอาคาร : ดีพรอมใชงาน 

 การดูแล บํารุงรักษา : ดูแลรักษาและปรับปรุงใหใหมพรอมใชงาน 

   

 โครงสรางและวัสดุอาคาร    

 โครงสรางอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็ก

 โครงหลังคาและวัสดุมุงหลังคา : คอนกรีต 

 ฝาเพดาน : คอนกรีตและยิปซ่ัม 

 พื้นและวัสดุปูผิวพื้น : คอนกรีตและกระเบื้อง 

 ผนังและวัสดุผิว : คอนกรีตและผิวปูนฉาบเรียบพรอมกระเบ้ือง 

 ประตู : อะลูมิเนียมพรอมกระจก 

 หนาตาง : กระจกบานสไลดและบานเล่ือน  

 หองนํ้าและสุขภัณฑ : วัสดุผิวพื้นปูน 

วัสดุผิวผนังปูน 

สุขภัณฑ  

 งานระบบในอาคาร  

 ระบบไฟฟา : ไฟฟาพักอาศัย 1 เฟส 220 โวลต 

 ระบบประปา : ประปาพักอาศัย 

 ระบบสุขาภิบาล :  

 ระบบปรับอากาศ : เครืองปรับอากาศติดผนังแบบแยกหอง 

 ระบบปองกันอัคคีภัยและดับเพลิง : พรอมระบบแจงเตือนอัคคีภัยครบ 

   

 การใชประโยชนโดยรวมปจจุบัน : อาคารอพารเมนทสําหรับพักอาศัย 
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5.    ขอกฎหมายท่ีมีผลกระทบ 
 
 

5.1 ขอกําหนดผังเมือง 
ตามประกาศผังเมืองรวมจังหวัด กรุงเทพมหานคร (กฎกระทรวงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2556) พบวาทรัพยสินท่ี

ประเมินมูลคาต้ังอยูในเขตผังเมืองประเภท ท่ีอยูอาศัย (พื้นท่ีสี น้ําตาล) 
 

โดยมีขอกําหนดการใชท่ีดิน กลาวคือ ท่ีอยุอาศัย ย.1-ย.10  ท่ีดินประเภทที่อยูอาศัยความหนาแนนมาก 

 

 

 
5.2  กฎหมายควบคุมอาคาร  

ทรัพยสินต้ังอยูในเขตการปกครองทองถิ่นของ กรุงเทพมหานคร  การขออนุญาตปลูกสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน 

อาคาร จะตองย่ืนขอใบอนุญาตจากหนวยงานขางตนกอน 

 
5.3 การเวนคืน 

ณ วันท่ีสํารวจและประเมินมูลคาทรัพยสิน ทรัพยสินน้ี ตั้ง ไมอยูในแนวเวนคืน ในโครงการ โชคอนันตแมนช่ัน 
ท้ังนี้ไดตรวจสอบกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ คือ สํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 6 พย. 2559 

 

5.4  การถูกรอนสิทธิตางๆ 
แนวสายไฟฟาแรงสูง :  ไมมี 

การตกเปนทางเขาออกใหท่ีดินแปลงอื่นโดยการจดภารจํายอม : ไมมี 

การตกเปนทางเขาออกใหท่ีดินแปลงอื่นตามสภาพ : ไมมี 

การรอนสิทธิอื่น ๆ ไมมี 

 

 

5.5  กฎหมายอื่น ๆ  
ไมมี 

 

5.6  โครงการพัฒนาของภาครัฐ 
ไมมี 
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6.    การวิเคราะหทรัพยสิน 
 
 

6.1 ขอดีและขอดอยของทรัพยสิน 
จากการสํารวจลักษณะตางๆ และปจจัยแวดลอมท่ัวไปของทรัพยสิน ผูประเมินมีความเห็นวาทรัพยสินมีลักษณะ

เฉพาะที่เปนจุดแข็งและจุดออนดังตอไปนี้ 

 

การวิเคราะหขอดีและขอดอยของทรัพยสิน 

รายละเอียด ขอดีหรือจุดแข็ง ขอดอยหรือจุดออน 

ทําเลท่ีต้ัง สามารถเขาออกไดหลายทาง  

ลักษณะกายภาพท่ีดิน ปรับสภาพเปนส่ีเหล่ียวผืนผาหนา

กวางติดถนน.ในซอย 

 

การคมนาคม/ถนนหนาท่ีดิน การคมนาคมสะดวกดวยทาง

รถยนตร รถไฟฟา เดินเทา และ

ถนนมีการถนนปรับหนาท่ีดินใหใช

งานได 

 

สาธารณูปโภค ครบ ไฟฟา ประปา โทรศัพท 

โครงขายส่ือสาร 

 

สภาพแวดลอม/ความเจริญ ในเมืองใกลหนวยงานราชการ 

พรอมท้ัง โรงพยาบาล โรงเรียน 

สวนสาธารณะ  

ยานท่ีพักอาศัย ชุมชนหนาแนน

มากบริเวณทายซอยอารียสัมพันธ 

6 ยานซอยศาสนา 

ขนาดอาคาร/พืน้ท่ีใชสอย อาคารขนาดกลาง พื้นท่ีใชสอย 

1,201 ตรม. 

