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1 วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

 
1.1 การมอบหมาย  

บริษทั กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล จ ากดั ไดรั้บการว่าจา้งใหท้ าการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นจาก   
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี  เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์2565 

 
1.2 วัตถุประสงค์ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 
 บริษทั กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล จ ากดั ไดรั้บการว่าจา้งใหท้ าการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นโดยมีวตัถุประสงค ์ 

เพ่ือวัตถุประสงค์สาธารณะ 
 
โดยมีบุคคลผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการใชร้ายงานน้ี ไดแ้ก่   
1. ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธกิารเช่าดุสิตธาน ี
 
การน ารายงานน้ีไปใชป้ระโยชน์ จ ากดัตามวตัถุประสงคแ์ละผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามท่ีระบุไวข้า้งตน้เท่านั้น ไม่อาจใชไ้ดก้บั
วตัถุประสงคอ์ื่น และผูใ้ชป้ระโยชน์รายอ่ืนท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายงานฉบบัน้ี  

 
1.3 วันท่ีส ารวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
 บริษทั กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล จ ากดั ไดท้  าการส ารวจและประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น เม่ือวันที่  31 มีนาคม 2565 
 
1.4 ลักษณะทรัพย์สินท่ีประเมินมูลค่า 

ทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลค่า  ประกอบดว้ย โฉนดท่ีดินเลขท่ี  5917, 5971, 11956, 42109, 45114 และ 45115 จ านวน 6 
แปลง เน้ือท่ีรวม 33-2-61.40 ไร่ หรือ 13,461.40 ตารางวา พร้อมส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 22 รายการ และส่วนพฒันาบน
ท่ีดิน ปัจจุบนัทรัพยสิ์นมีการใชป้ระโยชน์เป็นโรงแรม ภายใตก้ารด าเนินงานช่ือ “โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต”  
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2.1 ที่ตั้งทรัพย์สิน  
ทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลค่าตั้งอยู ่โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เลขท่ี 390 ถนนลากูน ต าบลเชิงทะเล  อ าเภอถลาง  

จงัหวดัภูเก็ต   
ค่าพิกดัทางภูมิศาสตร์ LAT . 8.00246487      LON . 98.29483325 
  

โดยมีระยะทางห่างสถานท่ีส าคญั ๆ ในบริเวณใกลเ้คียงดงัต่อไปน้ี  
1. ติดชายหาดบางเทา ประมาณ - กิโลเมตร 
2. ศูนยก์ารคา้ โบท๊ อเวนิว ประมาณ 1.70 กิโลเมตร 
3. สถานีต ารวจภูธรเชิงทะเล ประมาณ 2.20 กิโลเมตร 
4. ท่าอากาศยานจงัหวดัภูเก็ต ประมาณ 18.00 กิโลเมตร 

 
2.2 การคมนาคมไปยังทรัพย์สิน  

จากบริเวณสามแยกหน้าสถานีต ารวจภูธรเชิงทะเล ให้มุ่งหน้าไปทางถนนบา้นดอน-เชิงทะเล (ทล.4030) ระยะทาง
ประมาณ 800 เมตร แยกซ้ายมือเข้าถนนลากูนตรงไปตามเส้นทาง ระยะประมาณ 1.10 กิโลเมตร พบทรัพยสิ์นท่ี
ประเมินมูลค่าตั้งอยูด่า้นซา้ยมือ (ดูแผนท่ีแสดงท่ีตั้งทรัพยสิ์นประกอบ) 
 

2.3 ทางเข้าออก และสภาพถนนรวมถึงสิทธิการใช้ทาง  
ถนนผ่านหน้าทรัพยสิ์นฯ ได้แก่ ถนนลากูน เป็นทางสาธารณประโยชน์  ลกัษณะเป็นถนนลาดยาง ขนาด 2  ช่อง
จราจร ผิวการจราจรกวา้งประมาณ 6.00  เมตร  เขตทางกวา้งประมาณ 8.00 เมตร 

 
2.4 ลักษณะพืน้ที่ใกล้เคียงและสภาพแวดล้อม  

ทรัพยสิ์นท่ีท าการประเมินตั้งอยูใ่นยา่นสถานท่ีท่องเที่ยวพกัตากอากาศชายทะเลท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัภูเก็ต สถานท่ี
ส าคญัโดยรอบประกอบดว้ย หาดบางเทา หาดลายนั สนามกอลฟ์ลกูน่า ภูเก็ต สถานีต ารวจภูธรเชิงทะเล  วดัเชิงทะเล 
สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ทต่างๆ   เป็นตน้          
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 ที่คตั้งทรัพย์สิน 
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3 รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน 

 
3.1 เอกสารสิทธิ์ทีด่ิน  

เอกสารสิทธ์ิในการประเมินน้ีไดรั้บส าเนาจากผูว่้าจา้ง และไดต้รวจสอบเทียบกบัเอกสารสิทธ์ิฉบบัส านกังานท่ีดิน 
โดยตรวจสอบ ณ ส านกังานท่ีดินจงัหวดัภูเก็ต สาขาถลาง (เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2565) ปรากฏตามรายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี   

 

ล ำดบั โฉนดทีด่นิ

ที่ เลขที่ ไร่ งำน ตำรำงวำ

1 5917 152 270 2 0 21.3

2 5971 171 276 13 1 26.1
3 11956 290 782 0 0 77.9
4 42109 159 5875 17 0 84.6
5 45114 169 6317 0 3 33.2
6 45115 170 6318 0 0 18.3

33 2 61.40 หรือประมำณ 13,461.40 ตำรำงวำ

0 1 67.25 หรือประมำณ 167.25 ตำรำงวำ

33 0 94.15 หรือประมำณ 13,294.15 ตำรำงวำคงเหลือทีด่นิประเมินมูลค่ำ รวมเนื้อที ่

เนื้อทีร่วมตำมเอกสำรสิทธิทีด่นิ

เอกสำรสิทธ์ิประเภท  :  โฉนดทีด่นิ

หน้ำส ำรวจ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ

หักเ ทีด่นิส่วนทีต่กอยู่ในบังคบัภำรจ ำยอม รวมเนื้อที่

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ในฐานะทรัสตีของทรัสต ์เพ่ือการลงทุน
ในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี

ระวำงหมำยเลข  4624 I 2284  ต ำบลเชิงทะเล  อ ำเภอถลำง  จังหวดัภูเก็ต

เนื้อที่
เลขทีด่นิ

 
 

สิทธิตามกฎหมาย : กรรมสิทธ์ิสมบูรณ์ 
ภาระผูกพนัท่ีมีการจดทะเบียน ณ ส านักงานท่ีดิน  
- ทรัพยสิ์นฯ ติดจ านองเป็นประกนักบั ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)  
- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 5917 ตกอยูใ่นบงัคบัภารจ ายอมบางส่วนเร่ืองทางเดินเทา้ ขนาดประมาณ 1.50 x 56.00 เมตร  

   คิดเป็นเน้ือท่ีประมาณ 0-0-21.0 ไร่ หรือ 21.0 ตารางวา 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 5971 ตกอยูใ่นบงัคบัภารจ ายอมบางส่วนเร่ือง ทางรถยนต ์เขา้-ออก ขนาดประประมาณ 6.00 x 

45.00 เมตร 

คิดเป็นเน้ือท่ีประมาณ 0-0-67.5 ไร่ หรือ 67.5 ตารางวา 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 11956 ตกอยู่ในบงัคบัภารจ ายอมบางส่วนเร่ือง ทางรถบัก๊ก้ี และทางรถยนต ์เขา้-ออก  

ขนาดประประมาณ 2.50 x 38.00 เมตร คิดเป็นเน้ือท่ีประมาณ 0-0-23.75 ไร่ หรือ 23.75 ตารางวา 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 42109  ตกอยูใ่นบงัคบัภารจ ายอมบางส่วนเร่ือง ทางเขา้-ออก รถยนต ์ท่ีจอดรถ ทางเดินเทา้  

และทางรถบัก๊ก้ี ขนาดประประมาณ 2.50 x 16.00 เมตรคดิเป็นเน้ือท่ีประมาณ 0-0-10.0 ไร่ หรือ 10.0 ตารางวา 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 45114 ตกอยูใ่นบงัคบัภารจ ายอมบางส่วนเร่ือง ทางรถบัก๊ก้ี ขนาดประมาณ 2.50 x 72.00 เมตร คิด

เป็นเน้ือท่ีประมาณ 0-0-45.0 ไร่ หรือ 45.0 ตารางวา 

- ทรัพยสิ์นส่วนท่ีตกอยูใ่นบงัคบัภารจ ายอมบางส่วนทั้งหมด เน้ือท่ีประมาณ 0-1-67.25 ไร่ หรือ 167.25 ตารางวา 
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ผูป้ระเมินท าการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น โดยเช่ือว่าสิทธิและขอ้จ ากดัทางกฎหมายของทรัพยสิ์นมีความถูกตอ้ง โดย

ไดมี้การตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิปรากฏตามรายละเอียดขา้งตน้ และพบว่ามีขอ้ความในสาระส าคญัตรงกนัเวน้แตจ่ะมี

การระบุไวเ้ป็นอยา่งอืน่ในรายงาน โดยไม่มีการตรวจสอบว่าเอกสารปลอมแปลงหรือไม่  

 
ผูป้ระเมินเช่ือว่าผูเ้ป็นเจา้ของทรัพยสิ์นมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิตามกฎหมายโดยถูกตอ้ง สามารถซ้ือขายเปล่ียนมือได ้
โดยไม่มีภาระผกูพนัทางกฎหมายอื่นใดท่ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์น นอกเหนือจากท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้  

 
(กรณีสิทธิการเช่า)  
ผูป้ระเมินเช่ือว่าข้อมูลท่ีเก่ียวกับสัญญาเช่าท่ีได้รับบางส่วน หรือทั้งหมด มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
ปราศจากเง่ือนไขหรือภาระผูกพนัท่ีได้เปรียบหรือเสียเปรียบนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายงาน อนัอาจส่งผลต่อ
มูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีประเมิน 
 
ผูป้ระเมินมิไดต้รวจสอบฐานะทางการเงินของผูเ้ช่า หรือผูก้  าลงัจะเช่า และมีสมมติฐานว่า ผูเ้ช่าสามารถจะปฏิบติัตาม
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าได ้โดยไม่มีการคา้งช าระค่าเช่าหรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสัญญาเช่ามาก่อน  
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3.2 ราคาท่ีดินตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธแิละนติิกรรม  

ราคาประเมินทนุทรัพยใ์นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ส าหรับที่ดินแปลงขา้งตน้เป็นการประเมินรายแปลง จาก
การตรวจสอบพบว่า 
 
ล ำดบั โฉนดทีด่นิ เน้ือที่ รำคำประเมิน รำคำประเมินรำชกำร

ที่ เลขที่ (ตำรำงวำ) (บำท /ตำรำงวำ.) (บำท)

1 5917 821.3 39,000.- 32,030,700.-

2 5971 5,326.1 39,000.- 207,717,900.-

3 11956 77.9 39,000.- 3,038,100.-

4 42109 6,884.6 39,000.- 268,499,400.-

5 45114 333.2 39,000.- 12,994,800.-

6 45115 18.3 39,000.- 713,700.-

524,994,600.-รวมรำคำประเมินทีด่นิรำชกำร  
 

3.3 การส ารวจที่ดิน :ต าแหน่งท่ีดินไดส้ามารถตรวจสอบได ้ โดยตรวจสอบจาก 
 ระวางรูปแผนท่ี  ระวางหมายเลข  4624 I 2284  ต าบลเชิงทะเล  อ าเภอถลาง  จังหวัดภูเกต็ 
 ไดส้ ารวจท่ีดินแลว้ พบหมุดหลักเขตที่ดินหมายเลข  4จ-5305  
     ไดส้ ารวจท่ีดินแลว้  โดยใชแ้ผนท่ีตั้งท่ีไดรั้บจากผูว่้าจา้งเป็นแนวอา้งอิงเพื่อหาต าแหน่งท่ีดิน 

                 ไดส้ ารวจท่ีดินโดยมีผูน้ าช้ี คือคุณเอก  (โทร.088-252-2671)   เก่ียวขอ้งกบัท่ีดินทรัพยสิ์นเป็น       
                      เจา้หนา้ท่ีโรงแรม ดุสิตธานี ลากนู่า เก่ียวขอ้งกบัที่ดินเป็นโดยเป็นตวัแทนผูถื้อกรรมสิทธ์ิ      

 
การตรวจสอบต าแหน่งท่ีดินขา้งตน้ไม่ว่าจะเป็นการอา้งอิงจากหมุดหลกัเขตท่ีตรวจพบ ระวางท่ีดิน เอกสารแปลงคงเหลือ   
แปลงขา้งเคียง   การสอบถามผูอ้าศยัขา้งเคียง    การน าช้ี    หรือใช้แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของท่ีดินท่ีไดรั้บจากผูว่้าจา้ง เป็นการ
อา้งอิงตามเอกสารราชการ หรือเอกสารท่ีได้รับ และการจดัท าแผนท่ีแสดงท่ีตั้งของท่ีดิน พร้อมระยะทางโดยประมาณ
เท่านั้น  
 
ผูป้ระเมินมิไดท้  าการส ารวจรังวดัตรวจสอบแนวเขตท่ีดินเพ่ือยืนยนัลกัษณะรูปแปลง เน้ือท่ีดิน ระดบัของดิน และแนวเขต
ท่ีดิน และมิไดส้ ารวจสภาพท่ีดินถึงความเหมาะสมส าหรับการพฒันาโครงการ ทั้งไม่มีการทดสอบคุณสมบติัของดิน การ
ทรุดตวั ตลอดจนวตัถุมีพิษท่ีอาจมี  
 
(กรณีท่ีเอกสารสิทธ์ิเป็น น.ส.3, ส.ค.1, ภบท.11, น.ส.2 และเอกสารสิทธ์ิประเภทอื่นท่ีไม่อาจตรวจสอบต าแหน่งท่ีดินดว้ย
เอกสารราชการได ้ รวมทั้งอาจมีความคลาดเคล่ือนในเร่ืองเน้ือท่ีดิน แนวเขตท่ีดิน และอ่ืน ๆ ดงันั้นเพื่อประโยชน์ของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีใชร้ายงานก่อนการท านิติกรรมท่ีส าคญัเก่ียวกบัท่ีดินน้ีควรให้ช่างรังวดัท่ีดินท าการรังวดัสอบเขตเพื่อยืนยนัความ
ถูกตอ้งของต าแหน่งท่ีตั้ง เน้ือท่ีดิน แนวเขตท่ีดิน ระดบัดิน และอ่ืนๆ ก่อน)  
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3.4   ลกัษณะทั่วไปของที่ดิน 

เน้ือที่ดินและรูปร่าง  
ท่ีดินท่ีประเมิน ประกอบด้วย โฉนดท่ีดินเลขท่ี 5917, 5971, 11956, 42109, 45114 และ 45115   จ านวน 6 แปลง    
เน้ือท่ีรวม 33-2-61.40 ไร่ หรือ 13,461.40 ตารางวา  ลกัษณะรูปแปลงของท่ีดินเป็นรูปหลายเหล่ียม มีแนวเขตท่ีดิน
ทางดา้นทิศตะวนัออกติดกบัถนนลากูน   เป็นระยะทางประมาณ 120.00 เมตร   และมีความลึกของท่ีดินโดยวดัจาก
ทางดา้นทิศตะวนัออก    ไปยงัทิศตะวนัตกประมาณ 355 เมตร    มีหนา้กวา้งติดชายหาดบางเทาประมาณ    320 เมตร 
 
สภาพทางภูมศิาสตร์ ระดบัผิวพ้ืนดิน และการใช้ประโยชน์ 
สภาพทางภูมิศาสตร์ : เป็นท่ีราบชายฝ่ังทะเล 
ระดบัพ้ืนผิวดิน  : มีระดบัดินสูงเสมอถนนผา่นหนา้ 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินปัจจบุนั  : เป็นโรงแรม ภายใตช่ื้อ “โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต” 
 
อาณาเขตติดต่อ  (ตามเอกสารแนบท้าย : ผังรูปท่ีดิน) 

ทิศ ระยะทางประมาณ มีอาณาเขตติดต่อกับ 
ทิศเหนือ 355.00 เมตร ติดโรงแรมในเครือ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต   

ทิศใต ้ 414.00 เมตร ติดท่ีดินว่างเปล่า และทะเลสาบ (น.ส.ล.เลขท่ี ภก.0009)   

ทิศตะวนัออก 120.00 เมตร ติดทางสาธารณประโยชน ์

ทิศตะวนัตก 320.00 เมตร ติดชายหาดบางเทา (น.ส.ล.เลขท่ี ภก.0015) 

  
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อที่ดิน 
การตรวจสอบปัญหาสภาพแวดลอ้มบริเวณใกลเ้คียงท่ีดินเท่าท่ีสามารถตรวจสอบได ้ณ วนัส ารวจ พบดงัน้ี  
ปัญหาเร่ืองน ้าท่วมขงั  :  ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขงั 
ปัญหามลพิษ  :  ไม่ตั้งอยูใ่กลก้บัสถานท่ีก่อปัญหามลพิษทางกล่ิน เสียง 

 

3.5 ระบบสาธารณูปโภค  
ระบบสาธารณูปโภคท่ีมีผา่นหนา้ท่ีดินและสามารถใหบ้ริการไดส้ะดวก ไดแ้ก่ 
ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา  ระบบโทรศพัท ์ท่อระบายน ้า และไฟส่องถนน 
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4.1  รายการอาคารและส่ิงปลกูสร้าง 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงพฒันาบนท่ีดินท่ีส ารวจได ้ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี  

พืน้ทีใ่ช้สอยรวม อำคำรตั้งอยู่บน

( ตำรำงเมตร ) ทีด่นิเอกสำรสิทธ์ิเลขที่

1 390 อาคารโรงแรมสูง 3 ชั้น 16,605.00 5917,5971,42109 และ45114

2 - อาคารห้องอาหารไทย (เรือนไทย) 413.00 5971

3 - อาคารห้องอาหารอิตาเล่ียน (La Trattoria Restaurant) 630.00 42109

4 - อาคารห้องอาหาร Casuarina Beach Restaurant 796.00 42109

5 - อาคาร Water Sport Shop 102.00 42109 และ 45115

6 - อาคาร Pool Bar 49.00 42109

7 - อาคารห้องน ้า-สุขา 49.00 42109

8 - อาคารจ่ายผา้เช็ดตวั 24.00 42109

9 - อาคารป๊ัมน ้า 49.00 42,109

10 - อาคารสปาชั้นเดียว จ  านวน 9 หลงั และอาคารตอ้นรับ จ านวน 1 หลงั 201.00 5971

11 - อาคารท่ีพกัพนักงานสปา 20.00 5971

12 - ศาลานิโลบล 20.25 42109

13 - อาคารเกบ็น ้าดิบ และป๊ัมน ้า 370.00 5971

14 - อาคารบริการสนามเทนนิส 83.60 5971

15 - อาคารฝ่ายบุคคล และท่ีจอดรถหลงัคาคลุม 152.95 5971

16 - อาคารบ่อบ าบดัน ้าเสีย 131.10 5971

17 - โรงจอดรถ หลงัท่ี 1 48.00 5971

18 - โรงจอดรถ หลงัท่ี 2 60.00 5971

19 - โรงจอดรถ หลงัท่ี 3 50.00 5971

20 - โรงจอดรถ หลงัท่ี 4 36.00 5971

21 - อาคารป้อมยาม 6.25 5971

22 - อาคารเกบ็ขยะ 28.00 5971

23 - สระวายน ้า รูปทรงอิสระ (Free From) 900.00 42109

24 - สนามเทนนิส จ านวน 2 สนาม 2 สนาม 5971 และ 11956

25 - ถนนภายในโรงแรม 3,243.00 5971

ล ำดบั บ้ำนเลขที่ รำยกำรอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง

ส่วนพฒันาบนท่ีดิน

 
 
 
 
 
 
 

4 รายการอาคารและส่ิงปลกูสร้าง 
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4.2  การส ารวจอาคารและส่ิงปลูกสร้าง  
ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร  
   มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขท่ี ............................ 
   มีหนงัสือรับรองส่ิงปลูกสร้าง เลขท่ี ........................... 

               มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร (แบบ อ.1)  เลขท่ี 32/2529 ออกให้ ณ วนัท่ี 25 
พฤศจิกายน 2529 อนุญาตให้ บริษทั ดุสิต ลากูน่า จ ากดั ท าการก่อสร้างอาคาร โรงแรมดุสิตลากูน่า เป็นอาคาร ชนิด ค.ส.ล. 
3 ชั้น จ านวน 1 หลงั  (240 ห้องพกั), ชนิด ค.ส.ล. 2 ชั้น จ านวน 2 หลงั (ห้องพกัพนกังาน), สระว่ายน ้ า จ านวน 1 สระ และ
สนามเทนนิส จ านวน 2 สนาม (บริการ) ผูถื้อกรรมสิทธ์ิปัจจุบนั คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และสิทธิการเช่าดุสิต
ธานี  
 มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร (แบบ อ.1)   เลขท่ี 103/2542 ออกให้ ณ วนัท่ี 30 
ธันวาคม 2542 อนุญาตให้ บริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั ท าการก่อสร้าง เป็นอาคาร ชนิด อาคารไมช้ั้นเดียว 
จ านวน 1 หลัง (บ้านพักรับรอง), สระน ้ า จ านวน 1 สระ (สระปลูกบัว)  ผู ้ถือกรรมสิทธ์ิปัจจุบัน คือ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี  
 มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร (แบบ อ.1)   เลขท่ี 133/2545 ออกให้ ณ วนัท่ี 27   
ธันวาคม 2545 อนุญาตให้ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด ท าการก่อสร้าง เป็นอาคาร  ชนิด ค.ส.ล. 1 ชั้น 
จ านวน 4 หลงั (ภตัตาคาร และศูนยกี์ฬาทางน ้ า)  ผูถื้อกรรมสิทธ์ิปัจจุบนั คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าดุสิตธานี  
  มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร (แบบ อ.1)   เลขท่ี 5/2549 ออกให้ ณ วนัท่ี 20 มกราคม 
2549  อนุญาตให้ บริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั   (มหาชน)  ท าการก่อสร้าง  เป็นอาคาร ชนิด ค.ส.ล. 1 ชั้น 
จ านวน 1 หลงั  (อาคารบริการ), ชนิด ค.ส.ล. 1 ชั้น จ านวน 1 หลงั (อาคารเก็บชอง) ผูถื้อกรรมสิทธ์ิปัจจุบนั คือ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์และสิทธิการ เช่าดุสิตธานี  
  ส่ิงปลูกสร้างอื่น ๆ ไม่สามารถตรวจสอบได ้ กรณีน้ีบริษทั   จะประเมินโดยมีสมมติฐานว่า อาคารและส่ิงปลูก
สร้างทั้งหมดเป็นส่วนควบของท่ีดิน ดงันั้นกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้างยอ่มเป็นของเจา้ของท่ีดิน 
 
แบบแปลนอาคารท่ีใช้ประกอบการประเมิน 
   เป็นตามแบบแปลนตามท่ีผูว่้าจา้ง, เจา้ของอาคาร หรือผูค้รอบครองอาคารจดัให้ 
   ไม่มีแบบแปลนอาคารจดัให ้ผูป้ระเมินไดว้ดัระยะโดยประมาณจากภายนอกอาคาร 
 
ความสมบูรณ์ในการก่อสร้าง 
    ทรัพยสิ์น เป็นอาคารท่ีก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ สามารถใชง้านหรือไดใ้ชง้านแลว้   
 อาคารยงัไม่ไดท้  าการก่อสร้าง เป็นการประมาณตามแบบแปลนการก่อสร้างท่ีไดรั้บจากผูว่้าจา้ง 
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การเข้าส ารวจและตรวจสอบอาคาร 
                ผูป้ระเมินสามารถเขา้ส ารวจไดท้ั้งนอกอาคารและภายในอาคาร  

   ณ วนัส ารวจ ผูป้ระเมิน ไม่สามารถถ่ายภาพ ภายในห้องพกัไดทุ้กส่วน เน่ืองจาก อาคารปิดลอ็คไว ้ดงันั้น  
การส ารวจและประเมินมูลค่าคร้ังน้ี บางส่วนผูป้ระเมินจึงไดสั้งเกตจากภายนอกประกอบกบัเอกสารแบบ
แปลนซ่ึงไดรั้บจากผูว่้าจา้ง 

 จากการส ารวจสภาพอาคารส่ิงก่อสร้าง   พบในเบ้ืองตน้ว่า ………...................……………….. ผูป้ระเมินจึงมี
ความเห็นควรมีการท าการตรวจสอบเพ่ิมเติม เก่ียวกบั …………. โดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น  

 
เง่ือนไขข้อจ ากัดและการตรวจสอบอ่ืน ๆ  
 
 ผูป้ระเมินไดท้  าการส ารวจตรวจสอบเบ้ืองตน้เฉพาะตวัอาคารและส่วนปรับปรุงอื่น ๆ  ตลอดจนระบบ

น ้าประปา  ระบบไฟฟ้า  และระบบอื่น ๆ  ตามลกัษณะของการใชง้านทัว่ไปเท่านั้น   โดยไม่มีการส ารวจหรือ
ทดสอบทางวิศวกรรมของอาคารและส่วนปรับปรุงอื่น ๆ  เก่ียวกบัความแขง็แรง  ความปลอดภยั  การทรุดตวั
ของโครงสร้าง  การใชว้สัดุท่ีอาจเป็นพษิในอาคาร  หรือการทดสอบประสิทธิภาพการใชง้านของระบบ
สาธารณูปโภค 

  
 ผูป้ระเมินไม่สามารถยืนยนัไดว่้าอาคารและส่วนปรับปรุงพฒันาอืน่ๆ มีการก่อสร้างตรงตามแบบท่ีไดรั้บ

อนุญาตก่อสร้างหรือไม่  และไม่สามารถยืนยนัไดว่้า  เน้ือท่ีอาคารท่ีแทจ้ริงมีขนาดเน้ือท่ีตรงตามแบบค านวณ
ท่ีไดรั้บหรือท่ีไดป้ระมาณการหรือไม่ 

 
 ผูป้ระเมินไม่สามารถยืนยนัไดว่้าอาคารและส่วนปรับปรุงพฒันาอืน่ ๆ ไดรั้บการปลูกสร้างโดยถูกตอ้ง

สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของผงัเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารท่ีเก่ียวขอ้ง  เวน้แต่จะระบุเป็นอยา่งอื่นใน
รายงาน 
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4.3 รายละเอียดลกัษณะทัว่ไปของส่ิงปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงพฒันาอ่ืน  มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 
อาคารหลังที่  1 : ได้แก่  อาคารโรงแรมสูง 3 ช้ัน 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล. 1-3 ชั้น แยกการใชป้ระโยชน์ดงัน้ี 
 ขนาดอาคารโรงแรมสูง 3 ชั้น : จ านวน 10 หลงั ขนาดประมาณ  12.00 x 30.00  เมตร/ หลงั  
 ขนาดอาคารตอ้นรับสูง 2 ชั้น : ประมาณ  33.00 x 56.00  เมตร  
 ขนาดอาคารประชุมสัมมนาสูง 2 ชั้น : ประมาณ  12.00 x 19.50  เมตร  
 ขนาดอาคารส านกังานสูง 2 ชั้น : ประมาณ  20.00 x 32.00  เมตร  
 อาคารซ่อมบ ารุง และงานระบบชั้นเดียว : ประมาณ  10.00 x 58.00  เมตร  
 อาคารห้องอาหารพนกังานชั้นเดียว : ประมาณ  16.50 x 37.00  เมตร  
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 16,605.0 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน์  

-อาคารโรงแรมพกัอาศยัสูง 3 ชั้น 
 
: 

 
ชั้นท่ี 1-3 โถงทางเดิน, โถงหนา้ลิฟท,์ ห้องพกัอาศยั, เฉลียง, ระเบียง พร้อม
ห้องน ้า-สุขาภายในห้องพกั 

 -อาคารตอ้นรับสูง 2 ชั้น (Lobby) : 
: 

ชั้นท่ี 1 โถงทางเดินเช่ือมระหว่างอาคาร, ห้องประชุม  
ชั้นท่ี 2 ทางเดินเขา้อาคาร, โถงตอ้นรับ, โถงรับแขก, พ้ืนท่ีนัง่รับประทาน
อาหาร, โถงทางเดิน และห้องน ้า-สุขา 

 -อาคารประชุมสัมมนาสูง 2 ชั้น : 
: 

ชั้นท่ี 1 โถงทางเดิน, ห้องประชุมสุริยนั/ห้องจนัทรา 
ชั้นท่ี 2 โถงทางเดินเช่ือมระหว่างอาคาร, ห้องประชุมดารา, ร้านขายของที่
ระลึก และห้องน ้า-สุขา 

 -อาคารส านกังานสูง 2 ชั้น : 
 
: 

ชั้นท่ี 1 โถงทางเดิน, ห้องซกัรีด, ห้องลอ็คเกอร์, ห้องเก็บของ,  
ห้องไฟฟ้าส ารอง, ห้อง CCTV, รปภ. และห้องน ้า-สุขา 
ชั้นท่ี 2 โถงทางเดิน, ส านกังาน, ห้องน ้า-สุขา 

 -อาคารซ่อมบ ารุง และงานระบบชั้นเดียว : ชั้นท่ี 1 โถงทางเดิน, ส านกังานช่าง, ห้องเก็บเคร่ืองมือ, ห้องเคร่ืองระบบ
ไฟฟ้าหลกั (MDB), ห้องเคร่ืองท าความเยน็ (Chiller), ห้องเคร่ืองป่ันไฟฟ้า
ส ารอง (Generator),  

 -อาคารห้องอาหารพนกังานชั้นเดียว : ชั้นท่ี 1 โถงทางเดิน, ห้องครัว, หอ้งเก็บของ และห้องรับประทานอาหาร 
 รูปแบบอาคาร    : ปานกลาง 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : มาตรฐาน 
 อายอุาคารประมาณ : 35  ปี (ปรับปรุงใหม่ประมาณปี 2560-2561) 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : อยูใ่นเกณฑดี์ 
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 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็  
 โครงหลงัคาและวสัดุมุงหลงัคา : โครงเหลก็ มุงดว้ยกระเบ้ืองโมเนีย 
 ฝ้าเพดาน : ยิปซัม่บอร์ดฉาบเรียบทาสี, กระเบ้ีองแผน่เรียบ, ไมร้ะแนงและคอนกรีต 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : พ้ืน ค.ส.ล. ปูดว้ยแกรนิตโต,้ กระเบ้ืองเคลือบ, ปาร์เก,้ พ้ืนไมเ้ขา้ล้ิน,  

กระเบ้ีองเคลือบสลบัทรายลา้ง และคอนกรีตขดัมนั 
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี ผนงักระจก 
 ประต ู : ไมเ้น้ือแข็ง, ไมอ้ดั, บานเปิดกระจกกรอบบานไมแ้ละกรอบบาน

อลูมิเนียม และบานเหล็ก 
 หนา้ต่าง : กระจกกรอบบานอลูมีเนียม, กระจกบานเกลด็, กระจกบานกระทุง้ 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์ : วสัดุผิวพ้ืนปูกระเบ้ืองเคลือบ  

วสัดุผิวผนงับุกระเบ้ืองเคลือบ 
สุขภณัฑ ์ประกอบดว้ย โถส้วมแบบชกัโครก, สายฉีดช าระ,  
อ่างลา้งหนา้, ห้องอาบน ้า, อ่างอาบน ้า  และกระจกเงา   

    
 งานระบบในอาคาร : ไฟฟ้า  ประปา  โทรศพัท ์ระบบปรับอากาศ, ระบบลิฟทโ์ดยสาร,   

ระบบป้องกนัอคัคีภยั 
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : โรงแรม 
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อาคารหลังที่  2 : ได้แก่  อาคารห้องอาหารไทย (เรือนไทย) 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคารคร่ึงตึกคร่ึงไมช้ั้นเดียว 
 ขนาดอาคารรวม : ประมาณ 19.00 x 20.00  เมตร  
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 413.00 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : ชั้นท่ี 1 : พ้ืนท่ีรับประทานอาหาร, เฉลียงริมน ้านัง่รับประทานอาหาร,  

ห้องครัว, ห้องเตรียมอาหาร และห้องน ้า-สุขา  
 รูปแบบอาคาร    : ปานกลาง 
 คณุภาพของวสัดุก่อสร้าง : มาตรฐาน 
 อายอุาคารประมาณ : 35  ปี (ปรับปรุงใหม่ประมาณปี 2560-2561) 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : อยูใ่นเกณฑดี์ 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็และไมเ้น้ือแขง็ 
 โครงหลงัคาและวสัดุมุงหลงัคา : โครงไมเ้น้ือแขง็ มุงกระเบ้ืองดินเผา 
 ฝ้าเพดาน : ยิปซัม่บอร์ดฉาบเรียบทาสี และระแนงไมเ้น้ือแขง็ 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : พ้ืน ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ, กระเบ้ืองดินเผา และ ไมเ้น้ือแขง็ 
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี และไมเ้น้ือแขง็ 
 ประต ู : ไมเ้น้ือแขง็, ไมอ้ดั และกระจกกรอบอลูมิเนียม 
 หนา้ต่าง : กระจกกรอบอลูมิเนียม และกระจกบานเกลด็ 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์ : วสัดุผิวพ้ืนปูกระเบ้ืองเคลือบ  

วสัดุผิวผนงับุกระเบ้ืองเคลือบ 
สุขภณัฑ ์ประกอบดว้ย โถส้วมแบบชกัโครก, โถปัสสาวะชาย, สายฉีดช าระ, อ่าง
ลา้งหนา้  และกระจกเงา   

    
 งานระบบในอาคาร : ไฟฟ้า  ประปา  โทรศพัท ์ระบบดบัเพลิง และ CCTV 
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ห้องอาหารไทย 
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อาคารหลังที ่ 3 : ได้แก่  อาคารห้องอาหารอิตาเลี่ยน (La Trattoria Restaurant) 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว 
 ขนาดอาคารรวม : ประมาณ 19.00 x 24.00  เมตร  
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 630.00 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : ชั้น 1 : พ้ืนท่ีห้องอาหาร, พ้ืนท่ีส่วนโล่งหลงัคาคลุมนัง่รับประทานอาหาร,  

ห้องครัว, ห้องเตรียมอาหาร และห้องน ้า-สุขา  
 รูปแบบอาคาร    : ปานกลาง 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : มาตรฐาน 
 อายอุาคารประมาณ : 35  ปี (ปรับปรุงใหม่ประมาณปี 2560-2561) 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : อยูใ่นเกณฑดี์ 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็ 
 โครงหลงัคาและวสัดุมุงหลงัคา : โครงเหลก็ มุงหลงัคาซิงเก้ิลรูฟ และผา้ใบแรงดึงสูง 
 ฝ้าเพดาน : ภายในอาคาร ฝ้าหลุม, ยิปซัม่บอร์ดโครงเคร่า ทีบาร์ และระแนงไมเ้น้ือแขง็ 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : พ้ืน ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ, ไมเ้ขา้ล้ิน และกระเบ้ืองดินเผา 
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี, บานอลมิูเนียมกรุกระจก 
 ประต ู : กระจกกรอบไม ้และไมเ้น้ือแขง็ 
 หนา้ต่าง : กระจกกรอบอลูมิเนียม 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์ : วสัดุผิวพ้ืนปูกระเบ้ืองเคลือบ  

วสัดุผิวผนงับุกระเบ้ืองเคลือบ 
สุขภณัฑ ์ประกอบดว้ย โถส้วมแบบชกัโครก, สายฉีดช าระ,  
โถปัสสวะชาย อ่างลา้งหนา้  และกระจกเงา   

    
 งานระบบในอาคาร : ไฟฟ้า  ประปา  โทรศพัท ์ระบบดบัเพลิง และ CCTV 
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ห้องอาหาร  
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อาคารหลังที่  4 : ได้แก่  อาคารห้องอาหาร Casuarina Beach Restaurant 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น   
 ขนาดอาคารรวม : ประมาณ 20.00 x 30.00  เมตร  
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 796.00 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : ชั้น 1 : พ้ืนท่ีห้องอาหาร, ห้องจดัเล้ียง, ห้องฟิตเนส, ห้องเด็กเล่น  

และ ห้องน ้า-สุขา  
 รูปแบบอาคาร    : ปานกลาง 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : มาตรฐาน 
 อายอุาคารประมาณ : 35  ปี (ปรับปรุงใหม่ประมาณปี 2560-2561) 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : อยูใ่นเกณฑดี์ 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็ 
 โครงหลงัคาและวสัดุมุงหลงัคา : โครงเหลก็ มุงหลงัคาซิงเก้ิลรูฟ และผา้ใบแรงดึงสูง 
 ฝ้าเพดาน : ยิปซัม่บอร์ดฉาบเรียบทาสี เล่นระดบั ยิปซัม่บอร์ดโครงเคร่า ทีบาร์  

และระแนงไมเ้น้ือ  
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : พ้ืน ค.ส.ล. ปูหินอ่อน, กระเบ้ืองเคลือบ, ไมเ้ขา้ล้ิน 
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี และ กระจกติดตาย 
 ประต ู : กระจกกรอบไมเ้น้ือแขง็, ไมอ้ดั และไมเ้น้ือแขง็ 
 หนา้ต่าง : กระจกกรอบอลูมิเนียม 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์ : - 
    
 งานระบบในอาคาร : ไฟฟ้า  ประปา  โทรศพัท ์ระบบดบัเพลิง และCCTV 
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : คอฟฟ่ีช็อฟ และบาร์ 
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อาคารหลังที่  5 : ได้แก่  อาคาร Water Sport Shop 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว 
 ขนาดอาคารรวม : ประมาณ 6.00 x 11.00  เมตร  
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 102.00 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาทางน ้า และห้องเก็บของ 
 รูปแบบอาคาร    : ปานกลาง 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : มาตรฐาน 
 อายอุาคารประมาณ : 35  ปี (ปรับปรุงใหม่ประมาณปี 2560-2561) 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : อยูใ่นเกณฑดี์ 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็ 
 โครงหลงัคาและวสัดุมุงหลงัคา : โครงเหลก็ มุงหลงัคาซิงเก้ิลรูฟ 
 ฝ้าเพดาน : ระแนงไมเ้น้ือแขง็ 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : พ้ืน ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ, 
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี 
 ประต ู : บานไมเ้น้ือแขง็, กระจกกรอบอลมิูเนียม 
 หนา้ต่าง : บานไมอ้ดั 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์ : พ้ืนและผนงัปูดว้ยกระเบ้ืองเคลือบ 
   สุขภณัฑป์ระกอบดว้ย โถส้วมแบบชกัโครก, กระจกเงา,  

เคาทเ์ตอร์อ่างลา้งหนา้ 
    
 งานระบบในอาคาร : ไฟฟ้า  ประปา  โทรศพัท ์
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาทางน ้า 
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อาคารหลังที่  6 : ได้แก่  อาคาร Pool Bar  

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว 
 ขนาดอาคารรวม : ประมาณ 5.50 x 50.50  เมตร 
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : ประมาณ  49.00 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : ห้องโถง พ้ืนท่ีเคาร์เตอร์บริการเคร่ืองด่ืม 
 รูปแบบอาคาร    : ปานกลาง 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : มาตรฐาน 
 อายอุาคารประมาณ : 22  ปี 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : อยูใ่นเกณฑดี์ 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็ 
 โครงหลงัคาและวสัดุมุงหลงัคา : โครงเหลก็ มุงดว้ยกระเบ้ืองโมเนีย 
 ฝ้าเพดาน : ยิปซัม่บอร์ดฉาบเรียบทาสี  
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : พ้ืน ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ  
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี 
 ประต ู : ไมเ้น้ือแขง็ 
 หนา้ต่าง : ไมเ้น้ือแขง็ 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์ : - 
   สุขภณัฑป์ระกอบดว้ย โถส้วมแบบชกัโครก, กระจกเงา,  