 

รูปแบบอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก  

การกอสราง/การตกแตง ตกแตงพรอมเฟอรนิเจอร  

การบํารุงรักษา บํารุงรักษาพรอมใชงาน  

 
6.2 การใชประโยชนสูงสุดและดีท่ีสุด 

คือ ใชเปนท่ีพักอาศัย อพารทเมนทใหเชาไดตลอดเวลา  

6.3 ความเห็นหรือขอสังเกตพิเศษ 
สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย ในชวงเวลาท่ีประเมินอยูในสภาวะปกติ แมวาจะไมเฟองฟูมากแตระดับราคา

อสังหาริมทรัพยยานดังกลาวก็มีการขยับราคาขึ้นเร่ือยๆ เนื่องจากพื้นท่ีดังกลาวอยูในเขตเมือง ในผังเมืองสี

น้ําตาลเขมท่ีสามารถสรางส่ิงปลูกสรางท่ีอยูอาศัยไดหนาแนน และมีการซ้ือขายเปล่ียนมืออยูไมมากเนื่องจาก

พื้นท่ีในเมืองดังกลาวมีนอยแปลง  

 

 

 
 
 



 
รายงานการประเมนิมูลคาทรัพยสินเลขที่ 1010/559  โดย บริษัท เครือแอทโฮม  จํากัด  หนา  10 

7. การประเมินมูลคาทรัพยสิน 
 

 
7.1 หลักเกณฑในการประเมินมูลคาทรัพยสินนี ้

ผูประเมินไดพิจารณาใชหลักเกณฑการประเมินมูลคาทรัพยสินตาม มาตรฐานวิชาชพีของสมาคมผูประเมินคา
ทรัพยสินแหงประเทศไทย โดยการประเมินมูลคาทรัพยสินนี้ตามวัตถุประสงคท่ีอางถึงในครั้งนี้ ไดพิจารณาใช

หลักเกณฑการประเมิน “เพื่อการกําหนดมูลคาตลาด” เพือ่ประมาณการมูลคาของทรัพยสินในสภาพท่ีเปนอยู
ในปจจุบัน ภายใตเง่ือนไข และขอจํากัด ท่ีแสดงไวในรายงานฉบับนี้ 

 

โดย มูลคาตลาด หมายถึง “มูลคาเปนตัวเงินซ่ึงประมาณวาเปนราคาของทรัพยสินท่ีสามารถใชตกลง ซ้ือขายกัน

ไดระหวางผูเต็มใจขายกับผูเต็มใจซ้ือ ณ วันท่ีประเมินมูลคา ภายใตเง่ือนไขการซื้อขายปกติท่ีผูซ้ือและผูขายไมมี

ผลประโยชนเกี่ยวเนื่องกัน โดยไดมีการเสนอขายทรัพยสินในระยะเวลาพอสมควร และโดยท่ีท้ังสองฝายไดตกลง

ซ้ือขายดวยความรอบรูอยางรอบคอบและปราศจากภาวะกดดัน ท้ังนี้ใหถือดวยวาสามารถโอนสิทธิครอบครอง

ตามกฎหมายโดยสมบูรณในทรัพยสินได” มูลคาตลาดโดยท่ัวไปจะไมคํานึงถึงตนทุนหรือคาใชจายในการซ้ือ

หรือคาธรรมเนียมหรือ ภาษีใดๆ 

 
ผูประเมินไดพิจารณาใชหลักเกณฑการประเมินมูลคาทรัพยสินตาม มาตรฐานวิชาชพีของสมาคมผูประเมินคา
ทรัพยสินแหงประเทศไทย โดยการประเมินมูลคาทรัพยสินนี้ตามวตัถุประสงคท่ีอางถึงในครั้งนี้ ไดพิจารณาใช

หลักเกณฑการประเมิน “ท่ีมิใชการกําหนดมูลคาตลาด” เพือ่ประมาณการมูลคาของทรัพยสินนี้ กลาวคือ เปน 

 

รายละเอียดหลักเกณฑการประเมินมูลคาทรัพยสินขางตน แสดงในภาคผนวก ข. 

 

7.2 เงื่อนไขและขอจํากัดในการประเมินมูลคาทรัพยสินนี้ 
ในการประเมินมูลคาทรัพยสินนี้ มีเง่ือนไขและขอจํากดั ดังนี้  

1. ประเมินตามสภาพการใชงานจริง 

2. ประเมินตามเอกสารท่ีตรวจสอบได 

 

นอกจากนี้การประเมินมูลคาทรัพยสินโดยทั่วไปยังมีเง่ือนไขและขอจํากัดสําคัญ โดยแสดงรายละเอียดใน

ภาคผนวก ค.  