เคาทเ์ตอร์อ่างลา้งหนา้ 
    
 งานระบบในอาคาร : ไฟฟ้า  ประปา  โทรศพัท ์
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมริมสระว่ายน ้า 
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อาคารหลังที่  7 : ได้แก่  อาคารห้องน ้า-สุขา  

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว 
 ขนาดอาคารรวม : ประมาณ 5.50 x 50.50  เมตร 
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : ประมาณ  49.00 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : ห้องน ้า-สุขา ชาย/หญิง 
 รูปแบบอาคาร    : ปานกลาง 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : มาตรฐาน 
 อายอุาคารประมาณ : 22  ปี 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : อยูใ่นเกณฑดี์ 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็ 
 โครงหลงัคาและวสัดุมุงหลงัคา : โครงเหลก็ มุงดว้ยกระเบ้ืองโมเนีย 
 ฝ้าเพดาน : ยิปซัม่บอร์ดฉาบเรียบทาสี  
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : พ้ืน ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ  
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี 
 ประต ู : ไมเ้น้ือแขง็ 
 หนา้ต่าง : ไมเ้น้ือแขง็ 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์ : - 
   สุขภณัฑป์ระกอบดว้ย โถส้วมแบบชกัโครก, โถปัสสาวะชาย, กระจก

เงา, เคาทเ์ตอร์อ่างลา้งหนา้ 
    
 งานระบบในอาคาร : ไฟฟ้า  ประปา   
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ห้องน ้า-สุขา 
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อาคารหลังที่  8 : ได้แก่  อาคารจ่ายผ้าเช็ดตัว 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว   
 ขนาดอาคารรวม : ประมาณ 3.50 x 3.50  เมตร 
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : ประมาณ  24.00 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : ห้องโถงบริการผา้เช็ดตวัสระว่ายน ้า 
 รูปแบบอาคาร    : ปานกลาง 
 คณุภาพของวสัดุก่อสร้าง : มาตรฐาน 
 อายอุาคารประมาณ : 22  ปี 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : อยูใ่นเกณฑดี์ 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็ 
 โครงหลงัคาและวสัดุมุงหลงัคา : โครงเหลก็ มุงดว้ยกระเบ้ืองโมเนีย 
 ฝ้าเพดาน : - 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : พ้ืน ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ  
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี 
 ประต ู : ไมเ้น้ือแขง็ 
 หนา้ต่าง : ไมเ้น้ือแขง็ 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์ : - 
   สุขภณัฑป์ระกอบดว้ย โถส้วมแบบชกัโครก, โถปัสสาวะชาย, กระจก

เงา, เคาทเ์ตอร์อ่างลา้งหนา้ 
    
 งานระบบในอาคาร : ไฟฟ้า  ประปา   
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : บริการผา้เช็ดตวัสระว่ายน ้า 
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อาคารหลังที่  9 : ได้แก่  อาคารป๊ัมน ้า  

 รายละเอียดทั่วไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว 
 ขนาดอาคารรวม : ประมาณ 5.50 x 50.50  เมตร 
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : ประมาณ  49.00 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : ห้องน ้า-สุขา ชาย/หญิง 
 รูปแบบอาคาร    : ปานกลาง 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : มาตรฐาน 
 อายอุาคารประมาณ : 22  ปี 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : อยูใ่นเกณฑดี์ 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็ 
 โครงหลงัคาและวสัดุมุงหลงัคา : โครงเหลก็ มุงดว้ยกระเบ้ืองโมเนีย 
 ฝ้าเพดาน : -  
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : พ้ืน ค.ส.ล. ขดัมนั  
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี 
 ประต ู : ไมเ้น้ือแขง็ 
 หนา้ต่าง : - 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์ : - 
   สุขภณัฑป์ระกอบดว้ย โถส้วมแบบชกัโครก, โถปัสสาวะชาย, กระจก

เงา, เคาทเ์ตอร์อ่างลา้งหนา้ 
    
 งานระบบในอาคาร : ไฟฟ้า  ประปา   
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ห้องป๊ัมน ้า 
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อาคารหลังที่  10 : ได้แก่  อาคารสปาช้ันเดียว จ านวน 9 หลัง และอาคารต้อนรับ จ านวน 1 หลัง 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว 
 ขนาดอาคารรวม : ประมาณ 4.00 x 5.00  เมตร จ านวน 8 หลงั/ประมาณ 4.00 x 4.00 เมตร 

จ านวน 1 หลงั และอาคารตอ้นรับ ขนาด 5.00 x 5.00 เมตร จ านวน 1 หลงั  
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 201.00 ตารางเมตร (20.00 ตร.ม. จ านวน 8 หลงั, 16.00 ตารางเมตร จ านวน 1 หลงั 

และ 25.00 ตารางเมตร จ านวน 1 หลงั) 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : ห้องสปา และส านกังาน 
 รูปแบบอาคาร    : ปานกลาง 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : มาตรฐาน 
 อายอุาคารประมาณ : 22  ปี 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : อยูใ่นเกณฑดี์ 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็ 
 โครงหลงัคาและวสัดุมุงหลงัคา : โครงไมเ้น้ือแขง็ มุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผา 
 ฝ้าเพดาน : ยิปซัม่บอร์ฉาบเรียบทาสี  
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : พ้ืน ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ 
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี และกระจกติดตาย 
 ประต ู : บานเล่ือนกระจกบานกรอบอลูมิเนียม 
 หนา้ต่าง : กระจกกรอบอลูมิเนียมติดตาย 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์ : - 
    
 งานระบบในอาคาร : ไฟฟ้า  ประปา  โทรศพัท ์ 
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ห้องสปา และ ห้องรับรอง  
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อาคารหลังที่  11 : ได้แก่  อาคารที่พกัพนักงานสปา 

 รายละเอียดทั่วไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว 
 ขนาดอาคารรวม : ประมาณ 4.00 x 5.00  เมตร  
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 20.00 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : ท่ีพกัคอย พนกังานสปา 
 รูปแบบอาคาร    : ปานกลาง 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : มาตรฐาน 
 อายอุาคารประมาณ : 22  ปี 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : อยูใ่นเกณฑดี์ 
    
 โครงสร้างและวสัดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็ 
 โครงหลงัคาและวสัดุมุงหลงัคา : โครงไมเ้น้ือแขง็ มุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผา 
 ฝ้าเพดาน : ยิปซัม่บอร์ฉาบเรียบทาสี 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : พ้ืน ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ 
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี และกระจกติดตาย 
 ประต ู : บานเล่ือนกระจกบานกรอบอลูมิเนียม 
 หนา้ต่าง : กระจกกรอบอลูมิเนียมติดตาย 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์ : - 
    
 งานระบบในอาคาร : ไฟฟ้า  ประปา  โทรศพัท ์ 
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ห้องพกัพนกังานสปา  
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อาคารหลังที่  12 : ได้แก่  ศาลานิโลบล 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : ศาลาทรงไทย (ส่วนโล่งหลงัคาคลุม)   
 ขนาดอาคารรวม : ประมาณ 4.50 x 4.50  เมตร  
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 20.25 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : พ้ืนท่ีโถงเปิดโล่ง 
 รูปแบบอาคาร    : ปานกลาง 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : มาตรฐาน 
 อายอุาคารประมาณ : 22  ปี 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : อยูใ่นเกณฑดี์ 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : ไมเ้น้ือแขง็  
 โครงหลงัคาและวสัดุมุงหลงัคา : โครงไมเ้น้ือแขง็ มุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผา 
 ฝ้าเพดาน : - 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : พ้ืนไมเ้น้ือแขง็ตีชิด 
 ผนงัและวสัดุผิว : เปิดโลง่ และลูกกรงไมเ้น้ือแขง็/ฝาลูกฟักไมเ้น้ือแขง็ 
 ประต ู : - 
 หนา้ต่าง : - 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์ : - 
    
 งานระบบในอาคาร : ไฟฟ้า   
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ศาลานัง่เล่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเลขท่ี   GA-65-0307                                                                     โดย บริษทั กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล จ ากดั  
                                                                                                                                                                                                                    หนา้   23 

 
 

อาคารหลงัที ่ 13 : ได้แก่  อาคารเก็บน ้าดบิ และป๊ัมน า้ 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีชั้นดาดฟ้า 
 ขนาดอาคารรวม : ประมาณ 15.00 x 23.00  เมตร  
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 370.00 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : แทง็กเ์ก็บน ้า, ห้องป๊ัมน ้า และห้องป๊ัมน ้าดบัเพลิง (fire pump) 
 รูปแบบอาคาร    : ปานกลาง 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : มาตรฐาน 
 อายอุาคารประมาณ : 35  ปี 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : ปานกลาง 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็ 
 โครงหลงัคาและวสัดุมุงหลงัคา : โครงเหลก็ มุงหลงัคาโมเนีย และสแลปคอนกรีต 
 ฝ้าเพดาน : ทอ้งพ้ืนคอนกรีตฉาบเรียบทาสี 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : พ้ืน ค.ส.ล. ขดัมนั 
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี  และไมฝ้าเชอร่า (ห้องป๊ัมน ้าชั้นดาดฟ้า) 
 ประต ู : บานเล่ือนเหลก็ และไมเ้น้ือแขง็ 
 หนา้ต่าง : - 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์ : - 
    
 งานระบบในอาคาร : ไฟฟ้า  ประปา  
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : แทง็กเ์ก็บน ้าดี, ห้องป๊ัมน ้า และหอ้งป๊ัมน ้าดบัเพลิง  
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อาคารหลังที ่ 14 : ได้แก่  อาคารบริการสนามเทนนสิ 

 รายละเอยีดทั่วไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว  
 ขนาดอาคารรวม : ประมาณ 8.80 x 9.50  เมตร  
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 83.60 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : โถงรับแขก, เคาร์เตอร์บริการ และห้องน ้า-สุขา 
 รูปแบบอาคาร    : ปานกลาง 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : มาตรฐาน 
 อายอุาคารประมาณ : 35  ปี (ปรับปรุงใหม่ประมาณปี 2560-2561) 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : ปานกลาง 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็ 
 โครงหลงัคาและวสัดุมุงหลงัคา : โครงเหลก็ มุงหลงัคาโมเนีย  
 ฝ้าเพดาน : ระแนงไมเ้น้ือแขง็ 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : พ้ืน ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ 
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี   
 ประต ู : บานเปิดไมเ้น้ือแขง็ 
 หนา้ต่าง : - 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์ : สุขภณัฑป์ระกอบดว้ย โถส้วมแบบชกัโครก, โถปัสสาวะชาย, กระจก

เงา, เคาทเ์ตอร์อ่างลา้งหนา้ 
    
 งานระบบในอาคาร : ไฟฟ้า  ประปา  
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ให้บริการลูกคา้สนามเทนนิส  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเลขท่ี   GA-65-0307                                                                     โดย บริษทั กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล จ ากดั  
                                                                                                                                                                                                                    หนา้   25 

 
 

อาคารหลังที่  15 : ได้แก่  อาคารฝ่ายบุคคล และทีจ่อดรถหลงัคาคลุม 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว  และส่วนโล่งหลงัคาคลุม 
 ขนาดอาคารรวม : ประมาณ 5.50 x 13.30  เมตร และ 6.00 x 13.30 เมตร  
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 152.95 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : ส านกังาน และโรงจอดรถ 
 รูปแบบอาคาร    : ปานกลาง 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : มาตรฐาน 
 อายอุาคารประมาณ : 20  ปี 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : ปานกลาง 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็ 
 โครงหลงัคาและวสัดุมุงหลงัคา : โครงเหลก็ มุงหลงัคาโมเนีย  
 ฝ้าเพดาน : ยิปซัม่บอร์ฉาบเรียบทาสี 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : พ้ืน ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ และขดัมนั (โรงจอดรถ) 
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี (ส านกังาน)  
 ประต ู : กระจกกรอบอลูมิเนียม (ส านกังาน) 
 หนา้ต่าง : กระจกกรอบอลูมิเนียม (ส านกังาน) 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์ : - 
    
 งานระบบในอาคาร : ไฟฟ้า  ประปา โทรศพัท ์ 
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ส านกังานฝ่ายบุคคล และโรงจอดรถ  
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อาคารหลังที่  16 : ได้แก่  อาคารบ่อบ าบัดน ้าเสีย 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว   
 ขนาดอาคารรวม : ประมาณ 11.40 x 11.50 เมตร  
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 131.10 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : ส านกังาน และโรงจอดรถ 
 รูปแบบอาคาร    : ปานกลาง 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : มาตรฐาน 
 อายอุาคารประมาณ : 35  ปี 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : ปานกลาง 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็ 
 โครงหลงัคาและวสัดุมุงหลงัคา : สแลป ค.ส.ล.  
 ฝ้าเพดาน : ทอ้งพ้ืน ค.ส.ล.ฉาบเรียบทาสี (หอ้งป๊ัมน ้า) 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : พ้ืน ค.ส.ล. ขดัมนั (ห้องป๊ัมน ้า) 
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี และ ค.ส.ล.หล่อในท่ี (แทงคน์ ้า)  
 ประต ู : - 
 หนา้ต่าง : - 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์ : - 
    
 งานระบบในอาคาร : ไฟฟ้า  ประปา  
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : บ าบดัน ้าเสีย  
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อาคารหลังที ่ 17 : ได้แก่  โรงจอดรถ หลังที่ 1 

 รายละเอียดทั่วไป   
 ลกัษณะอาคาร : ส่วนโล่งหลงัคาคลมุ   
 ขนาดอาคารรวม : ประมาณ 4.00 x 12.00 เมตร  
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 48.00 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : โรงจอดรถ 
 รูปแบบอาคาร    : ปานกลาง 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : มาตรฐาน 
 อายอุาคารประมาณ : 5  ปี 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : ปานกลาง 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : เหลก็  
 โครงหลงัคาและวสัดุมุงหลงัคา : เมทลัชีท  
 ฝ้าเพดาน : - 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : ค.ส.ล.ขดัหยาบ 
 ผนงัและวสัดุผิว : -  
 ประต ู : - 
 หนา้ต่าง : - 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์ : - 
    
 งานระบบในอาคาร : -  
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : จอดรถยนต ์ 
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อาคารหลังที่  18 : ได้แก่  โรงจอดรถ หลังที่ 2 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : ส่วนโล่งหลงัคาคลุม   
 ขนาดอาคารรวม : ประมาณ 3.00 x 26.00 เมตร  
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 60.00 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : โรงจอดรถ 
 รูปแบบอาคาร    : ปานกลาง 
 คณุภาพของวสัดุก่อสร้าง : มาตรฐาน 
 อายอุาคารประมาณ : 5  ปี 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : ปานกลาง 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : เหลก็  
 โครงหลงัคาและวสัดุมุงหลงัคา : เมทลัชีท  
 ฝ้าเพดาน : - 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : ค.ส.ล.ขดัหยาบ 
 ผนงัและวสัดุผิว : -  
 ประต ู : - 
 หนา้ต่าง : - 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์ : - 
    
 งานระบบในอาคาร : -  
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : จอดรถยนต ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเลขท่ี   GA-65-0307                                                                     โดย บริษทั กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล จ ากดั  
                                                                                                                                                                                                                    หนา้   29 

 
อาคารหลังที่  19 : ได้แก่  โรงจอดรถ หลังที่ 3 

 รายละเอียดทั่วไป   
 ลกัษณะอาคาร : ส่วนโล่งหลงัคาคลุม   
 ขนาดอาคารรวม : ประมาณ 4.00 x 13.00 เมตร  
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 50.00 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : โรงจอดรถ 
 รูปแบบอาคาร    : ปานกลาง 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : มาตรฐาน 
 อายอุาคารประมาณ : 5  ปี 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : ปานกลาง 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : เหลก็  
 โครงหลงัคาและวสัดุมุงหลงัคา : เมทลัชีท  
 ฝ้าเพดาน : - 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : ค.ส.ล.ขดัหยาบ 
 ผนงัและวสัดุผิว : -  
 ประต ู : - 
 หนา้ต่าง : - 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์ : - 
    
 งานระบบในอาคาร : -  
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : จอดรถจกัรยานยนต ์ 
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อาคารหลังที่  20 : ได้แก่  โรงจอดรถ หลังที่ 4 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : ส่วนโล่งหลงัคาคลุม   
 ขนาดอาคารรวม : ประมาณ 4.00 x 13.00 เมตร  
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 36.00 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : โรงจอดรถ 
 รูปแบบอาคาร    : ปานกลาง 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : มาตรฐาน 
 อายอุาคารประมาณ : 5  ปี 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : ปานกลาง 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : เหลก็  
 โครงหลงัคาและวสัดุมุงหลงัคา : เมทลัชีท  
 ฝ้าเพดาน : - 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : ค.ส.ล.ขดัหยาบ 
 ผนงัและวสัดุผิว : -  
 ประต ู : - 
 หนา้ต่าง : - 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์ : - 
    
 งานระบบในอาคาร : -  
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : จอดรถจกัรยานยนต ์ 
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อาคารหลังที่  21 : ได้แก่  อาคารป้อมยาม 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : ส่วนโล่งหลงัคาคลุม   
 ขนาดอาคารรวม : ประมาณ 2.50 x 2.50 เมตร  
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 6.25 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : ห้องโถง 
 รูปแบบอาคาร    : ปานกลาง 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : มาตรฐาน 
 อายอุาคารประมาณ : 35  ปี 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : ปานกลาง 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็ 
 โครงหลงัคาและวสัดุมุงหลงัคา : ไมเ้น้ือแขง็ มุงกระเบ้ืองดินเผา 
 ฝ้าเพดาน : ยิปซัม่บอร์ดฉาบเรียบทาสี 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : ค.ส.ล.ปูกระเบ้ืองเคลือบ 
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี  
 ประต ู : ไมอ้ดั 
 หนา้ต่าง : กระจกกรอบไมเ้น้ือแขง็ 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์ : - 
    
 งานระบบในอาคาร : -  
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ป้อมยาม  
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อาคารหลังที่  22 : ได้แก่  อาคารเก็บขยะ 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว   
 ขนาดอาคารรวม : ประมาณ 4.00 x 7.00 เมตร  
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 28.00 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : ห้องโถง 
 รูปแบบอาคาร    : ปานกลาง 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : มาตรฐาน 
 อายอุาคารประมาณ : 35 ปี 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : ปานกลาง 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็ 
 โครงหลงัคาและวสัดุมุงหลงัคา : ไมเ้น้ือแขง็ มุงดว้ยกระเบ้ืองโมเนีย และเมทลัชีท 
 ฝ้าเพดาน : กระเบ้ืองแผน่เรียบทาสี 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : ค.ส.ล.ปูกระเบ้ืองเคลือบ และขดัมนั 
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี  
 ประต ู : บานเปิดเหลก็ 
 หนา้ต่าง : - 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์ : - 
    
 งานระบบในอาคาร : -  
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ห้องเก็บขยะ  
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ส่วนพฒันาควบบนที่ดนิ  รายการที่ 23 : สระวายน ้า รูปทรงอิสระ (Free From) 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะ 

พ้ืนท่ีสระ 
คุณภาพวสัดุก่อสร้าง 
อายปุระมาณ 
สภาพ 
การดูแลรักษา  

: 
: 
:: 
: 
: 
: 

สระว่ายน ้ารูปทรงอิสระ(FreeForm) 
ประมาณ 900.00 ตารางเมตร  
มาตรฐาน 
35 ปี 
ปานกลาง 
อยูใ่นเกณฑดี์ 