 

7.3 สมมติฐานเพิ่มเติม/พิเศษ ในการประเมินมูลคาทรัพยสินนี ้
ในการประเมินครั้งนี้  บริษัท เครือแอทโฮม จํากัด ไมมีสมมติฐานเพิ่มเติม/พิเศษ อื่นๆ หรือไดรับคําส่ังเง่ือนไข

พิเศษอื่นๆ เกี่ยวกับการประเมินจากผูวาจางแตอยางใด    

 

 
7.4 วิธีการประเมินมูลคาท่ีเลือกใชกับทรัพยสิน 

ในการเลือกวิธีการประเมินมูลคาทรัพยสินนี้ บริษัท เครือแอทโฮม จํากัด ไดตรวจสอบและพิจารณาปจจัยตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา เชน ลักษณะสิทธิตามกฎหมาย ลักษณะเฉพาะของทรัพยสิน ความ

เหมาะสมในการใชประโยชน หรือนําไปพัฒนาใชประโยชน สภาพการตลาดท่ัวๆไป พรอมเง่ือนไขขอจํากัดตางๆ 

และสมมติฐานเพิ่มเติม/พิเศษ หรือเง่ือนไขพิเศษเฉพาะการประเมิน      เพื่อเลือกใชวิธีการประเมินมูลคาท่ี
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เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีไดรับการวาจาง อันเปนเง่ือนไขสําคัญท่ีจะนําไปสูการใหความเห็น

อยางเปนระบบและสรุปมูลคาทรัพยสินในขั้นสุดทายของการประเมินเพื่อกําหนด มูลคาตลาด 

 
โดยในการประเมินคร้ังนี้ บริษัท เครือแอทโฮม จํากัด เลือกใชวิธีการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับลักษณะของ

ทรัพยสิน คือ วิธีการ วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) จากระเบียบวิธีการท้ังหมด 3 วิธี
วิธีการตนทุน (Cost Approach)/วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)/วิธีการรายได 
(Income Approach) เนื่องจาก เปนวิธีท่ีใหไดราคาใกลเคียงราคาตลาดมากท่ีสุด จากฐานขอมูลการราคาตลาด

ท่ีทางเจาหนาท่ีประเมินรวบรวมมาได  
 

 รายละเอียดในวิธีการประเมินมูลคาตามวิธีการขางตน แสดงในภาคผนวก ก.  

 

7.5  สรุปมูลคาทรัพยสิน 
บริษัท เครือแอทโฮม จํากดั ไดพิจารณารายละเอียดตางๆ ของทรัพยสิน ภายใตหลักเกณฑ ขอจํากัด และ

สมมติฐานขางตนตามท่ีไดระบุไวในรายงานฉบับนี้  หากไมมีขอจํากัดพิเศษอื่นใดซ่ึงผูประเมินคาทรัพยสินไมอาจ

ทราบไดแลว  ผูประเมินมีความเห็นตอมูลคาของทรัพยสินท่ีประเมิน ณ วันท่ี 10 พย. 2559 ดังตอไปนี้:  

 
7.5.1 สรุปมูลคาตลาด (มูลคากกก) ของทรัพยสนิท่ีประเมินได เปนเงินท้ังสิ้น 58,204,753.06 บาท

บาท (หาสิบแปดลานสองแสนสี่พันเจ็ดรอยหาสิบสามบาทหกสตางค) 
 
 

บริษัทและผูประเมินขอรับรองวาไมมีผลประโยชนเกี่ยวของใดๆ กับทรัพยสินนี้ และไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ     

ผูประเมินมูลคาทรัพยสินดวยความระมัดระวัง ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเต็มท่ี 

 
 
 
   
  

(นาย นิรุทธ พรมบุตร   ) (นาง ศศิวิภา สายกระสุน   ) 

ผูสํารวจและประเมินมูลคา ผูประเมินหลัก 

 

 



 

 

ภาคผนวก ก 
รายละเอียดวิธกีารประเมินมูลคาทรัพยสิน 

 

การประเมินมูลคาทรัพยสินน้ีผูประเมินไดทําการสํารวจขอมูลตลาดเปรียบเทียบในบริเวณใกลเคียงเพื่อทําการ

วิเคราะหในลําดับตอไป แสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ (ท่ีต้ังแตละขอมูลแสดงในแผนท่ีในภาคผนวก ง.) 

 
1.  ขอมูลตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลคาทรัพยสิน 

จากการสํารวจราคาซ้ือขาย คาเชา หรือ ราคาเสนอซ้ือขายของทรัพยสินตางๆในบริเวณใกลเคียงกับท่ีต้ัง

ทรัพยสินท่ีทําการประเมินมูลคา พบวามีทรัพยสินอื่นท่ีสามารถนํามาเปรียบเทียบเพื่อการประเมินมูลคา 

แสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด ขอมูลท่ี 1 ขอมูลท่ี 2  ขอมูลท่ี 3  

ลักษณะทรัพยสิน อพารทเมนท 4 ช้ัน 

คร่ึง 

อพารทเมนท 8 ช้ัน อพารทเมนท 6 ช้ัน 

ท่ีต้ัง ราชวิถี ซอย. 9 เขต. 

ราชเทวี 

พหลโยธิน ซอย 1 

เขต. พญาไท 

รัชดาภิเษก 

เขต. จตุจักร 

เนื้อท่ีดิน (ไร-งาน-ตรว.) 165 ตรว. 243 ตรว. 301 ตรว. 

รูปแปลงที่ดิน ส่ีเหล่ียม ส่ีเหล่ียม ส่ีเหล่ียม 

ระดับดิน  ปรับระดับถมแลว ปรับระดับถมสูง ปรับระดับถมแลว 

จํานวนดานติดถนน 1 1 1 

ลักษณะถนน (ผิวจราจร) ผิวคอนกรีตกวาง 6 

เมตร 

ผิวคอนกรีตกวาง 5 

เมตร 

ผิวคอนกรีตกวาง 5 

เมตร 

ความกวาง/เขตทาง 

(เมตร) 

1 เมตร 1 เมตร 1 เมตร 

สาธารณูปโภคท่ีมี ไฟฟา ประปา 

ระบบส่ือสาร 

ไฟฟา ประปา 

ระบบส่ือสาร 

ไฟฟา ประปา 

ระบบส่ือสาร 

ผังเมือง สีน้ําตาล สีน้ําตาล สีสม 

ขอกฎหมายอื่นๆ    

ประโยชนสูงสุด ท่ีพักอาศัยหนาแนน 

ย.10

ท่ีพักอาศัยหนาแนน 

ย.10

ท่ีพักอาศัยหนาแนน 

ย.8 

ศักยภาพการพัฒนา หอพกั/อพาร

ทเมนท/คอนโด 

อพารทเมนท/คอนโด อพารทเมนท/

คอนโด 

ราคา 95,000,000 60,000,000 59,800,000 

เง่ือนไข เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 

วัน/เดือน/ป 13 มค. 2559 24 สค. 2559 9 ตค. 2559 

ผูขาย/ผูใหขอมูล คุณเป  คุณ เจริญ คุณ พี 

สถานท่ีติดตอ/โทรศัพท 0875001919 0917762345 0877775111 



 
2. แสดงวิธีการประเมินมูลคา  
  
 

 การประเมินมูลคาทรัพยสินนี้ผูประเมินพิจารณาประเมินดวยวิธีการ เปรียบเทียบราคาตลาดซ่ึงวิธีการน้ี

จะพิจารณามูลคาของทรัพยสินจาก ขอมูลตลาด  
 
2.1   การวิเคราะหมูลคาท่ีดิน 

25,200,000 บาท 

 

2.2   การกําหนดมูลคาอาคารสิ่งกอสราง และสวนปรับปรุงพัฒนา  
 33,004,753.06 บาท 

 
3. สรุปมูลคาตลาดของทรัพยสินท่ีประเมินได 
                 58,204,753.06 บาท 
การประเมินมูลคาทรัพยสินโดยการปรับแกขอมูลตลาดตามวิธีการใหคะแนนคุณภาพ 
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รายละเอียด ขอมูลท่ี 1 ขอมูลท่ี 2  ขอมูลท่ี 3  

ลักษณะทรัพยสิน อพารทเมนท 4 ช้ัน 

คร่ึง

อพารทเมนท 8 ช้ัน อพารทเมนท 6 ช้ัน 

ท่ีต้ัง ราชวิถี ซอย. 9 เขต. 

ราชเทวี 

พหลโยธิน ซอย 1 

เขต. พญาไท 

รัชดาภิเษก 

เขต. จตุจักร 

เนื้อท่ีดิน (ไร-งาน-ตรว.) 165 ตรว. 243 ตรว. 301 ตรว. 

รูปแปลงที่ดิน ส่ีเหล่ียม ส่ีเหล่ียม ส่ีเหล่ียม 

ระดับดิน  ปรับระดับถมแลว ปรับระดับถมสูง ปรับระดับถมแลว 

ลักษณะถนน (ผิวจราจร) ผิวคอนกรีตกวาง 6 

เมตร 

ผิวคอนกรีตกวาง 5 

เมตร 

ผิวคอนกรีตกวาง 5 

เมตร 

ความกวาง/เขตทาง 

(เมตร) 

1 เมตร 1 เมตร 1 เมตร 

สาธารณูปโภคท่ีมี ไฟฟา ประปา 

ระบบส่ือสาร 

ไฟฟา ประปา 

ระบบส่ือสาร 

ไฟฟา ประปา 

ระบบส่ือสาร 

ผังเมือง สีน้ําตาล สีน้ําตาล สีสม 

ประโยชนสูงสุด ท่ีพักอาศัยหนาแนน 

ย.10 

ท่ีพักอาศัยหนาแนน 

ย.10 

ท่ีพักอาศัยหนาแนน 

ย.8 

ศักยภาพการพัฒนา หอพกั/อพาร

ทเมนท/คอนโด 

อพารทเมนท/คอนโด อพารทเมนท/

คอนโด 

ราคา 95,000,000 60,000,000 59,800,000 

ราคาตอรอง/สวนลด

(บาท) 

-950000 -6000000 -5980000 

ราคาท่ีไดจากการปรัปแก

จากการตอรอง 

85500000 54000000 53820000 

 

ราคาเฉล่ียตอตารางเมตร 518181.81 222222.22 178803.98 

ปรับความแตกตางช้ัน -20000 -40000 +0 

 

ราคาท่ีไดจากการปรับแก

ตามความตางจํานวนช้ัน 

498181.11 182222.22 178803.98 

การใหคะแนนทําเลท่ีต้ัง 10 9 8 

การใหคะแนนส่ิงอํานวย

ความสะดวก 

10 9 8 

การใหคะแนนวัสดุและ

คุณภาพการตกแตง 

8 10 8 

การใหคะแนนวัสดุและ

คุณภาพการตกแตง 

8 9 9 

ราคาท่ีไดจากการปรับแก 448362.97 168555.55 147513.28 

ราคาหลักทรัพยเฉล่ียตอ

ตรม. 