 โครงสร้างและวัสดุ    
 โครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหลก็ 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : ค.ส.ล. สระว่ายน ้าปูดว้ยกระเบ้ืองเซรามิค  
 งานระบบในอาคาร : ไฟฟ้า, ประปา, ระบบกรองน ้า และป๊ัมน ้า 
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : สระว่ายน ้า 

 

 
ส่วนพฒันาควบบนที่ดนิ  รายการที่ 24 : สนามเทนนิส จ านวน 2 สนาม 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะ 

 
คุณภาพวสัดุก่อสร้าง 
อายปุระมาณ 
สภาพ 
การดูแลรักษา  

: 
 
:: 
: 
: 

สนามเทนนิส ขนาดมาตรฐาน 11.00 x 24.00 เมตร  
จ านวน 2 สนาม พร้อมน็อคบอร์ด 
มาตรฐาน 
35 ปี 
ปานกลาง 
อยูใ่นเกณฑดี์ 

 
ส่วนพฒันาควบบนที่ดนิ  รายการที ่25 : ถนนภายในโรงแรม 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะ 

พ้ืนท่ีประมาณ 
คุณภาพวสัดุก่อสร้าง 
อายปุระมาณ 
สภาพ 
การดูแลรักษา  

: 
: 
:: 
: 
: 

ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ประมาณ 3,243 ตารางเมตร  
มาตรฐาน 
35 ปี 
ปานกลาง 
อยูใ่นเกณฑดี์ 
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5.1 ข้อก าหนดผังเมือง  
ตามประกาศผงัเมืองรวมจงัหวดัภเูก็ต พ.ศ.2554 (ฉบบัท่ี 1) และ พ.ศ.2558 (ฉบบัท่ี 4)  พบว่าทรัพยสิ์นตั้งอยูใ่นเขตผงั
เมืองประเภทท่ีโล่งเพ่ือนนัทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (พ้ืนท่ีสีเขียวอ่อน) และเขตผงัเมืองประเภทท่ี
อยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย (พ้ืนท่ีสีเหลือง) 
 

5.2  กฎหมายควบคุมอาคาร  
ทรัพยสิ์นตั้งอยูใ่นเขตการปกครองทอ้งถ่ินของ  องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล จังหวัดภูเกต็ 
การขออนุญาตปลูกสร้าง/ดดัแปลง/ร้ือถอน อาคาร จะตอ้งย่ืนขอใบอนุญาตจากหน่วยงานขา้งตน้ก่อน 
 

5.3 การเวนคืน  
ณ วนัท่ีส ารวจและประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ทรัพยสิ์นไม่อยูใ่นแนวเขตเวนคนืใด ๆ 
 

5.4  การถูกรอนสิทธต่ิางๆ  
แนวสายไฟฟ้าแรงสูง :  ทรัพยสิ์นไม่อยูใ่นแนวสายไฟฟ้าแรงสูง 
- การตกเป็นทางเขา้ออกให้ท่ีดินแปลงอื่นโดยการจดภารจ ายอม : มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 5917 ตกอยูใ่นบงัคบัภารจ ายอมบางส่วนเร่ืองทางเดินเทา้ ขนาดประมาณ 1.50 x 56.00 เมตร  

    คิดเป็นเน้ือท่ีประมาณ 0-0-21.0 ไร่ หรือ 21.0 ตารางวา 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 5971 ตกอยูใ่นบงัคบัภารจ ายอมบางส่วนเร่ือง ทางรถยนต ์เขา้-ออก ขนาดประประมาณ 6.00 x 

45.00 เมตร 

คิดเป็นเน้ือท่ีประมาณ 0-0-67.5 ไร่ หรือ 67.5 ตารางวา 

- โฉนดที่ดินเลขท่ี 11956 ตกอยูใ่นบงัคบัภารจ ายอมบางส่วนเร่ือง ทางรถบัก๊ก้ี และทางรถยนต ์เขา้-ออก  

ขนาดประประมาณ 2.50 x 38.00 เมตร คิดเป็นเน้ือท่ีประมาณ 0-0-23.75 ไร่ หรือ 23.75 ตารางวา 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 42109  ตกอยูใ่นบงัคบัภารจ ายอมบางส่วนเร่ือง ทางเขา้-ออก รถยนต ์ท่ีจอดรถ ทางเดินเทา้ 

     และทางรถบัก๊ก้ี ขนาดประประมาณ 2.50 x 16.00 เมตรคดิเป็นเน้ือท่ีประมาณ 0-0-10.0 ไร่ หรือ 10.0 ตารางวา 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 45114 ตกอยูใ่นบงัคบัภารจ ายอมบางส่วนเร่ือง ทางรถบัก๊ก้ี ขนาดประมาณ 2.50 x 72.00 เมตร คิด

เป็นเน้ือท่ีประมาณ 0-0-45.0 ไร่ หรือ 45.0 ตารางวา 

- ทรัพยสิ์นส่วนท่ีตกอยูใ่นบงัคบัภารจ ายอมบางส่วนทั้งหมด เน้ือท่ีประมาณ 0-1-67.25 ไร่ หรือ 167.25 ตารางวา 

การตกเป็นทางเขา้ออกให้ท่ีดินแปลงอื่นตามสภาพ : ไม่มี 
การรอนสิทธิอื่น ๆ  : ไม่ปรากฏ 
การตรวจการรอนสิทธิต่าง ๆ ผูป้ระเมินจะรายงานให้ตามท่ีปรากฏ และสามารถตรวจสอบไดเ้ท่านั้น บริเวณเน้ือท่ีดิน
ท่ีถูกรอนสิทธินั้น ผูป้ระเมินอาจประเมินหรือไม่ประเมินมูลค่าให้ก็ได ้  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจ สมมติฐานและ
เง่ือนไขในการประเมิน โดยจะรายงานใหท้ราบในรายละเอียดวิธีการประเมินมูลค่าในภาคผนวก ก.  
 

5 ข้อกฏหมายที่มีผลกระทบ 
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5.5  กฎหมายอ่ืน ๆ  
 - พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522, ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดเขตพ้ืนท่ี และ
มาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ในบริเวณพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเก็ต พ.ศ. 2560 
 

5.6  โครงการพฒันาของภาครัฐ  
- ไม่มี 
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6.1 ข้อดีและข้อด้อยของทรัพย์สิน  
จากการส ารวจลกัษณะต่างๆ  และปัจจยัแวดลอ้มทัว่ไปของทรัพยสิ์น ผูป้ระเมินมีความเห็นว่าทรัพยสิ์นมีลกัษณะ
เฉพาะท่ีเป็นจุดแขง็และจุดอ่อนดงัต่อไปน้ี 
 

การวิเคราะห์ข้อดแีละข้อด้อยของทรัพย์สิน 

รายละเอียด ข้อดีหรือจุดแขง็ ข้อด้อยหรือจุดอ่อน 
ท าเลท่ีตั้ง ทรัพยสิ์นตั้งอยูติ่ดชายทะเล ในยา่นแหล่ง

ท่องเท่ียว 
- 

ลกัษณะกายภาพท่ีดิน เป็นท่ีราบชายฝ่ังทะเล - 
การคมนาคม / ถนนหนา้ท่ีดิน การคมนาคมสะดวก / 

ลาดยาง 6/8  เมตร 
- 

สาธารณูปโภค ไฟฟ้า, น ้าประปา และโทรศพัท ์ - 
สภาพแวดลอ้ม/ความเจริญ ยา่นท่ีพกัตากอากาศชายทะเล/อยูใ่นเกณฑ์

ดี 
- 

ขอ้จ ากดั / ผงัเมือง สีเขียวอ่อน-ท่ีดินประเภทท่ีโล่งเพือ่
นนัทนาการและการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 
สีเหลือง-ท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยั
หนาแน่นนอ้ย  

- 

การใชป้ระโยชน ์ พาณิชยกรรม - 
รูปแบบอาคาร มาตรฐาน - 
การก่อสร้าง / การตกแต่ง ดี - 
การบ ารุงรักษา ดี-ปานกลาง - 

 
6.2 การใช้ประโยชน์สูงสุดและดีท่ีสุด  

จากการพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพของท่ีดินท่ีท าการประเมินมูลค่า เช่น ท าเลท่ีตั้ ง ลักษณะทางกายภาพ 
ศกัยภาพในการพฒันาท่ีดิน  สภาพการใชท่ี้ดินในบริเวณขา้งเคียง เง่ือนไขและขอ้จ ากดัทางกฎหมาย  ผูป้ระเมินมี
ความเห็นว่าการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีมีความเหมาะสม และให้ประโยชน์สูงสุดและดีท่ีสุดของทรัพยสิ์น คือ ที่พกัตาก
อากาศ ประเภทโรงแรม ตามการใชป้ระโยชน์ปัจจุบนัเป็นการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินท่ีมีความเหมาะสม ถือว่ามีการใช้
ประโยชน์สูงสุด และดีท่ีสุดแลว้ 
 

6.3     ข้อสังเกตพเิศษ     

- ไม่มี 

6 การวิเคราะห์ทรัพย์สิน 
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7.1       หลักเกณฑ์ในการประเมนิมูลค่าทรัพย์สินนี ้
ผูป้ระเมินได้พิจารณาใช้หลกัเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตาม มาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผู้ประเมินค่า
ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นน้ีตามวตัถุประสงค์ท่ีอา้งถึงในคร้ังน้ี ไดพ้ิจารณาใช้
หลกัเกณฑ์การประเมิน “เพ่ือการก าหนดมูลค่าตลาด” เพื่อประมาณการมูลค่าของทรัพยสิ์นในสภาพท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบนั ภายใตเ้ง่ือนไข และขอ้จ ากดั ท่ีแสดงไวใ้นรายงานฉบบัน้ี 
 
โดย มูลค่าตลาด หมายถึง “มูลค่าเป็นตวัเงินซ่ึงประมาณว่าเป็นราคาของทรัพยสิ์นท่ีสามารถใชต้กลง ซ้ือขายกนัได้
ระหว่างผูเ้ต็มใจขายกับผูเ้ต็มใจซ้ือ ณ วนัท่ีประเมินมูลค่า ภายใต้เง่ือนไขการซ้ือขายปกติท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายไม่มี
ผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองกนั โดยไดมี้การเสนอขายทรัพยสิ์นในระยะเวลาพอสมควร และโดยท่ีทั้งสองฝ่ายไดต้กลงซ้ือ
ขายด้วยความรอบรู้อย่างรอบคอบและปราศจากภาวะกดดัน ทั้งน้ีให้ถือดว้ยว่าสามารถโอนสิทธิครอบครองตาม
กฎหมายโดยสมบูรณ์ในทรัพยสิ์นได้” มูลค่าตลาดโดยทั่วไปจะไม่ค  านึงถึงต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการซ้ือหรือ
ค่าธรรมเนียมหรือ ภาษีใดๆ 
 
รายละเอียดหลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นขา้งตน้ แสดงในภาคผนวก ข. 
 

7.2       เง่ือนไขและข้อจ ากัดในการประเมินมลูค่าทรัพย์สินนี ้
ในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นน้ี มีเง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามท่ีแสดงในภาคผนวก ค โดยไม่มีเง่ือนไขและขอ้จ ากดั
พิเศษอืน่และไม่ไดค้  าส่ังรับเง่ือนไขพิเศษอื่นๆ จากผูว่้าจา้งแต่อยา่งใด 
 

7.3       สมมติฐานเพิม่เติม/พเิศษ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี ้
ในการประเมินคร้ังน้ี  บริษทั  กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล  จ ากดั ไม่มีสมมติฐานเพ่ิมเติม / พิเศษอ่ืน ๆ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
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7.4      วิธีการประเมินมลูค่าท่ีเลือกใช้กับทรัพย์สิน 

ในการเลือกวิธีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นน้ี บริษทั  กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล  จ ากดั ไดต้รวจสอบและพิจารณา
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลค่า เช่น ลกัษณะสิทธิตามกฎหมาย ลกัษณะเฉพาะของทรัพยสิ์น 
ความเหมาะสมในการใชป้ระโยชน์ หรือน าไปพฒันาใชป้ระโยชน์ สภาพการตลาดทัว่ ๆ ไป พร้อมเง่ือนไขขอ้จ ากดั
ต่าง ๆ และสมมติฐานเพ่ิมเติม/พิเศษ หรือเง่ือนไขพิเศษเฉพาะการประเมิน      เพื่อเลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ไดรั้บการว่าจา้ง อนัเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีจะน าไปสู่การให้ความเห็นอยา่ง
เป็นระบบและสรุปมูลค่าทรัพยสิ์นในขั้นสุดทา้ยของการประเมินเพ่ือก าหนดมูลค่าตลาด 
 
โดยในการประเมินคร้ังน้ี บริษทั  กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล  จ ากดั  เลือกใชวิ้ธีการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบั
ลกัษณะของทรัพยสิ์น คือ ทางบริษทัฯ เลือกใชวิ้ธีรายได ้ ( Income Approach) เป็นเกณฑใ์นการพิจารณามูลค่า
ทรัพยสิ์น และวิธีตน้ทุน (Cost Approach ) เป็นเกณฑใ์นการตรวจสอบ     
 
 หมายเหต ุ *  รายละเอียดในวิธีการประเมินมูลค่าตามวิธีการข้างต้น แสดงใน ภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดวิธีการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 

 

• วิธีการประเมินมูลค่าที่เลือกใช้กับทรัพย์สิน 
 

ในการประเมินมูลค่าคร้ังน้ี บริษทัฯ ไดเ้ลือกใชว้ิธีการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของทรัพยสิ์นซ่ึงมี
สภาพเป็น  ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 22 รายการ และส่วนพัฒนาบนที่ดิน  คือ   วิธีต้นทุน  เป็นการประเมิน
หามูลค่าของทรัพยสิ์นส่วนท่ีเป็นอาคาร และส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ  โดยยดึถือ   ราคาวสัดุ ค่าแรงก่อสร้าง  และเทคนิค
การประกอบ หรือการก่อสร้างในเวลา ปัจจุบนัเพื่อให้ไดร้าคา  หรือมูลค่าทดแทนใหม่  ( Replacement Cost  New ) 
แล้วหักด้วยค่าเส่ือมราคาตามสภาพและ อายุการใช้งานของอาคารและส่ิงปลูกสร้างมูลค่าท่ีได้จะเป็นมูลค่าตาม
สภาพปัจจุบนัของอาคารและส่ิงปลูกสร้าง( Depreciated Replacement Cost ) แลว้จึงน าไปรวมกบัมูลค่าของท่ีดินจะได้
มูลค่ารวม ของทรัพยสิ์นทั้งหมด 

ส่ิงปลูกสร้างในการประเมินคร้ังน้ีประเมินมูลค่าตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบพร้อมดว้ยแบบ
ค านวณรายการวสัดุและค่าแรงการก่อสร้าง  (  BOQ )   ท่ีไดรั้บจากผูว้่าจา้งมาประกอบการพิจารณาเทียบเคียงกับ
ตารางราคาค่าก่อสร้างอาคาร  ซ่ึงก าหนดโดยสมาคมผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทยและไดมี้การปรับค่า
วสัดุ ค่าแรงงาน ตามสภาพท าเลของท่ีดิน พิจารณาจากค่าขนส่ง                 

ส่วนมูลค่าของท่ีดินนั้น  ผูป้ระเมินไดท้ าการส ารวจขอ้มูลตลาดเปรียบเทียบในบริเวณใกล้เคียง  เพื่อท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบกบัทรัพยสิ์น โดยผูป้ระเมินไดด้ าเนินการส ารวจทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ปรียบเทียบท าเลท่ีตั้งอยู่
ในบริเวณถนน / ซอยเดียวกนั  หรือในบริเวณใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น ท่ีดินท่ีมีรูปร่าง ขนาด ลกัษณะ สภาพของท่ีดิน 
ท่ีเหมือนกบัทรัพยสิ์นเกิดขึ้น  บริษทัฯ  จึงใชข้อ้มูลเสนอขาย  หรือประกาศขา ยทรัพยสิ์นท่ีมีศกัยภาพและตั้งอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกันท่ีสุดกับทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลค่ามาใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบและแสดงรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี   
         ( ท่ีตั้งแต่ละขอ้มูลแสดงในแผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งทรัพยสิ์น ) 
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รายละเอียด ทรัพย์สิน ข้อมูลที ่1 ข้อมูลที ่2

ลกัษณะทรัพยสิ์น ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ท่ีดินวา่งเปล่า ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

ท่ีตั้ง ถนนลากนู และติดหาดบางเทา ถนนสายกมลา-ป่าตอง (ภก.4030) ซอยหาดสุรินทร์ 8

เน้ือท่ีดิน (ไร่-งาน-ตร.วา) 33-0-94.15 ไร่ 10-0-99.5 ไร่ 5-0-99.0 ไร่ 

หรือ  13,294.15 ตารางวา หรือ  4,099.5 ตารางวา หรือ  2,099.0 ตารางวา

รูปแปลงท่ีดิน หลายเหล่ียม หลายเหล่ียม คลา้ยส่ีหล่ียมผืนผา้

หน้ากวา้ง x ลึก (เมตร) ประมาณ 120.00  x 355.00 เมตร ประมาณ 200.00 x  200.00 เมตร หน้ากวา้งประมาณ 80.00 เมตร

ติดชายหาดบางเทา 320.00 เมตร ติดชายหาดกมลาประมาณ 200 เมตร

ระดบัท่ีดิน สูงเสมอถนน ต ่ากวา่ถนนเป็นท่ีเนินลาดลงสู่ชายหาด ยงัไม่ถมดินสูงเสมอถนน

จ านวนหน้าติดถนน 1 ดา้น 1 ดา้น 1 ดา้น

ลกัษณะถนน (ผิวจราจร) ลาดยาง ลาดยาง ลาดยาง

ความกวา้ง/ เขตทาง (เมตร) 6/8 เมตร 6/10  เมตร 5/6 เมตร

สาธารณูปโภค ไฟฟ้า น ้าประปา ไฟฟ้า น ้าประปา ไฟฟ้า น ้าประปา 

และโทรศพัท ์  และโทรศพัท ์  และโทรศพัท ์  

ส่ิงอ านวยความสะดวก - - -

ผงัเมือง ประเภทท่ีโล่งเพ่ือนันทนาการและ
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  (สี
เขียวอ่อน) และประเภทท่ีอยูอ่าศยั
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง)

ประเภทท่ีโล่งเพ่ือนันทนาการและการ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  (สีเขียว
อ่อน) และประเภทท่ีอยูอ่าศยั
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง)

ท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นน้อย (สีเหลือง)

ขอ้กฎหมายอ่ืนๆ - - -

การใชป้ระโยชน์สูงสุด ท่ีพกัตากอากาศ, โรงงแรม และ ท่ีพกัตากอากาศ, โรงงแรม และ ท่ีพกัตากอากาศ, โรงงแรม และ

รีสอร์ท รีสอร์ท รีสอร์ท

ศกัยภาพการพฒันา อยูใ่นเกณฑดี์ อยูใ่นเกณฑดี์ อยูใ่นเกณฑดี์

ราคา - ไร่ละ 65,000,000.- บาท ไร่ละ 42,000,000.- บาท

- หรือ ตรว.ละ 162,500.- บาท หรือ ตรว.ละ 105,000.- บาท

เง่ือนไข - เสนอขาย เสนอขาย

วนัท่ีทราบขอ้มูล - มีนาคม 2565 มีนาคม 2565

ผูข้าย/ ผูใ้ห้ขอ้มูล - คุณจ๊ิบ คุณเพชร

สถานท่ีติดต่อ/ - โทร.064-394-2829 โทร. 081-538-6879

โทรศพัท์

อ่ืนๆ - - -  
 
 

 

   
 

 
 



 

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเลขท่ี   GA-65-0307                                                                     โดย บริษทั กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล จ ากดั  
                                                                                                                                                                                                                    หนา้   42 

 
รายละเอียด ข้อมูลที ่3 ข้อมูลที ่4 ข้อมูลที ่5

ลกัษณะทรัพยสิ์น ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ท่ีดินวา่งเปล่า ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

ท่ีตั้ง ติดถนนเลียบหาดในทอน ซอยสาคู 5  แยกจากทางหลวงชนบท ซอยป่าหล่าย-มุดง และติดทะเล

เน้ือท่ีดิน (ไร่-งาน-ตร.วา) 7-0-00.0 ไร่ 19-2-62.5 ไร่ 7-1-23.0 ไร่

หรือ  2,800.0 ตารางวา หรือ  7,862.5 ตารางวา หรือ  2,923.0 ตารางวา

รูปแปลงท่ีดิน หลายเหล่ียม หลายเหล่ียม หลายเหล่ียม

หน้ากวา้ง x ลึก (เมตร) หน้ากวา้งประมาณ 80.00 เมตร ประมาณ 80.00 เมตร 24.60 x 240 เมตร

ติดชายหาดในยางประมาณ 175 เมตร

ระดบัท่ีดิน ยงัไม่ถมดินสูงเสมอถนน ยงัไม่ถมสูงเสมอถนน ยงัไม่ถมดินสูงเสมอถนน

จ านวนหน้าติดถนน 1 ดา้น 1 ดา้น 1 ดา้น

ลกัษณะถนน (ผิวจราจร) ลาดยาง ลาดยาง ลาดยาง

ความกวา้ง/ เขตทาง (เมตร) 5/7 เมตร 5/7 เมตร 6/8 เมตร

สาธารณูปโภค ไฟฟ้า น ้าประปา ไฟฟ้า น ้าประปา ไฟฟ้า น ้าประปา 

และโทรศพัท ์  และโทรศพัท ์  และโทรศพัท ์  

ส่ิงอ านวยความสะดวก - - -

ผงัเมือง ท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) ประเภทท่ีโล่งเพ่ือนันทนาการและการ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  (สีเขียว
อ่อน) และประเภทท่ีอยูอ่าศยั
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง)

ประเภทท่ีโล่งเพ่ือนันทนาการและ

ขอ้กฎหมายอ่ืนๆ - - -

การใชป้ระโยชน์สูงสุด ท่ีพกัตากอากาศ, โรงงแรม และ ท่ีพกัตากอากาศ, โรงงแรม และ ท่ีพกัตากอากาศ, โรงงแรม และ

รีสอร์ท รีสอร์ท รีสอร์ท

ศกัยภาพการพฒันา อยูใ่นเกณฑดี์ อยูใ่นเกณฑดี์ อยูใ่นเกณฑดี์

ราคา ไร่ละ 40,000,000.- บาท ไร่ละ 33,000,000.- บาท ขายรวม 236,000,000.- บาท

หรือ ตรว.ละ 100,000.- บาท หรือ ตรว.ละ 82,500.- บาท หรือ ตรว.ละ 80,739.- บาท

เง่ือนไข เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย

วนัท่ีทราบขอ้มูล มีนาคม 2565 มีนาคม 2565 มีนาคม 2565

ผูข้าย/ ผูใ้ห้ขอ้มูล คุณเรย์ คุณจ๊ิบ คุณทอ็ป

สถานท่ีติดต่อ/ โทรศพัท ์089-992-8463 โทร.064-394-2829 โทร. 064-990-9947

โทรศพัท์

อ่ืนๆ - - -  
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กำรประเมินมูลค่ำโดยเปรียบเทยีบคะแนนคุณภำพถ่วงน ำ้หนัก  ( Weighted Quality Score )

ระดบัคะแนน ทรัพย์สิน

( % ) 1 3 4 ที่ประเมินมูลค่ำ

ท าเลท่ีตั้ง 15 8 6 5 8

การเขา้ถึง 15 7 7 5 7

ต าแหน่งท่ีดิน 10 7 6 6 7

รูปร่างและขนาดท่ีดิน 10 7 6 6 7

โครงสร้างพ้ืนฐาน 10 7 7 7 7

สภาพแวดลอ้ม 10 7 7 6 7

การใชป้ระโยชน์สูงสุด 10 8 6 6 8

ขอ้บงัคบัดา้นกฎหมาย 10 7 6 6 7

สภาพคล่อง 10 7 6 5 6

100 725 635 570 715

3 10 80 145 235
ทรัพย์สิน

1 3 4 ที่ประเมินมูลค่ำ

เนื้อที่ (ตำรำงวำ) 4,099.5 2,800.0 7,862.5 13,294.2

162,500            100,000            82,500              

143,000            95,000              78,000              

725 635 570 715

0.99                 1.13                 1.25                 1.00                 

ราคาท่ีปรับแกแ้ลว้ 141,027.59       106,968.50       97,842.11         

47.87% 32.98% 19.15% 100.00%

67,510              35,278              18,737              121,525            

120,000            

96.94%

คะแนน ( 9 – 10 ) ปำนกลำง คะแนน ( 3 – 5 )

คะแนน ( 6 – 8 ) ต ำ่ คะแนน ( 0 – 2 )

น ำ้หนกัของข้อมูล (Comparability) พิจำรณำจำกควำมเช่ือถือของข้อมูล ประโยชน์ใช้สอย และลักษณะทำงกำยภำพ โดยแยกระดบั

เป็น %ตำมควำมคล้ำยคลึงและควำมแตกต่ำง  ค่ำระดบัสูง หมำยถึง มีควำมคล้ำยคลึงกันมำก  หำกค่ำ

ระดบัต ำ่หมำยถึง มีควำมคล้ำยคลึงกันน้อย โดยผลรวมน ำ้หนกัของตวัแปรต่ำง ๆ   เท่ำกับ 100%

                                                                                                  มูลค่ำที่ดนิ (บำท / ตำรำงวำ)

RSQ

คะแนนคุณภำพ                 ดมีำก

 ( Rating Scale )                 ดี

น ำ้หนกัคุณภำพ  (Relative Weight ) เป็นควำมเห็นผู้ประเมินฯ ซ่ึงพิจำรณำจำกปัจจัยที่คำดว่ำผู้ซ้ือให้ควำมส ำคญัในกำรเปรียบเทียบ

ราคาเสนอขาย (บาท / ตารางวา)

ราคาท่ีเหมาะสม (บาท / ตารางวา)

ระดบัคะแนนถ่วงน ้าหนกั

อตัราส่วนในการปรับแก้

ระดบัความส าคญัของการเปรียบเทียบ

มลูค่าท่ีเปรียบเทียบได้

ปัจจยัที่พิจำรณำ
ข้อมูลเปรียบเทียบ

รวม

กำรปรับแก้รำคำ โดยให้น ำ้หนักของข้อมูล
ข้อมูลเปรียบเทียบ
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การก าหนดมูลค่าทรัพย์สินในส่วนของที่ดิน 
องค์ประกอบกำรวเิครำะห์ ข้อมูลที่  1 ข้อมูลที่  3 ข้อมูลที่  4

ท าเลท่ีตั้ง ใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น ดอ้ยกวา่ทรัพยสิ์น ดอ้ยกวา่ทรัพยสิ์น

การเขา้ถึง ใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น ใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น ดอ้ยกวา่ทรัพยสิ์น

ต าแหน่งท่ีดิน ใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น ดอ้ยกวา่ทรัพยสิ์น ดอ้ยกวา่ทรัพยสิ์น

รูปร่างและขนาดท่ีดิน ใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น ดอ้ยกวา่ทรัพยสิ์น ดอ้ยกวา่ทรัพยสิ์น

โครงสร้างพ้ืนฐาน ใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น ใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น ใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น

สภาพแวดลอ้ม ใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น ใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น ดอ้ยกวา่ทรัพยสิ์น

การใชป้ระโยชน์สูงสุด ใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น ดอ้ยกวา่ทรัพยสิ์น ดอ้ยกวา่ทรัพยสิ์น

ขอ้บงัคบัดา้นกฎหมาย ใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น ดอ้ยกวา่ทรัพยสิ์น ดอ้ยกวา่ทรัพยสิ์น

สภาพคล่อง ดีกวา่ทรัพยสิ์น ใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น ดอ้ยกวา่ทรัพยสิ์น  
 
เม่ือท าการวิเคราะห์ขอ้มูลราคาตลาด โดยจะค านึงถึงลกัษณะทางกายภาพของท่ีดิน รูปร่าง ลกัษณะ ขนาดเน้ือท่ี การ
ใชป้ระโยชน์สูงสุด สภาพแวดลอ้ม รวมถึงท าเลท่ีตั้ง เปรียบเทียบกบัทรัพยสิ์นสามารถน ามาก าหนดเป็นราคา
ประเมินทรัพยสิ์นไดค้ือ 
 

ราคาประเมินที่ดินทรัพย์สิน   ตารางวาละ 120,000.00 บาท  
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ล ำดบั                                                                 รำยละเอียดส่ิงปลูกสร้ำง

ที่       มูลค่ำทดแทนใหม่  มูลค่ำตำมสภำพปัจจุบัน
1 อาคารโรงแรมสูง 3 ชั้น

 - พ้ืนท่ีส่วนอาคารพกัอาศยั 3 ชั้น จ  านวน 10 หลงั
    Lobby และห้องประชุม 14,606.50 ตารางเมตร @ 35,000 บาท 511,227,500.00                  332,297,875.00                  
 - พ้ืนท่ีส่วนอาคารส านกังาน 2 ชั้น 725.00 ตารางเมตร @ 25,000 บาท 18,125,000.00                     11,781,250.00                     
 - พ้ืนท่ีส่วนอาคารซ่อมบ ารุง และงานระบบชั้นเดียว 650.00 ตารางเมตร @ 10,000 บาท 6,500,000.00                       4,225,000.00                       
- พ้ืนท่ีส่วนห้องอาหารพนกังานชั้นเดียว 623.50 ตารางเมตร @ 12,000 บาท 7,482,000.00                       4,863,300.00                       

  หัก ค่าเส่ือมราคา  อายปุระมาณ 35 ปี เทา่กบั 35%
รวมมลูค่าส่ิงปลูกสร้างรายการท่ี 1 543,334,500.00                  353,167,425.00                  

2 อาคารห้องอาหารไทย (เรือนไทย)
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภายในอาคาร 217.00 ตารางเมตร @ 32,000 บาท 6,944,000.00                       4,513,600.00                       
 - พ้ืนท่ีเฉลียงริมน ้า 196.00 ตารางเมตร @ 15,000 บาท 2,940,000.00                       1,911,000.00                       

  หัก ค่าเส่ือมราคา  อายปุระมาณ 35 ปี เทา่กบั 35%
รวมมลูค่าส่ิงปลูกสร้างรายการท่ี 2 9,884,000.00                       6,424,600.00                       

3 อาคารห้องอาหารอิตาเล่ียน (La Trattoria Restaurant)
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภายในอาคาร 630.00 ตารางเมตร @ 30,000 บาท 18,900,000.00                     12,285,000.00                     

  หัก ค่าเส่ือมราคา  อายปุระมาณ 35 ปี เทา่กบั 35%
รวมมลูค่าส่ิงปลูกสร้างรายการท่ี 3 18,900,000.00                     12,285,000.00                     

4 อาคารห้องอาหาร Casuarina Beach Restaurant
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภายในอาคาร 796.00 ตารางเมตร @ 22,000 บาท 17,512,000.00                     11,382,800.00                     

  หัก ค่าเส่ือมราคา  อายปุระมาณ 35 ปี เทา่กบั 35%
รวมมลูค่าส่ิงปลูกสร้างรายการท่ี 4 17,512,000.00                     11,382,800.00                     

5 อาคาร Water Sport Shop 
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภายในอาคาร 51.00 ตารางเมตร @ 10,000 บาท 510,000.00                          331,500.00                          
 - พ้ืนทีเฉลียง 51.00 ตารางเมตร @ 3,000 บาท 153,000.00                          99,450.00                            

  หัก ค่าเส่ือมราคา  อายปุระมาณ 35 ปี เทา่กบั 35%
รวมมลูค่าส่ิงปลูกสร้างรายการท่ี 5 663,000.00                          430,950.00                          

6 อาคาร Pool Bar
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภายในอาคาร 49.00 ตารางเมตร @ 10,000 บาท 490,000.00                          323,400.00                          

  หัก ค่าเส่ือมราคา  อายปุระมาณ 22 ปี เทา่กบั 34%
รวมมลูค่าส่ิงปลูกสร้างรายการท่ี 6 490,000.00                          323,400.00                          

7 อาคารห้องน ้า-สุขา
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภายในอาคาร 49.00 ตารางเมตร @ 10,000 บาท 490,000.00                          323,400.00                          

  หัก ค่าเส่ือมราคา  อายปุระมาณ 22 ปี เทา่กบั 34%
รวมมลูค่าส่ิงปลูกสร้างรายการท่ี 7 490,000.00                          323,400.00                          

มูลค่ำส่ิงปลูกสร้ำง (บำท)

การประเมินในส่วนของส่ิงปลูกสร้าง  บริษทั กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล จ ากดั   เลือกใชวิ้ธีคิดจากตน้ทนุ (Cost Approach)

แลว้หักดว้ยค่าเส่ือมราคาตามสภาพการใชง้านของอาคาร รายละเอียดการประเมินราคาโดยใช ้วิธีตน้ทนุทดแทนตามสภาพปัจจุบนัของทรัพยสิ์นมีดงัน้ี

ตำรำงกำรวิเครำะห์มูลค่ำทรัพย์สินในส่วนของส่ิงปลูกสร้ำง
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ล ำดบั                                                                 รำยละเอียดส่ิงปลูกสร้ำง

ที่       มูลค่ำทดแทนใหม่  มูลค่ำตำมสภำพปัจจุบัน
8 อาคารจ่ายผา้เช็ดตวั

 - พ้ืนท่ีใชส้อยภายในอาคาร 24.00 ตารางเมตร @ 8,000 บาท 192,000.00                          126,720.00                          

  หัก ค่าเส่ือมราคา  อายปุระมาณ 22 ปี เทา่กบั 34%
รวมมลูค่าส่ิงปลูกสร้างรายการท่ี 8 192,000.00                          126,720.00                          

9 อาคารป๊ัมน ้า
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภายในอาคาร 49.00 ตารางเมตร @ 7,000 บาท 343,000.00                          226,380.00                          

  หัก ค่าเส่ือมราคา  อายปุระมาณ 22 ปี เทา่กบั 34%
รวมมลูค่าส่ิงปลูกสร้างรายการท่ี 9 343,000.00                          226,380.00                          

10 อาคารสปาชั้นเดียว จ  านวน 9 หลงั และอาคารตอ้นรับ จ านวน 1 หลงั
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภายในอาคารรวม 201.00 ตารางเมตร @ 15,000 บาท 3,015,000.00                       1,989,900.00                       

  หัก ค่าเส่ือมราคา  อายปุระมาณ 22 ปี เทา่กบั 34%
รวมมลูค่าส่ิงปลูกสร้างรายการท่ี 10 3,015,000.00                       1,989,900.00                       

11 อาคารท่ีพกัพนกังานสปา
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภายในอาคาร 20.00 ตารางเมตร @ 15,000 บาท 300,000.00                          198,000.00                          

  หัก ค่าเส่ือมราคา  อายปุระมาณ 22 ปี เทา่กบั 34%
รวมมลูค่าส่ิงปลูกสร้างรายการท่ี 11 300,000.00                          198,000.00                          

12 ศาลานิโลบล
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภายในอาคาร 20.25 ตารางเมตร @ 10,000 บาท 202,500.00                          133,650.00                          

  หัก ค่าเส่ือมราคา  อายปุระมาณ 22 ปี เทา่กบั 34.00%
รวมมลูค่าส่ิงปลูกสร้างรายการท่ี 12 202,500.00                          133,650.00                          

13 อาคารเก็บน ้าดิบ และป๊ัมน ้า
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภายในอาคาร 370.00 ตารางเมตร @ 8,500 บาท 3,145,000.00                       1,258,000.00                       

  หัก ค่าเส่ือมราคา  อายปุระมาณ 35 ปี เทา่กบั 60.00%
รวมมลูค่าส่ิงปลูกสร้างรายการท่ี 13 3,145,000.00                       1,258,000.00                       

14 อาคารบริการสนามเทนนิส
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภายในอาคาร 41.80 ตารางเมตร @ 8,500 บาท 355,300.00                          230,945.00                          
 - พ้ืนท่ีทางเดิน 41.80 ตารางเมตร @ 2,500 บาท 104,500.00                          67,925.00                            

  หัก ค่าเส่ือมราคา  อายปุระมาณ 35 ปี เทา่กบั 35.00%
รวมมลูค่าส่ิงปลูกสร้างรายการท่ี 14 459,800.00                          298,870.00                          

15 อาคารฝ่ายบคุคล และท่ีจอดรถหลงัคาคลุม
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภายในอาคารฝ่ายบคุคล 73.15 ตารางเมตร @ 10,000 บาท 731,500.00                          512,050.00                          
 - พ้ืนท่ีใชส้อยส่วนท่ีจอดรถหลงัคาคลุม 79.80 ตารางเมตร @ 3,500 บาท 279,300.00                          195,510.00                          

  หัก ค่าเส่ือมราคา  อายปุระมาณ 20 ปี เทา่กบั 30.00%
รวมมลูค่าส่ิงปลูกสร้างรายการท่ี 15 1,010,800.00                       707,560.00                          

16 อาคารบอ่บ าบดัน ้าเสีย
 - พ้ืนท่ีใชส้อย 131.10 ตารางเมตร @ 8,500 บาท 1,114,350.00                       445,740.00                          

  หัก ค่าเส่ือมราคา  อายปุระมาณ 35 ปี เทา่กบั 60.00%
รวมมลูค่าส่ิงปลูกสร้างรายการท่ี 16 1,114,350.00                       445,740.00                          

มูลค่ำส่ิงปลูกสร้ำง (บำท)
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ล ำดบั                                                                 รำยละเอียดส่ิงปลูกสร้ำง

ที่       มูลค่ำทดแทนใหม่  มูลค่ำตำมสภำพปัจจุบัน
17 โรงจอดรถ หลงัท่ี 1

 - พ้ืนท่ีใชส้อย 48.00 ตารางเมตร @ 2,000 บาท 96,000.00                            86,400.00                            

  หัก ค่าเส่ือมราคา  อายปุระมาณ 5 ปี เทา่กบั 10.00%
รวมมลูค่าส่ิงปลูกสร้างรายการท่ี 17 96,000.00                            86,400.00                            

18 โรงจอดรถ หลงัท่ี 2
 - พ้ืนท่ีใชส้อย 60.00 ตารางเมตร @ 2,000 บาท 120,000.00                          108,000.00                          

  หัก ค่าเส่ือมราคา  อายปุระมาณ 5 ปี เทา่กบั 10.00%
รวมมลูค่าส่ิงปลูกสร้างรายการท่ี 18 120,000.00                          108,000.00                          

19 โรงจอดรถ หลงัท่ี 3
 - พ้ืนท่ีใชส้อย 50.00 ตารางเมตร @ 2,000 บาท 100,000.00                          90,000.00                            

  หัก ค่าเส่ือมราคา  อายปุระมาณ 5 ปี เทา่กบั 10.00%
รวมมลูค่าส่ิงปลูกสร้างรายการท่ี 19 100,000.00                          90,000.00                            

20 โรงจอดรถ หลงัท่ี 4
 - พ้ืนท่ีใชส้อย 36.00 ตารางเมตร @ 2,000 บาท 72,000.00                            64,800.00                            

  หัก ค่าเส่ือมราคา  อายปุระมาณ 5 ปี เทา่กบั 10.00%
รวมมลูค่าส่ิงปลูกสร้างรายการท่ี 20 72,000.00                            64,800.00                            

21 อาคารป้อมยาม
 - พ้ืนท่ีใชส้อย 6.25 ตารางเมตร @ 10,000 บาท 62,500.00                            25,000.00                            