 

  274810.6 

ราคาประเมินทรัพย   33,004,753.06 



 

ภาคผนวก ข 
หลักเกณฑการประเมินมูลคาทรัพยสิน 

 

ในการวิเคราะหมูลคาของทรัพยสิน  บริษัทฯ ไดถือตามแนวปฏิบัติในทางสากลของการประเมินมูลคาทรัพยสิน 

และอยูภายใตขอบังคับของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย (The Valuers Association of 

Thailand) โดยมีหลักเกณฑในการประเมินมูลคาทรัพยสิน 2 หลักเกณฑ คือ “หลักเกณฑการประเมินเพื่อการ

กําหนดมูลคาตลาด” และ “หลักเกณฑการประเมินท่ีมิใชการกําหนดมูลคาตลาด” แสดงความหมายโดยสังเขป 

ดังตอไปน้ี 

 
หลักเกณฑการประเมินเพื่อการกําหนด “มูลคาตลาด”  
หมายถึง การประเมินมูลคาทรัพยสินท่ีสามารถอางอิงขอมูลธุรกรรมการซ้ือขายซ่ึงเกิดขึ้นในตลาด ซ่ึงจะตองมีใน

จํานวนท่ีเพียงพอ ท่ีจะใชเปรียบเทียบเพื่อกําหนดมูลคาตลาดของทรัพยสินนั้น  

  

โดย มูลคาตลาด (Market Value) หมายถึง “มูลคาเปนตัวเงินซ่ึงประมาณวาเปนราคาของทรัพยสินท่ีสามารถ

ใชตกลง ซ้ือขายกันไดระหวางผูเต็มใจขายกับผูเต็มใจซ้ือ ณ วันท่ีประเมินมูลคา ภายใตเง่ือนไขการซื้อขายปกติท่ี

ผูซ้ือและผูขายไมมีผลประโยชนเกี่ยวเนื่องกัน โดยไดมีการเสนอขายทรัพยสินในระยะเวลาพอสมควร และโดยท่ี

ท้ังสองฝายไดตกลงซ้ือขายดวยความรอบรูอยางรอบคอบและปราศจากภาวะกดดัน ท้ังนี้ใหถือดวยวาสามารถ

โอนสิทธิครอบครองตามกฎหมายโดยสมบูรณในทรัพยสินได” มูลคาตลาดโดยทั่วไปจะไมคํานึงถึงตนทุนหรือ

คาใชจายในการซ้ือหรือคาธรรมเนียมหรือ ภาษีใดๆ 

 
หลักเกณฑการประเมิน “ท่ีมิใชการกําหนดมูลคาตลาด”  
หมายถึง การประเมินมูลคาทรัพยสินบางประเภท ท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีมีการซื้อขายนอย หรือไมมีการซ้ือขายเลย 

หรือมีขอมูลตลาดไมเพียงพอ ท่ีจะใชการเปรียบเทียบเพื่อใหไดมาซ่ึงมูลคาตลาดของทรัพยสิน  

 

การประเมินเพื่อการกําหนดมูลคาดังตอไปนี้ ถือวาเปนการประเมนิตามหลักเกณฑการประเมินท่ีมิใชการกําหนด

มูลคาตลาด คือ มูลคาการลงทุน (Investment Value), มูลคาจากการใชประโยชน (Value in Use), มูลคา

กิจการ (Going Concern Value), มูลคาประกันภัย (Insurable Value), มูลคาทางภาษี (Assessed or Taxable 

Value), มูลคาพิเศษ (Special Value), มูลคาบังคับขาย (Forced Sale Value), มูลคาซาก (Salvage Value) 

และมูลคาตนทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost) เปนตน 

 

สําหรับวิธีการประเมินมูลคาทรัพยสินท่ีมีการใชเปนสากลมี 3 วิธีการ ซ่ึงในท่ีนี้จะกลาวโดยสังเขปเชนกัน ดังนี้  
วิธีวิเคราะหมูลคาจากตนทุน (Cost Approach) 
หลักสําคัญ คือ “มูลคาของส่ิงหนึ่ง = ตนทุนในการหาส่ิงอื่นท่ีเทียบเคียงไดมาทดแทน” วิธีการก็คือ การ

ประมาณการตนทุนในการสรางอาคารทดแทนใหมตามราคา ณ ปจจุบัน แลวหักลบดวยคาเส่ือมตามอายุการใช

งาน และบวกดวยมูลคาตลาดของท่ีดิน ก็จะไดมูลคาของทรัพยสินนั้น วิธีน้ีสวนมากใชสําหรับทรัพยสินท่ีอาคารท่ี

สรางขึ้นเฉพาะ เชน โรงงาน กรณีบานจัดสรรใชวิธีการเปรียบเทียบตลาดจะเหมาะสมกวา และในภาวะท่ีราคา

ทรัพยสินตกต่ํา แตตนทุนวัสดุกอสรางสูงข้ึน บางครั้งตนทุนท่ีคํานวณไดอาจจะแพงกวามูลคาตลาด ทําใหการ

ประเมินดวยวิธีนี้อาจผิดเพี้ยนจากความเปนจริงได 

 

 



 
ภาคผนวก ข  

หลักเกณฑการประเมินมูลคาทรัพยสิน (ตอ) 
 