  หัก ค่าเส่ือมราคา  อายปุระมาณ 35 ปี เทา่กบั 60.00%
รวมมลูค่าส่ิงปลูกสร้างรายการท่ี 21 62,500.00                            25,000.00                            

22 อาคารเก็บขยะ
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภายใน 12.00 ตารางเมตร @ 7,500 บาท 90,000.00                            36,000.00                            
 - พ้ืนท่ีใชส้อยส่วนโล่งหลงัคาคลุม 16.00 ตารางเมตร @ 3,500 บาท 56,000.00                            22,400.00                            

  หัก ค่าเส่ือมราคา  อายปุระมาณ 35 ปี เทา่กบั 60.00%
รวมมลูค่าส่ิงปลูกสร้างรายการท่ี 22 146,000.00                          58,400.00                            
ส่วนพฒันาบนท่ีดิน

23 สระวายน ้า รูปทรงอิสระ (Free From) 900.00 เมตร @ 25,000 บาท 22,500,000.00                     6,750,000.00                       
24 สนามเทนนิส จ านวน 2 สนาม 2 สนาม @ 1,500,000 บาท 3,000,000.00                       900,000.00                          
25 ถนนภายในโรงแรม 3,243.00 เมตร @ 800 บาท 2,594,400.00                       778,320.00                          

  หัก ค่าเส่ือมราคา  อายปุระมาณ 35 ปี เทา่กบั 70.00%
รวมมลูค่าส่วนพฒันาบนท่ีดิน 28,094,400.00                     8,428,320.00                       

เป็นเงิน 629,746,850.00                  398,583,315.00                   รวมมลูค่าส่ิงปลูกสร้างทั้งหมด

มูลค่ำส่ิงปลูกสร้ำง (บำท)

หมายเหตุ -  ราคาประเมินส่ิงปลูกสร้างอา้งอิงมาจากมาตรฐานราคาค่าก่อสร้างอาคาร   ปี พ.ศ. 2563-2564  ของสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย
                 - เน่ืองจากส่ิงปลูกสร้างรายการท่ี 1 -5 และ 14 มีการดูแลและปรับปรุงใหม ่บริษทัฯ พิจารณาหักค่าเส่ือมแบบเส้นตรงท่ีปีละ 1.00%  
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ที่ดนิ    เนื้อที่ 33 ไร่ 0 งาน 94.15 ตารางวา       หรือ 13,294.15 ตารางวา

ราคาตารางวาละ บาท เป็นเงนิ 1,595,298,000  บำท

ส่ิงปลูกสร้ำง จ  านวน 22 รายการ และส่วนพฒันาบนท่ีดิน เป็นเงนิ 398,583,315     บำท

1,993,880,000  บำท

สรุปมูลค่ำทรัพย์สิน / วธีิต้นทุน (Cost Approach) 

120,000  

 รวมมูลค่ำทรัพย์สินโดยวธีิต้นทุน (ปัดเศษ) เป็นเงนิ  
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การประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยวิธีรายได้  (Income  Approach) 

แบบคิดลดกระแสเงินสด   (Discounted  CashFlow Technique) 
 

จากการส ารวจราคาตลาดหอ้งพกัของโรงแรม ในบริเวณใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งทรัพยสิ์น  สามารถน ามาเปรียบเทียบเพื่อ
การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  แสดงรายละเอียดโดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 

ข้อมูลที่  6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  โรงแรมบันยันที  ภูเก็ต  

 

 
ที่ตั้ง เลขท่ี 33 ถนนลากูน ต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 
ราคาค่าห้องพกั / วัน ประเภทหอ้งพกั ขนาดหอ้งพกั (ตร.ม) ราคาหอ้งพกั (บาท/คืน) 
 ONE BEDROOM POOL VILLAS 140.00 4,500.- 

 TWO  BEDROOM POOL VILLAS 380.00 4,800.- 
 THREE  BEDROOM POOL 

VILLAS 

435.00 9,800.- 

ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

(ภายในโรงแรม) 

ห้องประชุม  จดัเล้ียง  สระว่ายน ้า ห้องออกก าลงักาย ห้องอบไอน ้า ห้องอาหาร ห้องซกั-รีด ทีวีวงจรปิด 

ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 
(ภายในห้องพกั) 

เคร่ืองปรับอากาศ  ทีวี เคเบิ้ล เคร่ืองชงกาแฟ /ชา  ตูเ้ยน็ เส้ือคลุมอาบน ้ า เคร่ืองเป่าผม เคร่ืองท าน ้ าอุ่น ตู ้
เส้ือผา้ โต๊ะท างาน อินแทอร์เน็ตไร้สาย และตูเ้ซฟ 

ระดับบริการ   มีห้องพกัใหบ้ริการ 135 หอ้ง 
สถานที่ติดต่อ โทรศพัท ์076-372-400   

 
 
 
 

https://reservations.banyantree.com/?adult=2&arrive=2021-06-15&chain=17604&child=0&configcode=BTTHPK&currency=THB&depart=2021-06-16&hotel=64282&level=hotel&locale=en-US&room=1VSKL&rooms=1&themecode=BTSBE
https://reservations.banyantree.com/?adult=2&arrive=2021-06-15&chain=17604&child=0&configcode=BTTHPK&currency=THB&depart=2021-06-16&hotel=64282&level=hotel&locale=en-US&room=1VSKL&rooms=1&themecode=BTSBE
https://reservations.banyantree.com/?adult=2&arrive=2021-06-15&chain=17604&child=0&configcode=BTTHPK&currency=THB&depart=2021-06-16&hotel=64282&level=hotel&locale=en-US&room=1VSKL&rooms=1&themecode=BTSBE
https://reservations.banyantree.com/?adult=2&arrive=2021-06-15&chain=17604&child=0&configcode=BTTHPK&currency=THB&depart=2021-06-16&hotel=64282&level=hotel&locale=en-US&room=1VSKL&rooms=1&themecode=BTSBE
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ข้อมูลที่  7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต 

 
 

ที่ตั้ง เลขท่ี 10 หมูท่ี่ 4 ถนนลากูน ต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 

ราคาค่าห้องพกั / วัน ประเภทหอ้งพกั ขนาดหอ้งพกั (ตร.ม) ราคาหอ้งพกั (บาท/คืน) 
 Laguna room 40.00 1,552 – 3,699  - 
 Laguna Premier Room 40.00 2,963  - 
 Laguna Poolside Room 40.00 2,747  - 
 Room Assigned On Arrival - 3,668.- 
 Angsana One Bedroom Loft - 3,815.- 
 2 Bedroom Island Suite 70.00 4,731 – 5,342.- 
 1 Bedroom Loft  Suite 70.00 5,265 – 6,114.- 
ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

(ภายในโรงแรม) 

ห้องประชุม  จดัเล้ียง  สระว่ายน ้ า ห้องออกก าลงักาย ห้องอบไอน ้า ห้องอาหาร ห้องซัก-รีด ทีวีวงจรปิด 
ระบบรักษาความปลอดภยั 

ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 
(ภายในห้องพกั) 

เคร่ืองปรับอากาศ  ทีวี เคเบิ้ล เคร่ืองชงกาแฟ /ชา  ตูเ้ยน็ เส้ือคลุมอาบน ้ า เคร่ืองเป่าผม เคร่ืองท าน ้ าอุ่น ตู ้
เส้ือผา้ โต๊ะท างาน อินแทอร์เน็ตไร้สาย และตูเ้ซฟ 

ระดับบริการ   มีห้องพกัใหบ้ริการ 409 หอ้ง 
สถานที่ติดต่อ โทรศพัท ์076-324-101 
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ข้อมูลที่  8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 โรงแรม SAii Laguna Phuket  
 

 
 

ที่ตั้ง 323 หมู่ 2 ถนนลากูน ต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 

ราคาค่าห้องพกั / วัน ประเภทหอ้งพกั ขนาดหอ้งพกั (ตร.ม) ราคาหอ้งพกั (บาท/คืน) 
 Lagoon View Balcony 43.00 2,499.- 
 Ocean View Balcony 59.00 2,599.- 
 Ocean View Terrace 43.00 2,999.- 
 Ocean Front Terrace 43.00 2,999.- 
ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

(ภายในโรงแรม) 

ห้องประชุม  จดัเล้ียง  สระว่ายน ้ า ห้องออกก าลงักาย ห้องอบไอน ้า ห้องอาหาร ห้องซัก-รีด ทีวีวงจรปิด 
ระบบรักษาความปลอดภยั 

ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 
(ภายในห้องพกั) 

เคร่ืองปรับอากาศ  ทีวี เคเบิ้ล เคร่ืองชงกาแฟ /ชา  ตูเ้ยน็ เส้ือคลุมอาบน ้ า เคร่ืองเป่าผม เคร่ืองท าน ้ าอุ่น ตู ้
เส้ือผา้ โต๊ะท างาน อินแทอร์เน็ตไร้สาย และตูเ้ซฟ 

ระดับบริการ   มีห้องพกัใหบ้ริการ 255 หอ้ง 
สถานที่ติดต่อ โทรศพัท ์076-360-600 
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ข้อมูลที่  9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 โรงแรมเมอเวนพคิ รีสอร์ท บางเทาบีช ภูเก็ต 
 

  
 

ที่ตั้ง 323 หมู่ 2 ถนนลากูน ต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 

ราคาค่าห้องพกั / วัน ประเภทหอ้งพกั ขนาดหอ้งพกั (ตร.ม) ราคาหอ้งพกั (บาท/คืน) 
 Residence 1 Bedrooms 148.00 3,500.- 
 Residence 2 Bedrooms 176.00 4,900.- 
 Residence 3 Bedrooms 200.00 7,800.- 
 Seaview Pool Suite 200.00 4,215.- 
 Seaview three Bedroom Jacuzzi 

Penhouse 
248.00 5,000.- 

 Seaview Pool Suite  2 Bedroom 248.00 8,800.- 
 Royal Seaview  Jacuzzi Penhouse 248.00 12,000.- 
 Residence 1 Bedrooms 148.00 3,500.- 
ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

(ภายในโรงแรม) 

ห้องประชุม  จดัเล้ียง  สระว่ายน ้ า ห้องออกก าลงักาย ห้องอบไอน ้า ห้องอาหาร ห้องซัก-รีด ทีวีวงจรปิด 
ระบบรักษาความปลอดภยั 

ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 
(ภายในห้องพกั) 

เคร่ืองปรับอากาศ  ทีวี เคเบิ้ล เคร่ืองชงกาแฟ /ชา  ตูเ้ยน็ เส้ือคลุมอาบน ้ า เคร่ืองเป่าผม เคร่ืองท าน ้ าอุ่น ตู ้
เส้ือผา้ โต๊ะท างาน อินแทอร์เน็ตไร้สาย และตูเ้ซฟ 

ระดับบริการ   มีห้องพกัใหบ้ริการ 40 หอ้ง 
สถานที่ติดต่อ โทรศพัท ์076-310-400 
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9 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 
แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยปี 2565-2567 (วิจัยกรุงศรี, 2565) 
เศรษฐกิจโลกปี 2565-2567 

เศรษฐกิจโลกในระยะ 3 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มขยายตวัเฉล่ีย 4% ต่อปี หลงัจากท่ีอตัราการเติบโตอยู่ใน
ระดบัสูงในปี 2564 ท่ี 5.9% จากมาตรการกระตุน้ขนาดใหญ่และการเปิดเมืองของประเทศชั้นน าของโลก แนวโน้ม
เศรษฐกิจยงัฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป ปัจจยัสนบัสนุนมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน ทั้งการฟ้ืนตวั
ในภาคบริการและการขยายตวัต่อเน่ืองในภาคการผลิต อนัเป็นผลจากการฉีดวคัซีนท่ีแพร่หลายมากขึ้น การผ่อน
คลายมาตรการควบคุมการระบาด และการทยอยเปิดเมืองในหลายประเทศ รวมถึงมาตรการการเงินการคลงัท่ียงัเอ้ือ
ต่อการเติบโตแมจ้ะทยอยลดลงจากช่วงวิกฤต อย่างไรก็ดี ความเส่ียงและความไม่แน่นอนยงัคงมีอยู่ อาทิ การกลาย
พนัธ์ุของ COVID-19 ประสิทธิภาพของวคัซีน และภาวะคอขวดของอุปทานภาคการผลิตท่ีอาจยืดเยื้อไปจนถึงปี 
2565 นอกจากน้ี การปรับนโยบายการเงินใหเ้ป็นปกติ (Policy normalization) โดยการทยอยขึ้นอตัราดอกเบ้ียนโยบาย
เพื่อลดแรงกดดนัเงินเฟ้อ จะส่งผลใหต้น้ทุนการด าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป 
 

GDP Growth (%)

 
 
 

เศรษฐกิจไทยปี 2565-2567 

เศรษฐกิจไทยคาดวา่จะขยายตวัเฉล่ีย 3.7% ต่อปี โดยทยอยฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากไตรมาสสุดทา้ย
ของปี 2564 ปัจจยัสนับสนุนไดแ้ก่ (1) การฉีดวคัซีนท่ีมีความคืบหน้าท าให้สถานการณ์ COVID-19 คล่ีคลายลง ส่ง
ผลบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ เม่ือประกอบกบัการปรับตวัและด าเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New normal) 
รวมถึงการกา้วไปสู่โลกดิจิทลัมากขึ้น จะช่วยกระตุน้ความตอ้งการสินคา้และบริการในกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง (2) การฟ้ืน
ตวัของภาคท่องเท่ียวเป็นล าดบัหลงัจากไทยเร่ิมเปิดประเทศตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 แต่นโยบายของประเทศตน้ทางท่ี
เขม้งวดและความไม่แน่นอนของการระบาดจะยงัเป็นขอ้จ ากัดต่อไป คาดว่าอาจต้องใช้เวลาจนถึงปี 2568 กว่าท่ี
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จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติจะกลบัสู่ระดับก่อนการระบาดได ้(3) ภาคส่งออกเติบโตต่อเน่ืองและยงัคงเป็นแรง
ขบัเคล่ือนส าคญัของเศรษฐกิจ เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของอุปสงค์โลกและประเทศคู่คา้ กอปรกับผลบวกจากการ
รวมกลุ่มระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเดียวกนั (Regionalization) โดยเฉพาะ RCEP ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ช่วงต้นปี 
2565  น่าจะมีส่วนเสริมภาคการค้าในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม การส่งออกอาจเผชิญแรงกดดันจากปัญหาด้าน
อุปทานทั้งการขาดแคลนวตัถุดิบและตน้ทุนท่ีอาจปรับตวัสูงขึ้น รวมถึงมาตรการกีดกันทางการคา้ท่ียงัมีอยู่เป็น
ระยะๆ (4) การลงทุนของภาคเอกชนมีแนวโน้มเติบโตตามวฏัจกัรการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกและไทย ผนวกกบั
แรงหนุนจากการยกระดับการผลิตเพื่อเปล่ียนผ่านสู่ระบบดิจิทลั รวมทั้งความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ และ (5) มาตรการกระตุน้และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ซ่ึงรวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และการใชเ้งินกูท่ี้เหลืออยูจ่าก พ.ร.ก.กูเ้งิน 5 แสนลา้นบาท ดา้นนโยบายการเงิน คาดว่าธปท.จะยงัคงอตัราดอกเบ้ีย
นโยบายไวท่ี้ระดบัต ่าสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 0.5% ต่อเน่ืองอย่างน้อยจนถึงส้ินปี 2565 อีกทั้งยงัด าเนินมาตรการดา้น
การเงินเพื่อช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อยและภาคธุรกิจ ดว้ยการเสริมสภาพคล่องและการปรับโครงสร้างหน้ี การผ่อน
คลายหลกัเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือของสถาบนัการเงินแก่ลูกหน้ี และการผ่อนคลายมาตรการ 
LTV เป็นการชัว่คราวเพื่อช่วยกระตุน้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

แมเ้ศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตวัแต่ยงัมีปัจจยัท่ีจ ากดัการเติบโตในระยะขา้งหน้า อาทิ ความเปราะบาง
ของตลาดแรงงาน การเพิ่มขึ้นของภาระหน้ีทั้งในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ซ่ึงท าให้การใช้จ่ายในประเทศอาจ
เติบโตในอตัราต ่า ส าหรับปัจจยัเส่ียงและความไม่แน่นอนอ่ืนๆ อาทิ การกลายพันธ์ุของไวรัส COVID-19 ความตึง
เครียดทางการเมืองอาจกระทบต่อความต่อเน่ืองในการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐ นอกจากน้ี ตลาดการเงิน
โลกและไทยอาจเผชิญความผนัผวนและประสบปัญหาตน้ทุนทางการเงินท่ีเพิ่มขึ้นอนัเป็นผลขา้งเคียงจากการท่ี
ประเทศแกนหลกัของโลกทยอยปรับลดแรงกระตุน้ทางการเงินใหเ้ขา้สู่ภาวะปกติมากขึ้น (Policy normalization) 

 

Thailand’s Real GDP 
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สถานการณ์โรงแรมปี 2564 

ธุรกิจโรงแรมช่วง 9 เดือนแรกซบเซาหนัก ผลจากการระบาดของ COVID-19 ท่ีรุนแรงกว่าคาด ท าให้
ทางการทยอยออกมาตรการควบคุมเขม้งวด ส่งผลให้จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติหดตวั 98.7% YoY อยู่ท่ี 8.6 หม่ืน
คน โดยนักท่องเท่ียวท่ีมาไทยมากท่ีสุด 5 อนัดับแรก ได้แก่ สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร เยอรมนี จีน และฝร่ังเศส 
ขณะท่ีนักท่องเท่ียวในประเทศลดลง 48.9% YoY อยู่ท่ี 27.6 ลา้นทริป อตัราเขา้พกัเฉล่ียทัว่ประเทศในช่วงเดียวกนั
ปรับลดลงมาอยู่ท่ี 10.0% เทียบกบั 28.5% ช่วงเดียวกันปีก่อน ด้านราคาห้องพกัลดลง 20.1% YoY ส่งผลให้รายได้
เฉล่ียต่อหอ้งต ่าสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 90 บาท (-72.2% YoY) จาก 323 บาทในช่วงเดียวกนัปีก่อน 

ช่วงท่ีเหลือของปี การฉีดวคัซีนเร่ิมครอบคลุมมากขึ้น ทางการจึงทยอยผ่อนคลายมาตรการเขม้งวด อาทิ (1) 
นโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเท่ียวจากประเทศท่ีมีความเส่ียงต ่า 63 ประเทศโดยไม่กกัตวั (ตามเง่ือนไข) มีผล 1 
พ.ย. (2) ยกเลิกเคอร์ฟิวทุกพื้นท่ีและก าหนดให้ 17 จังหวดั (รวมกรุงเทพฯ) เป็นพื้นท่ีน าร่องท่องเท่ียวช่วง 1-30 
พฤศจิกายน และขยายเป็น 33 จังหวดัช่วง 1-31 ธันวาคม และ (3) มาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย (อาทิ We 
Travel Together-Phase 3 ตั้ งแต่ 24 กันยายน 2564 - 31 มกราคม 2565 และทัวร์เท่ียวไทย ตั้ งแต่ 8 ตุลาคม 2564 - 31 
มกราคม 2565) อย่างไรก็ตาม นักท่องเท่ียวต่างชาติยงัคงระมดัระวงัเร่ืองการเดินทาง ประกอบกับนโยบายด้าน
ท่องเท่ียวของประเทศตน้ทางยงัไม่ผ่อนคลายเต็มท่ี ท าให้ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มซบเซาต่อเน่ือง คาดทั้งปี 2564 
จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติจะอยู่ท่ี 3.5 แสนคน (-94.8%) ขณะท่ีนักท่องเท่ียวในประเทศเดินทาง 52 ล้านทริป (-
42.5%) ส่งผลใหอ้ตัราเขา้พกัเฉล่ียอยูท่ี่ 14.0% (ปี 2563 อยูท่ี่ 29.5%) 
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ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มทยอยฟ้ืนตวัจากวิกฤต COVID-19 ท่ีคล่ีคลายหลงัการกระจายวคัซีนทัว่ถึงมากขึ้น 

หนุนนักท่องเท่ียวต่างชาติและไทยมีจ านวนเพิ่มขึ้นต่อเน่ือง คาดนกัท่องเท่ียวต่างชาติจะมีจ านวน 7.5 ลา้นคนในปี 
2565 21 ลา้นคนปี 2566 และ 35 ลา้นคนปี 2567 โดยจะกลบัมาเท่าช่วงก่อน COVID-19 (ปี 2562) ท่ี 39-40 ลา้นคนในปี 
2568 ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวไทยจะฟ้ืนตวัเร็วกวา่จากมาตรการกระตุน้การท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหน้กัท่องเท่ียว
ไทยกลบัสู่ระดับเทียบเท่าก่อนเกิด COVID-19 ในปี 2567 ท่ี 170 ล้านทริป ด้านอตัราเขา้พกัเฉล่ียจะทยอยเพิ่มขึ้น
ต่อเน่ืองโดยอยูท่ี่ 35% ในปี 2565  45% ในปี 2566 และ 60% ในปี 2567 

• โรงแรมในพื้นท่ีท่องเท่ียวหลกั (กรุงเทพฯ พทัยา ภูเก็ต): คาดรายไดท้ยอยฟ้ืนตวัตั้งแต่ปี 2565 โดยอตัรา
เขา้พกัเฉล่ียมีโอกาสสูงถึง 60% ในปี 2567 

• โรงแรมในจังหวดัท่องเท่ียวส าคญัและจังหวดัศูนยก์ลางภูมิภาค: รายได้ทยอยปรับดีขึ้นในปี 2566-
2567 ตามการฟ้ืนตวัของนกัท่องเท่ียวในประเทศเป็นหลกั จากมาตรการกระตุน้ของภาครัฐ 

• โรงแรมในจงัหวดัอ่ืนๆ: รายได้ยงัฟ้ืนตวัช้า อตัราการเขา้พกัมีแนวโน้มอยู่ในระดับต ่า เน่ืองจากส่วน
ใหญ่รองรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางผ่านเพื่อไปจังหวดัศูนยก์ลางภูมิภาค/แหล่งท่องเท่ียวส าคัญ ผูป้ระกอบการ
โดยเฉพาะ SMEs จึงมีโอกาสปิดกิจการสูง 
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ทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลค่า ไดแ้ก่ ท่ีดินพร้อมอาคารโรงแรม ห้องพกัจ านวน 225 ห้อง ภายใตช่ื้อ  "โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า 
ภูเก็ต” 

 
 สมมติฐานในการประเมินมูลค่า 

 การประมาณการรายได้ 

                บริษทัฯ ไดท้  าการประเมินมูลค่าคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย  รายไดจ้ากห้องพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม  และ รายไดอ้ื่นๆ   
ซ่ึงบริษทัฯ  ไดป้ระมาณการรายไดส่้วนต่างๆ ดั้งน้ี 

ตารางสรุปรายละเอียดห้องพกั 

           

ล ำดบั ประเภทห้องพกั ขนำดห้องพกั จ ำนวนห้องพกั

(ตำรำงเมตร) (ห้อง)

1 Deluxe Lagoon View Room 32.00 48
2 Deluxe Sea View Room 32.00 24
3 Deluxe Ocean Front Room 64.00 113
4 Deluxe Club Room 35.00 28
5 Landmark Suite 64.00 10
6 Dusit Suite 72.00 2

225จ ำนวห้องรวม  
 

รายไดจ้ากห้องพกั 

จากขอ้มูลสถิติของรายไดค้่าห้องพกั รายไดค้่าห้อง และอตัราค่าหอ้งพกั  มีรายละเอียดดงัน้ี  
สถำนกำรณ์ปกติ สถำนกำรณ์ปกติ

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ค่ำเฉลี่ย

รายไดค้่าห้อง 334,125,245.86    332,510,680.84    274,408,366.71    265,865,873.11    258,594,400.91    276,035,962.24    277,571,441.38    114,104,544.01    58,500,804.84      296,896,321.58    
จ านวนห้อง / ปี 82,125.00              82,125.00              82,125.00              82,125.00              82,125.00              82,125.00              82,125.00              82,125.00              82,125.00              82,125.00              
จ านวนห้องขาย 61,753.00              64,059.00              54,728.00              59,849.00              51,555.00              55,936.00              64,710.00              18,142.00              23,168.00              61,019.80              
ค่าห้องพกัเฉล่ีย (บาท/ห้อง/คืน) 5,410.67                5,190.69                5,014.04                4,442.28                5,015.89                4,934.85                4,289.47                6,289.52                2,525.07                4,869.43                
อตัราการเขา้พกั (%) 75.19% 78.00% 66.64% 72.88% 62.78% 68.11% 78.79% 22.09% 28.21% 74.30%

ปี
สถำนกำรณ์ปกติ ปรับปรุงโรงแรม ช่วงโควดิ-19

 
 

จากสถิติในช่วงปี พ.ศ.2556 – 2564 พบวา่ทรัพยสิ์นท่ีท าการประเมินมูลค่า “โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต” 
มีการด าเนินการในช่วงสถานการณ์ปกติปี พ.ศ.2556-2559 และ พ.ศ.2562 มีค่าหอ้งพกัเฉล่ียอยูใ่นช่วง 4,300 – 5,400 
บาท / หอ้ง / คืน และมีอตัราการเขา้พกัเฉล่ียประมาณ 74.30% ปีพ.ศ.2560-2561 มีการปรับปรุงโรงแรมท าให้มี
จ านวนหอ้งพกัขายลดลง และพ.ศ.2563 - 2564 เป็นช่วงท่ีเกิดวิกฤติโควิด-19 ท าใหอ้ตัราการเขา้พกัลดลงเหลือ
ประมาณ 22.09 – 28.21% ค่าหอ้งพกัเฉล่ียลดลงเหลือประมาณ 2,500 บาท / หอ้ง / คืน (ปี 2563 มีอตัราค่าหอ้งพกั
เฉล่ียสูงกวา่ปกติเน่ืองจากน ารายไดค้่าหอ้งพกัรวมมาหารดว้ยจ านวนวนัเฉพาะท่ีเปิดท าการขายหอ้งซ่ึงมีจ านวนนอ้ย
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มาก เพราะถกูปิดตามนโยบายของภาครัฐในช่วงโควิด-19) และจากการส ารวจขอ้มูลราคาห้องพกัของโรงแรมระดบั 
5 ดาว ในบริเวณใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งทรัพยสิ์น พบวา่ ราคาตลาดหอ้งพกัปัจจุบนั (ในช่วงสถานการณ์โควิด-19) มีระดบั 
ราคาเร่ิมตน้อยูท่ี่ประมาณ 1,500-4,500.-บาท/คืน โดยราคาตลาดขึ้นอยูก่บัสภาพท าเลท่ีตั้ง  สภาพอาคาร  ส่ิงอ านวย
ความสะดวก  ขนาดพื้นท่ีหอ้ง  สาธารณูปโภค และเง่ือนไขต่างๆ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทางบริษัทฯ จึงท าการ
พจิารณาอัตราค่าห้องพกัเร่ิมต้นที่ราคาเฉลี่ยตามสถานการณ์ปกติ 4,870.-บาท / ห้อง / คืน และปรับเพิม่ขึน้ปีละ 3% 
โดยในช่วง พ.ศ.2565 – 2567 ทางบริษัทฯ พจิารณาว่ายังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงท าการปรับลดค่าห้องปี
พ.ศ. 2565 ลงประมาณ 40% พ.ศ.2566 ปรับลดประมาณ 20% และพ.ศ.2567 ลงประมาณ 10% หลังจากปี พ.ศ.
2568 อัตราค่าห้องพกัจะเติบโตตามสถานการณ์ปกติ  

 
การประมาณการอตัราการเขา้พกัของทรัพยสิ์นเม่ือพิจารณาจากสถิติอตัราการเขา้พกัในช่วงสถานการณ์ปกติ

มีอตัราเขา้พกัเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 65% - 75% และช่วงสถานการณ์โควิด-19 อยูท่ี่ประมาณ 22.09 – 28.21% ด้ังน้ัน
บริษัทฯ จึงก าหนดอัตราเข้าพัก (Occupancy Rate )  เร่ิมต้นปีที่ 1  เท่ากับ 30% ปีที่ 2 เท่ากับ 50% ปีที่ 3 เท่ากับ 70% 

ปีที่ 4 เท่ากับ 75% ปีที่ 5 เท่ากับ 80% และคงที่ไปจนตลอดการประมาณการ 
 

รายไดจ้ากอาหาร และเคร่ืองด่ืม 
รายไดส่้วนน้ี เป็นมูลค่ารายไดจ้ากการจดัประชุมสัมมนา จดัเล้ียง ร้านอาหาร ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมต่างๆ ซ่ึงแปร

ผนัตามจ านวนลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัทีมผูบ้ริหารโรงแรม  การ
บริหารรายรับ-รายจ่าย  กลุ่มลูกคา้ใชบ้ริการ และส่วนลดค่าใชบ้ริการ โดยงบการบริหารของโรงแรมท่ีไดรั้บจากผูว่้าจา้ง  
ดงันั้นบริษทัฯ เหน็ควรก าหนดการประมาณการรายไดจ้ากค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมมีสัดส่วนอยูป่ระมาณ 35% ของรายรับ
รวม  
 
รายไดอ้ื่นๆ  

รายไดอ้ื่นๆ  ประกอบดว้ย รายไดจ้ากค่าซกัรีด และอื่นๆ เป็นตน้ โดยงบการบริหารของโรงแรมท่ีไดรั้บจากผูว่้าจา้ง  
ดงันั้นบริษทัฯ เห็นควรก าหนดการประมาณการรายรับอื่นๆ อยูท่ี่ประมาณ  3% ของรายรับรวม    
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รายละเอียดเก่ียวกบัโครงสร้างและรายไดข้องกองทรัสต ์
 

โครงสร้างการบริหารจัดการกองทรัสต์ 

 

 
 
                          ตามสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาเช่าช่วงโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ฉบบัลงวนัท่ี 24 ธันวาคม 2553 ระหว่าง 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (กองทรัสต)์ และบริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
(ผูเ้ช่า) โดยผูเ้ช่ามีหน้าท่ีตอ้งช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ดงัท่ีก าหนดต่อไปน้ี เป็นค่าเช่าในอตัราท่ีค านวณรวมกนั
ทั้งหมดของค่าเช่าท่ีกองทรัสตจ์ะไดรั้บจากการให้เช่าทรัพยสิ์นของกองทรัสต์แก่ผูเ้ช่า ไดแ้ก่ ค่าเช่าท่ีกองทรัสต์ไดรั้บ
จากการให้เช่าโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต การให้เช่าโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และการให้เช่าช่วงโรงแรมดุสิต
ธานี หวัหิน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย ในการด าเนินงานฯ  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
ตน้ทนุค่าใชจ่้ายทางตรง 

        ตน้ทุนส่วนใหญ่จะผนัแปรตามกระแสรายได ้  โดยในการประมาณการคร้ังน้ี  ไดก้ าหนดสัดส่วนค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนทางตรง พิจารณาจากงบกระแสรายรับ-รายจ่าย (ยอ้นหลงั 9 ปี พ.ศ.2556 - 2564) ของโรงแรมท่ีไดรั้บจากผู ้
วา่งจา้ง สรุปไดด้งัน้ี 

  ค่าใชจ่้ายทางตรง ตน้ทุนทางตรง       

  ตน้ทุนห้องพกั 550.- บาท/หอ้ง และปรับเพิ่มปีละ 3.0% 
  ตน้ทนุหอ้งพกัในส่วน  
  (TA & OTA) 

7.0%  ของรายรับหอ้งพกั  

  ตน้ทุนอาหาร และเคร่ืองด่ืม 38.0% ของรายรับอาหาร และเคร่ืองด่ืม 

  ตน้ทุนค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 14.0% จากรายไดอ่ื้นๆ  
 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานและบริหาร 

  ตน้ทนุในการด าเนินงาน ค่าใชจ่้าย       

  ค่าใชจ่้ายเงินเดือน และสวสัดิการ  
ปีท่ี 1 (โควิด-19) 50,400,000.-บาท และปรับเพิ่มปีละ 2.0% 
ปีท่ี 4 (ปกติ) 59,500,000.-บาท และปรับเพิ่มปีละ 2.0% 

  ค่าบริหารงาน 4.0% ของรายไดร้วม 

  ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 5.0% ของรายไดร้วม 

  ค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานและบ ารุงรักษา 
  (POMEC) 

8.0%  ของรายไดร้วม  

  ค่าประกนัภยั (ส่วนผูเ้ช่า) 116,376.-บาท คงท่ีไปตลอดการประมาณการ 

  ค่าประกนัภยั (ส่วนผูใ้หเ้ช่า) 90,927.-บาท คงท่ีไปตลอดการประมาณการ 

  ค่าภาษทีรัพยสิ์น 2,784,359.-บาท คงท่ีไปตลอดการประมาณการ 

  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 0.5% ของรายไดร้วม 

  ค่าเช่าสินทรัพยถ์าวร 1,386,586.-บาท คงท่ีไปตลอดการประมาณการ 
 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  

Base Management Fee 2.0% ของรายไดร้วม 

Incentive Management Fee  5.0%  
ของก าไรจากการด าเนินงาน 
ลบดว้ย Base Management Fee 

เงินตั้งส ารองส าหรับการปรับปรุงอาคารในอนาคต 
(FF&E) 

3.0% 
  

ของรายไดร้วม 
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อัตราคิดลดกระแสเงินสด  (Discount  Rate) 

การพิจารณาอัตราคิดลดกระแสเงินสดของโครงการด้วยวิธีอนุมานจากแบบจ าลองอัตราผลตอบแทน - 
Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ค านวณดว้ยวิธีอนุมานจากแบบจ าลองอตัราผลตอบแทน - Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
 
Rf (Risk Free Rate) หรือ อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียงซ่ึงใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบัตร
รัฐบาล ท่ีมีระยะเวลา 10 ปี เท่ากบั 2.35%  (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565) 
 

 
 
Rm (Market Risk) หรือ อตัราผลตอบแทนของตลาดท่ีนักลงทุนคาดหวงัเพื่อชดเชยความเส่ียงในการลงทุน
ของธุรกิจโรงแรม มีค่าประมาณ 10.00% ต่อปี  
 
ß  = ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีสะทอ้นความเส่ียงของการลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจโรงแรม จะมีค่าประมาณ 0.90 
ซ่ึงเป็นไปตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจภาพรวม 
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CAPM =       Rf  + ((Rm-Rf) x ß) 
CAPM =       2.35% + ((10.00% - 2.35%) x 0.9) 
CAPM =       2.13% + 6.89% 
อตัราคิดลด    =        9.24% หรือประมาณ 9.00% 
 
อัตราผลตอบแทนการลงทุน  (Capitalization  Rate) 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลตลาดของอสังหาริมทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจโรงแรม พบว่ามีอตัราผลตอบแทนการ
ลงทุนอยูใ่นช่วงประมาณ 6 – 7% แต่เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบนัยงัคงมีความกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิต-19 ซ่ึงส่งผลลบต่อภาพรวมของธุรกิจ ทางบริษทัฯ จึงพิจารณาอตัราผลตอบแทนการลงทุน
ส าหรับทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลค่าในคร้ังน้ีท่ีอตัราประมาณ 6%  
 
สรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  โดยวิธีรายได้แบบคิดกระแสเงินสด 

จากขอ้สมมติฐานในการประเมินมูลค่าดงักล่าวขา้งตน้  บริษทัฯ ขอประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นโดยวิธีรายได ้สรุปไดด้งัน้ี  
 

ที่ดิน       เน้ือท่ี 33 ไร่ 0 งาน 94.15 ตารางวา ( 13,294.15   ตารางวา)
ส่ิงปลูกสร้ำง จ  านวน 22 รายการ และส่วนพฒันาบนท่ีดิน

2,930,360,000   บำท
3,054,290,000   บำทรวมมูลค่ำทรัพย์สินโดยวิธีรำยได้ / จำกทรัพย์สิน  เป็นเงนิ

รวมมูลค่ำทรัพย์สินโดยวิธีรำยได้ / โครงสร้ำงรำยได้กองทรัสต์  เป็นเงนิ

สรุปมูลค่ำทรัพย์สิน / วิธีรำยได้ (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Technique)
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โครงสร้างรายได้กองทรัสท์ 

โรงแรม "Dusit Thani Laguna Phuket" 0.0000

ปีที่ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 ปีที ่7 ปีที ่8 ปีที ่9 ปีที ่10
พ.ศ. พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2571 พ.ศ. 2572 พ.ศ. 2573 พ.ศ. 2574
เดือน (31 ม.ีค. - 31 ธ.ค.) (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

ระยะเวลำสะสม/ปี 0.7500 1.7500 2.7500 3.7500 4.7500 5.7500 6.7500 7.7500 8.7500 9.7500
Terminal Value

ก)  ข้อสมมติฐำนในกำรประเมินฯ
  จ  านวนห้องพกัรายวนั (ห้อง) 225                             225                             225                             225                             225                             225                             225                             225                             225                             225                             
  จ  านวนห้องพกัทั้งหมดต่อปี (ห้อง) 61,594                        82,125                        82,125                        82,125                        82,125                        82,125                        82,125                        82,125                        82,125                        82,125                        
  คา่ห้องพกัเฉล่ีย (บาท /ห้อง /คืน) 2,922 .- 4,013 .- 4,650 .- 5,322 .- 5,481 .- 5,646 .- 5,815 .- 5,989 .- 6,169 .- 6,354 .-
  อตัราเติบโตเฉล่ีย (เพ่ิม 3% ทกุปี) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
  อตัราส่วนผูเ้ขา้พกั (%) 30% 50% 70% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

ข)  กำรค ำนวณ
กระแสรำยได้
รายรับ:
-ห้องพกั (% ของรายรับรวม) 62.0% (บาทต่อปี) 53,993,081 .- 164,778,885 .- 267,312,546 .- 327,776,098 .- 360,116,673 .- 370,920,174 .- 382,047,779 .- 393,509,212 .- 405,314,488 .- 417,473,923 .-
-อาหาร และเคร่ืองด่ืม (% ของรายรับรวม) 35.0% (บาทต่อปี) 30,479,965 .- 93,020,338 .- 150,902,244 .- 185,034,894 .- 203,291,670 .- 209,390,421 .- 215,672,133 .- 222,142,297 .- 228,806,566 .- 235,670,763 .-
-รายไดอ่ื้นๆ (% ของรายรับรวม) 3.0% (บาทต่อปี) 2,612,568 .- 7,973,172 .- 12,934,478 .- 15,860,134 .- 17,425,000 .- 17,947,750 .- 18,486,183 .- 19,040,768 .- 19,611,991 .- 20,200,351 .-
รำยรับรวมทั้งหมด 100.0% (บาทต่อปี) 87,085,615 .- 265,772,395 .- 431,149,268 .- 528,671,126 .- 580,833,344 .- 598,258,344 .- 616,206,095 .- 634,692,278 .- 653,733,046 .- 673,345,037 .-