วิธีการเปรียบเทียบตลาด (Market Approach) 
วิธีการนี้เปนวิธีท่ีดีท่ีสุด ชัดเจนที่สุด เน่ืองจากเปนการวิเคราะหมูลคาจากการซ้ือขายในตลาดเปนสําคัญ กลาวคือ 

ถาตลาดมีการซ้ือขายท่ีเพียงพอสามารถนํามาเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกับทรัพยสินท่ีประเมินไดโดยตรง โดย

หลักก็คือ “มูลคาของทรัพยสินของเรา = ราคาของทรัพยสินเทียบเคียงท่ีคนอื่นขายได” แนวทาง คือ การสืบหา

ทรัพยสินเทียบเคียงท่ีใกลเคียงกันท่ีมีการซ้ือขาย หรือท่ีเรียกวาขอมูลตลาด มาพิจารณาวามีลักษณะคลายหรือ

แตกตางตางจากทรัพยสินท่ีประเมินอยางไรบางโดยตองมีจํานวนท่ีเพียงพอ การวิเคราะหตองพิจารณาถึงปจจัย

ตางๆ ท่ีมีผลตอมูลคา ในการเปรียบเทียบของทั้งทรัพยสินท่ีประเมินกับขอมูลตลาดท่ีจะเปรียบเทียบ เชน ทําเล

ท่ีต้ัง ผังเมือง ขนาดแปลงที่ดิน ขนาดเนือ้ท่ีใชสอยอาคาร คุณภาพอาคาร เปนตน และจึงทําการวิเคราะหมูลคา

ทรัพยสินท่ีจะประเมินโดยใชเทคนิคตาง ๆ ท่ีเหมาะสม เชน Sale Adjustment-Grid Method, Weighted Quality 

Score (WQS) เปนตน  

 
วิธีวิเคราะหจากรายได (Income Approach) 
วิธีการนี้เปนการวิเคราะหมูลคาจากรายไดของทรัพยสิน เหมาะสําหรับทรัพยสินท่ีกอใหเกิดรายไดจากตัว

ทรัพยสินเอง (Income Producing Property) โดยมีหลัก คือ “มูลคาวันนี้ = ผลรวมของรายไดสุทธิท่ีจะไดใน

อนาคตจนส้ินอายุขัย” ทรัพยสินมีคาเพราะสามารถสรางรายได ทรัพยท่ีสรางรายไดสูงกวามักมีมูลคาสูงกวา 

(ทําเล-คุณภาพดีกวา เปนตน) โดยมีขั้นตอนโดยสังเขปเปนดังนี้: 

1) ประมาณรายไดของทรัพยสินจากทุกแหลง โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบตลาด และรายไดจริงของ

ทรัพยท่ีประเมิน 

2) ลบดวยการไมไดใชประโยชน หรือหนี้สูญจากขอเท็จจริง และจากการเปรียบเทียบกับแนวโนมในตลาด ก็จะ

ไดรายไดท่ีเปนจริง 

3) จากนั้นก็หักดวยคาใชจายตาง ๆ เชน คาดําเนินการ ภาษี ประกัน จัดการ คาบํารุงรักษา เปนตน ก็จะได

รายไดสุทธิ 

4) นํารายไดสุทธิมาเขาสูตร V = I / R  โดยท่ี V คือ มูลคาทรัพยสิน,  I คือ รายไดสุทธิ  และ R คือ อัตรา

ผลตอบแทน โดยอัตราผลตอบแทนในการลงทุนของทรัพยสินนั้น  

 
โดยการประเมินมูลคาดวยวิธีการวิเคราะหจากรายไดนี้ มีวิธีการยอย 2 วิธี คือ วิธีคิดจากผลตอบแทนทางตรง 

(Direct Capitalization) และวิธีวิเคราะหกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยการใชขึ้นอยูกับ

สมมติฐานของรายไดในอนาคต ถาทรัพยสินมีการเปล่ียนแปลงนอยหรือแทบไมเปล่ียนแปลงเลยจะใชวิธีคิดจาก

ผลตอบแทนทางตรง  แตถาคาดวาในอนาคตรายไดของทรัพยสินมีการเปล่ียนแปลงข้ึนๆ ลงๆ ตามภาวะตลาด 

ก็จะใชวิธีการวิเคราะหกระแสเงินสด  

 

การใชวิธีคิดจากผลตอบแทนทางตรง เนื่องจากเปนการใชรายไดสุทธิเพียงปเดียว ดังนั้นการใชวิธีการน้ีควรจะ

เปนชวงท่ีตลาดอยูในภาวะปกติ หรือตลาดท่ีไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค อุปทาน หรือรายไดอยางมี

นัยสําคัญ เนื่องจากการประเมินวิธีนี้จะถือวาปนั้นเปนตัวแทนของรายไดท้ังหมดในปอนาคต โดยท่ัวไปจะ

เหมาะสมกับทรัพยสินขนาดเล็กท่ีสรางรายได เชน หองชุดอยูอาศัย หองชุดสํานักงาน อาคารพาณิชย เปนตน 

 

 



 
 

ภาคผนวก ข  
หลักเกณฑการประเมินมูลคาทรัพยสิน (ตอ) 

 