กระแสรำยจ่ำย
ต้นทุนกำรด ำเนินงำน:
-ตน้ทนุห้องพกั ตน้ทนุเฉล่ีย ปรับเพ่ิมข้ึนปีละ 3.0% 550 (บาทต่อปี) 10,467,858 .- 23,959,763 .- 34,549,979 .- 38,128,370 .- 41,890,369 .- 43,147,080 .- 44,441,492 .- 45,774,737 .- 47,147,979 .- 48,562,418 .-
-คา่คอมมิสชัน่ (TA&OTA) (% ของรายรับคา่ห้องพกั) 7.0% (บาทต่อปี) 3,779,516 .- 11,534,522 .- 18,711,878 .- 22,944,327 .- 25,208,167 .- 25,964,412 .- 26,743,345 .- 27,545,645 .- 28,372,014 .- 29,223,175 .-
-ตน้ทนุอาหาร และเคร่ืองด่ืม (% ของรายรับอาหาร เคร่ืองด่ืม) 38.0% (บาทต่อปี) 11,582,387 .- 35,347,729 .- 57,342,853 .- 70,313,260 .- 77,250,835 .- 79,568,360 .- 81,955,411 .- 84,414,073 .- 86,946,495 .- 89,554,890 .-
-ตน้ทนุรายไดอ่ื้นๆ (% ของรายรับอ่ืนๆ) 14.0% (บาทต่อปี) 365,760 .- 1,116,244 .- 1,810,827 .- 2,220,419 .- 2,439,500 .- 2,512,685 .- 2,588,066 .- 2,665,708 .- 2,745,679 .- 2,828,049 .-
 รวมตน้ทนุทางตรง (บำทต่อปี) 26,195,520 .- 71,958,258 .- 112,415,537 .- 133,606,375 .- 146,788,871 .- 151,192,537 .- 155,728,313 .- 160,400,162 .- 165,212,167 .- 170,168,532 .-
รำยได้ขั้นต้น (บำทต่อปี) 60,890,095 .- 193,814,137 .- 318,733,731 .- 395,064,751 .- 434,044,473 .- 447,065,808 .- 460,477,782 .- 474,292,115 .- 488,520,879 .- 503,176,505 .-

รำยจ่ำยในกำรบริหำรและด ำเนินงำน:
-คา่ใชจ่้ายเงินเดือนและสวสัดิการ ปีท่ี 1-3 = 50,400,000.-บาท, ปีท่ี 4 = 59,500,000.-บาท  และปรับเพ่ิมทกุปี 2.0% (บาทต่อปี) 37,800,000 .- 51,408,000 .- 52,436,160 .- 59,500,000 .- 60,690,000 .- 61,903,800 .- 63,141,876 .- 64,404,714 .- 65,692,808 .- 67,006,664 .-
-คา่บริหารงาน (% ของรายรับรวม) 4.0% (บาทต่อปี) 3,483,425 .- 10,630,896 .- 17,245,971 .- 21,146,845 .- 23,233,334 .- 23,930,334 .- 24,648,244 .- 25,387,691 .- 26,149,322 .- 26,933,801 .-
-คา่โฆษณาและส่งเสริมการขาย (% ของรายรับรวม) 5.0% (บาทต่อปี) 4,354,281 .- 13,288,620 .- 21,557,463 .- 26,433,556 .- 29,041,667 .- 29,912,917 .- 30,810,305 .- 31,734,614 .- 32,686,652 .- 33,667,252 .-

 -คา่ใชจ่้ายดา้นพลงังานและบ ารุงรักษา (POMEC) (% ของรายรับรวม) 8.0% (บาทต่อปี) 6,966,849 .- 21,261,792 .- 34,491,941 .- 42,293,690 .- 46,466,668 .- 47,860,668 .- 49,296,488 .- 50,775,382 .- 52,298,644 .- 53,867,603 .-
 -คา่ประกนัภยั (ประมาณการ 116,376-.บาท /ปี คงท่ี) (บาทต่อปี) 87,282 .- 116,376 .- 116,376 .- 116,376 .- 116,376 .- 116,376 .- 116,376 .- 116,376 .- 116,376 .- 116,376 .-
 -คา่ภาษีทรัพยสิ์น (ประมาณการ 2,784,359-.บาท /ปี คงท่ี) (บาทต่อปี) 2,088,269 .- 2,784,359 .- 2,784,359 .- 2,784,359 .- 2,784,359 .- 2,784,359 .- 2,784,359 .- 2,784,359 .- 2,784,359 .- 2,784,359 .-
-คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ (% ของรายรับรวม) 0.5% (บาทต่อปี) 435,428 .- 1,328,862 .- 2,155,746 .- 2,643,356 .- 2,904,167 .- 2,991,292 .- 3,081,030 .- 3,173,461 .- 3,268,665 .- 3,366,725 .-
- คา่เช่า สินทรัพยถ์าวร (ประมาณการ 1,386,586-.บาท /ปี คงท่ี) (บาทต่อปี) 1,039,940 .- 1,386,586 .- 1,386,586 .- 1,386,586 .- 1,386,586 .- 1,386,586 .- 1,386,586 .- 1,386,586 .- 1,386,586 .- 1,386,586 .-
รวมคา่ใชจ่้ายในการบริหารและด าเนินงาน (บาทต่อปี) 56,255,473 .- 102,205,490 .- 132,174,603 .- 156,304,768 .- 166,623,156 .- 170,886,331 .- 175,265,264 .- 179,763,183 .- 184,383,412 .- 189,129,366 .-

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน (บาทต่อปี) 4,634,622 .- 91,608,647 .- 186,559,128 .- 238,759,983 .- 267,421,317 .- 276,179,476 .- 285,212,518 .- 294,528,932 .- 304,137,467 .- 314,047,139 .-

รำยจ่ำยอ่ืน ๆ:
 -Base Management Fee (% ของรายรับรวม) 2.0% (บาทต่อปี) 1,741,712 .- 5,315,448 .- 8,622,985 .- 10,573,423 .- 11,616,667 .- 11,965,167 .- 12,324,122 .- 12,693,846 .- 13,074,661 .- 13,466,901 .-
 -Incentive Management Fee (ของรายไดจ้ากการด าเนินงาน - Base Management Fee) 5.0% (บาทต่อปี) 65,438 .- 919,094 .- 1,843,792 .- 3,472,662 .- 4,866,607 .- 6,004,086 .- 5,804,677 .- 14,464,793 .- 14,930,940 .- 15,411,714 .-

รำยได้สุทธิ (Before FF&E) (บาทต่อปี) 2,827,471 .- 85,374,105 .- 176,092,351 .- 224,713,899 .- 250,938,043 .- 258,210,223 .- 267,083,719 .- 267,370,293 .- 276,131,866 .- 285,168,524 .-

ประมำณกำรรำยได้จำกค่ำเช่ำ
 -คา่เช่าคงท่ี (Fixed Rental) คา่เช่าคงท่ีเร่ิมตน้ 138,091,270 บาท/ปี (บาทต่อปี) 103,568,453 .- 138,091,270 .- 138,091,270 .- 138,259,582 .- 152,268,234 .- 158,014,550 .- 162,379,866 .- 164,248,139 .- 169,170,081 .- 174,125,350 .-
 -คา่เช่าผนัแปร (Variable Rental) (EBITDA - คา่เช่าคงท่ี ) x 85% (ปี 65) และ 80% (ปี 66 เป็นตน้ไป) (บาทต่อปี) 0 .- 0 .- 30,400,865 .- 69,129,791 .- 76,134,117 .- 79,007,275 .- 81,189,933 .- 82,124,069 .- 84,585,040 .- 87,062,675 .-
รำยได้รวมจำกค่ำเช่ำ (บาทต่อปี) 103,568,453 .- 138,091,270 .- 168,492,135 .- 207,389,373 .- 228,402,351 .- 237,021,826 .- 243,569,800 .- 246,372,208 .- 253,755,121 .- 261,188,025 .-

 -เงินตั้งส ารองส าหรับการปรับปรุงอาคารในอนาคต (FF&E) (% ของรายรับรวม) 3.0% (บาทต่อปี) 2,612,568 .- 7,973,172 .- 12,934,478 .- 15,860,134 .- 17,425,000 .- 17,947,750 .- 18,486,183 .- 19,040,768 .- 19,611,991 .- 20,200,351 .-
 -คา่ประกนัภยั (ประมาณการ 90,927-.บาท /ปี คงท่ี) 0.0% (บาทต่อปี) 68,195 .- 90,927 .- 90,927 .- 90,927 .- 90,927 .- 90,927 .- 90,927 .- 90,927 .- 90,927 .- 90,927 .-
กระแสรำยได้สุทธิ (บาทต่อปี) 100,887,689 .- 130,027,171 .- 155,466,730 .- 191,438,312 .- 210,886,424 .- 218,983,148 .- 224,992,690 .- 227,240,513 .- 234,052,203 .- 240,896,747 .-
มูลคา่ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ณ ปีท่ีส้ินสุดการคาดการณ์ โดยก าหนดอตัราผลตอบแทนการลงทนุท่ี 6.0% 4,014,945,777            
มูลคา่ปัจจุบนัสุทธิ โดยก าหนดอตัราคิดลดท่ี 9.0% 0.9374 0.8600 0.7890 0.7239 0.6641 0.6093 0.5589 0.5128 0.4705 0.4316
มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิแต่ละงวด (บาทต่อปี) 94,573,247 .- 111,824,700 .- 122,663,286 .- 138,573,278 .- 140,046,660 .- 133,416,128 .- 125,759,136 .- 116,528,029 .- 110,111,043 .- 1,836,864,812 .-

มูลค่ำทรัพย์สินทีท่ ำกำรประเมินมูลค่ำ (-สองพนัเก้ำร้อยสำมสิบล้ำนสำมแสนหกหม่ืนบำทถ้วน -) (ปัดเศษ) 2,930,360,000 .- บำท 2,950,000,000 .-

กำรประเมินรำคำโดยวธีิรำยได้ (Income Approach) แบบวธีิคดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Technique) 
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โรงแรม "Dusit Thani Laguna Phuket" 0.0000

ปีที่ ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 ปีที ่7 ปีที ่8 ปีที ่9 ปีที ่10
พ.ศ. พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2571 พ.ศ. 2572 พ.ศ. 2573
เดือน (31 ม.ีค. - 31 ธ.ค.) (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

ระยะเวลำสะสม/ปี 0.7500 1.7500 2.7500 3.7500 4.7500 5.7500 6.7500 7.7500 8.7500 9.7500
Terminal Value

ก)  ข้อสมมติฐำนในกำรประเมินฯ
  จ  านวนห้องพกัรายวนั (ห้อง) 225                              225                              225                              225                              225                              225                              225                              225                              225                              225                              
  จ  านวนห้องพกัทั้งหมดต่อปี (ห้อง) 61,594                         82,125                         82,125                         82,125                         82,125                         82,125                         82,125                         82,125                         82,125                         82,125                         
  คา่ห้องพกัเฉล่ีย (บาท /ห้อง /คืน) 2,922 .- 4,013 .- 4,650 .- 5,322 .- 5,481 .- 5,646 .- 5,815 .- 5,989 .- 6,169 .- 6,354 .-
  อตัราเติบโตเฉล่ีย (เพ่ิม 3% ทกุปี) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
  อตัราส่วนผูเ้ขา้พกั (%) 30% 50% 70% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

ข)  กำรค ำนวณ
กระแสรำยได้
รายรับ:
-ห้องพกั (% ของรายรับรวม) 62.0% (บาทต่อปี) 53,993,081 .- 164,778,885 .- 267,312,546 .- 327,776,098 .- 360,116,673 .- 370,920,174 .- 382,047,779 .- 393,509,212 .- 405,314,488 .- 417,473,923 .-
-อาหาร และเคร่ืองด่ืม (% ของรายรับรวม) 35.0% (บาทต่อปี) 30,479,965 .- 93,020,338 .- 150,902,244 .- 185,034,894 .- 203,291,670 .- 209,390,421 .- 215,672,133 .- 222,142,297 .- 228,806,566 .- 235,670,763 .-
-รายไดอ่ื้นๆ (% ของรายรับรวม) 3.0% (บาทต่อปี) 2,612,568 .- 7,973,172 .- 12,934,478 .- 15,860,134 .- 17,425,000 .- 17,947,750 .- 18,486,183 .- 19,040,768 .- 19,611,991 .- 20,200,351 .-
รำยรับรวมทั้งหมด 100.0% (บาทต่อปี) 87,085,615 .- 265,772,395 .- 431,149,268 .- 528,671,126 .- 580,833,344 .- 598,258,344 .- 616,206,095 .- 634,692,278 .- 653,733,046 .- 673,345,037 .-

กระแสรำยจ่ำย
ต้นทุนกำรด ำเนินงำน:
-ตน้ทนุห้องพกั ตน้ทนุเฉล่ีย ปรับเพ่ิมข้ึนปีละ 3.0% 550 (บาทต่อปี) 10,467,858 .- 23,959,763 .- 34,549,979 .- 38,128,370 .- 41,890,369 .- 43,147,080 .- 44,441,492 .- 45,774,737 .- 47,147,979 .- 48,562,418 .-
-คา่คอมมิสชัน่ (TA&OTA) (% ของรายรับคา่ห้องพกั) 7.0% (บาทต่อปี) 3,779,516 .- 11,534,522 .- 18,711,878 .- 22,944,327 .- 25,208,167 .- 25,964,412 .- 26,743,345 .- 27,545,645 .- 28,372,014 .- 29,223,175 .-
-ตน้ทนุอาหาร และเคร่ืองด่ืม (% ของรายรับอาหาร เคร่ืองด่ืม) 38.0% (บาทต่อปี) 11,582,387 .- 35,347,729 .- 57,342,853 .- 70,313,260 .- 77,250,835 .- 79,568,360 .- 81,955,411 .- 84,414,073 .- 86,946,495 .- 89,554,890 .-
-ตน้ทนุรายไดอ่ื้นๆ (% ของรายรับอ่ืนๆ) 14.0% (บาทต่อปี) 365,760 .- 1,116,244 .- 1,810,827 .- 2,220,419 .- 2,439,500 .- 2,512,685 .- 2,588,066 .- 2,665,708 .- 2,745,679 .- 2,828,049 .-
 รวมตน้ทนุทางตรง (บำทต่อปี) 26,195,520 .- 71,958,258 .- 112,415,537 .- 133,606,375 .- 146,788,871 .- 151,192,537 .- 155,728,313 .- 160,400,162 .- 165,212,167 .- 170,168,532 .-
รำยได้ขั้นต้น (บำทต่อปี) 60,890,095 .- 193,814,137 .- 318,733,731 .- 395,064,751 .- 434,044,473 .- 447,065,808 .- 460,477,782 .- 474,292,115 .- 488,520,879 .- 503,176,505 .-

รำยจ่ำยในกำรบริหำรและด ำเนินงำน:
-คา่ใชจ่้ายเงินเดือนและสวสัดิการ ปีท่ี 1-3 = 50,400,000.-บาท, ปีท่ี 4 = 59,500,000.-บาท  และปรับเพ่ิมทกุปี 2.0% (บาทต่อปี) 37,800,000 .- 51,408,000 .- 52,436,160 .- 59,500,000 .- 60,690,000 .- 61,903,800 .- 63,141,876 .- 64,404,714 .- 65,692,808 .- 67,006,664 .-
-คา่บริหารงาน (% ของรายรับรวม) 4.0% (บาทต่อปี) 3,483,425 .- 10,630,896 .- 17,245,971 .- 21,146,845 .- 23,233,334 .- 23,930,334 .- 24,648,244 .- 25,387,691 .- 26,149,322 .- 26,933,801 .-
-คา่โฆษณาและส่งเสริมการขาย (% ของรายรับรวม) 5.0% (บาทต่อปี) 4,354,281 .- 13,288,620 .- 21,557,463 .- 26,433,556 .- 29,041,667 .- 29,912,917 .- 30,810,305 .- 31,734,614 .- 32,686,652 .- 33,667,252 .-

 -คา่ใชจ่้ายดา้นพลงังานและบ ารุงรักษา (POMEC) (% ของรายรับรวม) 8.0% (บาทต่อปี) 6,966,849 .- 21,261,792 .- 34,491,941 .- 42,293,690 .- 46,466,668 .- 47,860,668 .- 49,296,488 .- 50,775,382 .- 52,298,644 .- 53,867,603 .-
 -คา่ประกนัภยั (ประมาณการ 207,303-.บาท /ปี คงท่ี) (บาทต่อปี) 155,477 .- 207,303 .- 207,303 .- 207,303 .- 207,303 .- 207,303 .- 207,303 .- 207,303 .- 207,303 .- 207,303 .-
 -คา่ภาษีทรัพยสิ์น (ประมาณการ 2,784,359-.บาท /ปี คงท่ี) (บาทต่อปี) 2,088,269 .- 2,784,359 .- 2,784,359 .- 2,784,359 .- 2,784,359 .- 2,784,359 .- 2,784,359 .- 2,784,359 .- 2,784,359 .- 2,784,359 .-
-คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ (% ของรายรับรวม) 0.5% (บาทต่อปี) 435,428 .- 1,328,862 .- 2,155,746 .- 2,643,356 .- 2,904,167 .- 2,991,292 .- 3,081,030 .- 3,173,461 .- 3,268,665 .- 3,366,725 .-
- คา่เช่า สินทรัพยถ์าวร (ประมาณการ 1,386,586-.บาท /ปี คงท่ี) (บาทต่อปี) 1,039,940 .- 1,386,586 .- 1,386,586 .- 1,386,586 .- 1,386,586 .- 1,386,586 .- 1,386,586 .- 1,386,586 .- 1,386,586 .- 1,386,586 .-
รวมคา่ใชจ่้ายในการบริหารและด าเนินงาน (บาทต่อปี) 56,323,669 .- 102,296,417 .- 132,265,530 .- 156,395,695 .- 166,714,083 .- 170,977,258 .- 175,356,191 .- 179,854,110 .- 184,474,339 .- 189,220,294 .-

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน (บาทต่อปี) 4,566,426 .- 91,517,720 .- 186,468,201 .- 238,669,056 .- 267,330,390 .- 276,088,549 .- 285,121,591 .- 294,438,005 .- 304,046,540 .- 313,956,212 .-

รำยจ่ำยอ่ืน ๆ:
 -Base Management Fee (% ของรายรับรวม) 2.0% (บาทต่อปี) 1,741,712 .- 5,315,448 .- 8,622,985 .- 10,573,423 .- 11,616,667 .- 11,965,167 .- 12,324,122 .- 12,693,846 .- 13,074,661 .- 13,466,901 .-
 -Incentive Management Fee (ของรายไดจ้ากการด าเนินงาน - Base Management Fee) 5.0% (บาทต่อปี) 65,438 .- 919,094 .- 1,843,792 .- 3,472,662 .- 4,866,607 .- 6,004,086 .- 5,804,677 .- 14,464,793 .- 14,930,940 .- 15,411,714 .-
 -เงินตั้งส ารองส าหรับการปรับปรุงอาคารในอนาคต (FF&E) (% ของรายรับรวม) 3.0% (บาทต่อปี) 2,612,568 .- 7,973,172 .- 12,934,478 .- 15,860,134 .- 17,425,000 .- 17,947,750 .- 18,486,183 .- 19,040,768 .- 19,611,991 .- 20,200,351 .-

กระแสรำยได้สุทธิ (บาทต่อปี) 146,707 .- 77,310,006 .- 163,066,946 .- 208,762,838 .- 233,422,116 .- 240,171,546 .- 248,506,609 .- 248,238,598 .- 256,428,948 .- 264,877,246 .-
มูลคา่ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ณ ปีท่ีส้ินสุดการคาดการณ์ โดยก าหนดอตัราผลตอบแทนการลงทนุท่ี 6.0% 4,414,620,760             
มูลคา่ปัจจุบนัสุทธิ โดยก าหนดอตัราคิดลดท่ี 9.0% 0.9374 0.8600 0.7890 0.7239 0.6641 0.6093 0.5589 0.5128 0.4705 0.4316
มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิแต่ละงวด (บาทต่อปี) 137,525 .- 66,487,398 .- 128,659,858 .- 151,113,695 .- 155,012,292 .- 146,325,222 .- 138,902,187 .- 127,295,764 .- 120,638,296 .- 2,019,718,817 .-

มูลค่ำทรัพย์สินทีท่ ำกำรประเมินมูลค่ำ (-สำมพนัห้ำสิบส่ีล้ำนสองแสนเก้ำหม่ืนบำทถ้วน -) (ปัดเศษ) 3,054,290,000 .- บำท

กำรประเมินรำคำโดยวธีิรำยได้ (Income Approach) แบบวธีิคดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Technique) 
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