สวนวิธีวิเคราะหกระแสเงินสด จะเปนการประมาณการรายไดจากทรัพยสินในอนาคตตามอายุขัยของทรัพยสิน 

และคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยมีหัวใจสําคัญก็คือ รายไดในอนาคตท่ีเราประมาณการน้ันจะขึ้น ๆ ลง ๆ ไม

หยุดนิ่งตามภาวะตลาด เงินเฟอ ดอกเบ้ีย ฯลฯ ดังนั้นผูประเมินจะตองมีความเขาใจถึงธรรมชาติของทรัพยสิน

โดยตองประมาณการรายไดในอนาคตใหใกลเคียงความเปนจริงท่ีสุด รวมท้ังมีความรูทางดานการเงินท่ีเกี่ยวของ

พอสมควร เชน Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), อัตราคิดลด (Discount Rate) 

และอื่นๆ  

 

นอกจากวิธีการประเมินหลักท้ัง 3 วิธีขางตนแลว ในปจจุบันยังมีวิธีการท่ีอิงหลักการของวิธีท้ัง 3 ขางตนมาปรับ

ใชเพิ่มเติม ดังนี้: 

 
วิธีการต้ังสมมติฐานในการพัฒนา (Hypothetical Development Method) หรือวิธีการคิดจากมูลคาคงเหลือ 
(Residual Method) 
วิธีการนี้เปนแนวทางประเมินท่ีดินเปลาหรือโครงการที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ โดยพิจารณาถึงศักยภาพท่ีดินหรือ

โครงการ โดยสมมติใหมีการพัฒนาที่ไดประโยชนสูงสุดและดีท่ีสุด (Highest and Best Use) ตามภาวะตลาด

ขณะนั้น โดยสมมติฐานท่ีต้ังขึ้นตองสอดคลองกับกฎหมาย การเงิน ตลาด และสภาพกายภาพของที่ดิน และ

ลดทอนคาพัฒนาทั้งหลายรวมท้ังคาอาคารออกใหเหลือแตคาท่ีดิน หรือมูลคาโครงการตามที่ไดกอสรางไปแลว 

เขียนเปนสูตร คือ  “มูลคาโครงการ - ตนทุนคากอสราง - ตนทุนอื่น ๆ = มูลคาท่ีดิน (ตนทุนท่ีดินท่ีสามารถ

นํามาพัฒนาได)”   

 
วิธีประเมินโดยการสรางแบบจําลองทางสถิติ (Computer-Assisted Mass Appraisal) 
CAMA เปนแขนงหนึ่งของการประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบตลาด โดยใชการสรางแบบจําลองทางสถิติแบบ MRA 

(Multiple Regression Analysis) มาชวย ท้ังนี้ใชมากในการประเมินท่ีดินจํานวนมากๆ นับรอย นับพันแปลงใน

คราวเดียวกนั เชน เพื่อการเวนคืน การจัดรูปท่ีดิน เปนตน 

 

การวิเคราะหสรุปความเห็นตอมูลคาของทรัพยสิน 
ในกรณีทรัพยสินธรรมดา อาจใชวิธีการเปรียบเทียบตลาด หรือวิธีการตนทุน แตในกรณีทรพัยสินท่ีมีมูลคาสูง

หรือซับซอนมาก อาจตองใชท้ัง 3 วิธี หรืออาจใชวิธีอื่นท่ีเปนวิธีข้ันสูงขึ้นไปมาพิจารณา และหลังจากใชแตละวิธี

แลว ผูประเมินจะไดมาสรุปความเห็นตอมูลคาท่ีสมควร การวิเคราะหสรุป เกี่ยวของกับการตรวจสอบแตละ

กระบวนการหรือขั้นตอนในแตละวิธี ซ่ึงเม่ือทบทวนแลวอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม จากนั้นก็อาจ

ช่ังน้ําหนักความนาเช่ือถือในแตละวิธี ผสานกับประสบการณและความเห็นของผูประเมิน ก็จะสามารถสรุปมูล

คาท่ีสามารถอธิบายได 

 

 
 



 
 

ภาคผนวก ค 
เงื่อนไขและขอจํากัดท่ัวไปในการประเมินมูลคาทรัพยสิน 

 

รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินและมูลคาท่ีประเมินได จํากัดอยูในเง่ือนไข และความรับผิดชอบดังตอไปนี้: 

1. รายงานหรือสําเนารายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินนี้ ถือเปนลิขสิทธ์ิของ บริษัท เครือแอทโฮม จํากัด 

(ตอไปนี้เรียกวาบริษัท) ผูครอบครองไมมีสิทธินําไปตพีิมพในส่ิงพิมพหรือเผยแพรในรูปแบบใดๆ หรือไมอาจใช

เพื่อการอื่นใด โดยไมไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท  และรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินท่ี

ถูกตองสมบูรณของบริษัทตองมีตราประทับรอยนูนตามแบบของบริษัทในหนาท่ีมีการลงนามผูกพันบริษัท และ

หนาท่ีมีการลงนามในฐานะผูประเมินคาทรัพยสิน  

2. รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินนี้จะนําไปใชนอกเหนือจากวัตถปุระสงคท่ีระบุไวในรายงานมิได เวน

แตไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท และความรับผิดชอบของบริษัท จํากัดไวกับลูกคาซ่ึงไดระบุ

ไวในรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินนี้เทานั้น ไมครอบคลุมถึงบุคคลอื่นท่ีนํารายงานฉบับนี้ไปใช  

3. มูลคาทรัพยสินท่ีวิเคราะหไวและปรากฏในรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินนี้ ไดมาจากการวิเคราะห

ตามสถานการณและสภาพแวดลอมในปจจุบัน และตามผังและแบบท่ีไดรับมา แนวทางการวิเคราะหนี้ไมพึง

นําไปใชกับการประเมินมูลคาทรัพยสินอื่นใด นอกเหนอืจากในรายงานฉบับนี้ 

4. บริษัทใหคําม่ันตอลูกคาวารายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินนี้ถือเปนความลับ บริษัทจะไมเผยแพร เวน

แตไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากลูกคา  หรือการประเมินมูลคาทรัพยสินน้ันเปนการประเมินมูลคา

เพื่อวัตถุประสงคสาธารณะ 

5. บริษัทและผูประเมินคาทรัพยสินยืนยันวาไมมีสวนไดสวนเสียใดๆ ตอทรัพยสินท่ีประเมินคานี้ท้ังส้ิน ในการ

รับจางทําการประเมินมูลคาทรัพยสินนี้ และคาจางท่ีไดรับ ไมไดเปนเง่ือนไขท่ีสงผลกระทบตอมูลคาและการประเมิน

มูลคาทรัพยสินในท่ีน้ีท้ังส้ิน  

6. กรณีท่ีผูวาจางจําเปนตองอางบริษัทไปใหการตอศาล หรือใหปากคําตอเจาหนาท่ีราชการตางๆ ในเร่ือง

เกี่ยวกับการประเมินมูลคาทรัพยสินนี้ บริษัทยินดีใหความรวมมือก็ตอเม่ือมีการแจงใหทราบลวงหนาเปนลาย

ลักษณอักษรกอนวาจางทําการประเมินมูลคาทรัพยสิน และตองชําระคาบริการเพิ่มจากคาบริการประเมินมูลคา

ทรัพยสินปกติขั้นตํ่าคร้ังละ 10,000 บาท ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และคร้ังละ 20,000 บาทในพื้นท่ี

จังหวัดอื่น 

7. ขอมูลขาวสารและความเห็นท่ีใชในการประเมินมูลคาทรัพยสินนี้ไดมาจากแหลงขอมูลท่ีนาเช่ือถือได และ

เช่ือวาถูกตอง ณ วันประเมิน สําหรับขอมูลใดท่ีมิไดระบุช่ือบุคคล หรือหมายเลขโทรศัพท หมายถึงขอมูลนั้นไดมา

จากฐานขอมูล หรือการคนควาตรวจสอบ หรือสอบถามจากหนวยงาน แหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังทาง

ภาครัฐและเอกชน ความคิดเห็นท่ีไดจากขอมูล ถือเปนความคิดเห็นอิสระเฉพาะของผูประเมินคาทรัพยสิน  

8. บริษัทและผูประเมินคาทรัพยสิน ถือวาทรัพยสินมีกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมายโดย

ถูกตองสามารถซ้ือขายเปล่ียนมือได ไมมีภาระผูกพันทางกฎหมายอื่นใด ท่ีจะสงผลกระทบตอมูลคาทรัพยสิน

นอกเหนือจากท่ีระบุไวในรายงานและบริษัทไมอาจตรวจสอบภาระผูกพันของทรัพยสิน ซ่ึงมิไดจดทะเบียนไว ณ 

สํานักงานท่ีดิน 
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ภาคผนวก ง แผนท่ีแสดงท่ีต้ังทรัพยสิน / ผังที่ดิน และบริเวณรอบดาน 
 

 
แผนท่ีแสดงท่ีต้ังทรัพยสิน  

 

 

  

ผังที่ดิน และบริเวณรอบดาน 
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ภาคผนวก จ 
ภาพถายทรัพยสิน/ สําเนาเอกสารสิทธิ / ผังเมือง 

  
 

ขอมูลและรูปถายทรัพยสินท่ีประเมิน 

หองพัก สตูดิโอ 27.0-28.0 ตร.ม. 6,800 - 7,800 บาท/เดือน  

ส่ิงอํานวยความสะดวก ภายในหอง 30 หอง 

เคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองทําน้ําอุนเฟอรนิเจอร - ตู, เตียงเคเบิลทีวี / ดาวเทียมโทรศัพทสายตรง  มีอินเตอรเน็ตไรสาย ( Wi-
Fi ) ในหองพัก ส่ิงอํานวยความสะดวก ในอาคาร ที่จอดรถลิฟทมีระบบรักษาความปลอดภัย (Keycard)กลองวงจรปด 
(CCTV)รานซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผา จอดรถได 10-12 คัน  
                      ตัวอาคารโชคอนันตแมนชั่น                                       ปายและสวนหยอมหนาอพารทเมนท                                                           
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หองรับรอง 

  
 

เคานเตอรตอนรับ  

  
                         ภายในหองพัก                                                                                ภายในหองพัก 
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                                              โถงทางข้ึนอาคาร                                                       ตูไปรษณียสวนกลาง 

   

                    เฟอรนิเจอร                                              หองน้ํา 

   
 


