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1.1 การมอบหมาย  
บริษทั  กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล  จ ากดั ไดรั้บการว่าจา้งให้ท าการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นจาก  
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธกิารเช่าดุสิตธานี  เม่ือวนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2565        
 

1.2 วัตถุประสงค์ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 
บริษทั  กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล  จ ากดั ไดรั้บการว่าจา้งให้ท าการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นโดยมีวตัถุประสงค ์ 
เพ่ือวัตถุประสงค์สาธารณะ 
 
โดยมีบุคคลผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการใชร้ายงานน้ี ไดแ้ก่   
1. ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธกิารเช่าดุสิตธาน ี

 
การน ารายงานน้ีไปใชป้ระโยชน์ จ ากดัตามวตัถุประสงคแ์ละผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามท่ีระบุไวข้า้งตน้เท่านั้น ไม่อาจใชไ้ดก้บั
วตัถุประสงคอ์ืน่ และผูใ้ชป้ระโยชน์รายอ่ืนท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายงานฉบบัน้ี  

 
1.3 วันท่ีส ารวจและประเมนิมูลค่าทรัพย์สิน 
 บริษทั  กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล  จ ากดั  ไดท้  าการส ารวจและประเมินมูลค่า เม่ือวนัที่ 31 มีนาคม 2565 
 
1.4 ลักษณะทรัพย์สินท่ีประเมินมลูค่า 

ทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลค่าประกอบดว้ยสิทธิการเช่าจ านวน 5 แปลง พร้อมส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 14 รายการ ระยะเวลา 30 
ปี ตั้งแต่วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2553 ถึงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2583 (ปัจจุบนัเหลืออายุสัญญา 18 ปี 8 เดือน 22 วนั หรือ 18.7281 ปี) 
ปัจจุบนัทรัพยสิ์นมีการใชป้ระโยชน์เป็นโรงแรม ภายใตก้ารด าเนินงานช่ือ “โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน” 
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2 ที่ตั้งทรัพย์สิน 

 
2.1 ทีต่ั้งทรัพย์สิน   
            ทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลคา่   ตั้งอยูท่ี่  โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน เลขท่ี 1349 ถนนเพชรเกษม (ทล.4) ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จงัหวดัเพชรบุรี            
ค่าพิกดัทางภูมิศาสตร์  LAT . 12.65796697            LON . 99.95684494 
 
           ระยะทางห่างสถานท่ีส าคญั ๆ ในบริเวณใกลเ้คียงดงัต่อไปน้ี  

1. โรงเรียนเทศบาล 5 (บา้นห้วยทรายใต)้ ประมาณ 0.70 กิโลเมตร 
2. The Venezia ประมาณ 0.80 กิโลเมตร 
3. ค่ายนเรศวร ประมาณ 2.00 กิโลเมตร 
4. วดัมฤคทายวนั ประมาณ 2.60 กิโลเมตร 

 
2.2 การคมนาคมไปยังทรัพย์สิน 

จากตวัเมืองจงัหวดัเพชรบุรีมุ่งหนา้ไปทางอ าเภอหวัหิน โดยใชถ้นนเพชรเกษม (ทล.4) จนถึงบริเวณกิโลเมตรท่ี 207 + 
200 เมตร จะพบทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลค่าทางดา้นซา้ยมือ (ดูแผนท่ีแสดงทีต่ั้งทรัพยสิ์นประกอบ) 
 

2.3 ทางเข้าออก และสภาพถนนรวมถึงสิทธิการใช้ทาง 
ถนนผ่านหน้าทรัพยสิ์นฯ ไดแ้ก่ ถนนเพชรเกษม (ทล.4) เป็นถนนสาธารณประโยชน์ ผิวจราจรลาดยาง ขนาด 6 ช่อง
จราจร กวา้งประมาณ 18.00 เมตร เขตทางกวา้งประมาณ 48.00 เมตร สภาพดี  

 
2.4 ลักษณะพืน้ที่ใกล้เคียงและสภาพแวดล้อม 

ทรัพยสิ์นท่ีท าการประเมินตั้งอยูใ่นยา่นพาณิชยกรรม, แหล่งท่องเท่ียว และท่ีอยูอ่าศยั สถานท่ีส าคญัโดยรอบประกอบดว้ย  
ชายหาดชะอ า, ค่ายพระราม 6, ตลาดห้วยทรายเหนือ, วดัมฤคทายวนั, ค่ายนเรศวร, FN Outlet, The Vanazia, สนามบินหัว
หิน, ชายหาดหวัหิน และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ เป็นตน้ 
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3 รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน 

 
3.1 การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ 

เอกสารสิทธ์ิในการประเมินน้ีไดรั้บส าเนาจากผูว่้าจา้ง และไดต้รวจสอบเทียบกบัเอกสารสิทธ์ิฉบบัส านกังานท่ีดิน โดย
ตรวจสอบ  ณ ส านักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอ า  ( เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2565) ปรากฏตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  

 

ล ำดับ โฉนดที่ดิน เลขที่ดิน หน้ำส ำรวจ ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ

ที่ เลขที่ ไร่ งำน ตำรำงวำ

1 6101 50 37228 17 3 73.0

2 6102 4 37229 27 1 30.0

3 24102 49 3258 18 0 34.0

4 24103 48 3259 17 0 38.0

5 24104 2 34444 24 2 97.0

105 0 72.0 หรือประมำณ 42,072.0 ตำรำงวำ

63 1 60.0 หรือประมำณ 25,360.0 ตำรำงวำ

เนื้อที่

เนื้อที่ตำมเอกสำรสิทธ์ิ

เนื้อที่ที่ประเมนิมูลค่ำ

เอกสำรสิทธ์ิประเภท  :  โฉนดที่ดิน

ระวำง 4934 II 0298-8, 0498-5  ต ำบลชะอ ำ (บำงควำย)  อ ำเภอชะอ ำ (นำยำง)  จงัหวัดเพชรบุรี

บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ำกดั (มหำชน)

 
 

สิทธิตามกฎหมาย : ถือกรรมสิทธ์ิสมบูรณ์  (  Freehold )       
 

ภาระผูกพนัท่ีมีการจดทะเบียน ณ ส านักงานท่ีดิน  
- สิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างก าหนด 30 ปี ระหว่างบริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั(มหาชน) (ผูใ้หเ้ช่า) กบั
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (ผูเ้ช่า) นบัตั้งแต่วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2553 ถึง วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2583  
- ทรัพยสิ์นฯ จ านองเป็นประกนักบั บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในฐานะทรัสตีของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
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3.2      รายละเอียดสัญญาเช่าท่ีดิน  
ภาระผกูพนัท่ีมีการจดทะเบียน : ท่ีดินมีภาระผกูพนั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
3.2.1 รายละเอียดหนงัสือสัญญาเช่าท่ีดิน ฉบบัท่ี 1 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) 
ผูเ้ช่า : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 24 ธนัวาคม 2553 (ตาม

เอกสารแนบ) ซ่ึงในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และสิทธิ
การเช่าดุสิตธานี ไดโ้อนสิทธิการเช่าให้กบั ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

ทรัพยสิ์นท่ีเช่า : ท่ีดินทั้งหมดท่ีเป็นท่ีตั้งของโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 6101, 
6102, 24102, 24103 และ 24104 เน้ือท่ีรวมประมาณ 63-1-60.0 ไร่ 

ระยะเวลาการเช่า  : 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 
ค่าเช่า : จ านวนเงิน 763,000,000.-บำท (ช ำระแลว้ในวนัท ำสัญญำ) 

 
3.2.2 รายละเอียดหนงัสือสัญญาเช่าท่ีดิน ฉบบัท่ี 2 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) 
ผูเ้ช่า : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 24 ธนัวาคม 2553 (ตาม

เอกสารแนบ) ซ่ึงในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และสิทธิ
การเช่าดุสิตธานี ไดโ้อนสิทธิการเช่าให้กบั ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

ทรัพยสิ์นท่ีเช่า : แบ่งเช่าท่ีดิน โฉนดท่ีดินเลขท่ี 6102 เน้ือท่ี 2,331.0 ตารางวา (5-3-31.0 ไร่) ส่วนใน
จ านอง 10,930.0 ตารางวา  (27-1-30.0 ไร่) 

ระยะเวลาการเช่า  : 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 
ค่าเช่า : จ านวนเงิน 21,784,188.-บำท (ช ำระแลว้ในวนัท ำสัญญำ) 

 
3.2.3 รายละเอียดหนงัสือสัญญาเช่าท่ีดิน ฉบบัท่ี 3 
ผูใ้หเ้ช่า : บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) 
ผูเ้ช่า : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 24 ธนัวาคม 2553 (ตาม

เอกสารแนบ) ซ่ึงในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และสิทธิ
การเช่าดุสิตธานี ไดโ้อนสิทธิการเช่าให้กบั ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดุสิตธานี 

ทรัพยสิ์นท่ีเช่า : แบ่งเช่าท่ีดิน โฉนดท่ีดินเลขท่ี 24104 เน้ือท่ี 1,784.0 ตารางวา (4-1-84.0 ไร่) ส่วนใน
จ านอง 9,897.0 ตารางวา  (24-2-97.0 ไร่) 

ระยะเวลาการเช่า  : 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 
ค่าเช่า : จ านวนเงิน 16,672,239.-บำท (ช ำระแลว้ในวนัท ำสัญญำ) 
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3.2.4 รายละเอียดหนงัสือสัญญาเช่าช่วงท่ีดิน 
ผูใ้หเ้ช่า : ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี 
ผูเ้ช่า : บริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ทรัพยสิ์นท่ีเช่า : ก. ท่ีดินท่ีเช่า คือท่ีดินทั้งหมดหรือบางส่วน (แลว้แต่กรณี) ท่ีเป็นท่ีตั้งของโรงแรม 

ดุสิตธานี หวัหิน เน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 63 ไร่ 1 งาน 60.0 ตารางวา  
ข. อาคารท่ีเช่า 
ค. เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ 

ระยะเวลาการเช่า  : 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาฉบบัน้ี ทั้งน้ีเวน้แต่กองทรัสตไ์ดใ้ชสิ้ทธิต่ออาย ุ
ค่าเช่า : ค่าเช่าท่ีกองทรัสตจ์ะไดจ้ากผูเ้ช่า ประกอบดว้ยค่าเช่า 2 ส่วน ไดแ้ก่ ค่าเช่าคงท่ี และค่า

เช่าแปรผนัซ่ึงมีรายละเอียดเป็นไปตามสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติม สัญญาเช่าช่วงโรงแรม
ดุสิตธานี หวัหิน ฉบบัลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 แกไ้ขเพ่ิมเติมลงวนัท่ี 8 ธนัวาคม 
(ตามเอกสารแนบ) 

 
 

        ผูป้ระเมินท าการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นโดยเช่ือว่าสิทธิและขอ้จ ากดัทางกฎหมายของทรัพยสิ์นมีความถกูตอ้ง โดยไดมี้  
 การตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิปรากฏตามรายละเอียดขา้งตน้ และพบว่ามีขอ้ความในสาระส าคญัตรงกนัเวน้แตจ่ะมีการระบุไว ้
เป็นอยา่งอืน่ในรายงาน โดยไม่มีการตรวจสอบว่าเอกสารปลอมแปลงหรือไม่ 
        ผูป้ระเมินเช่ือว่าผูเ้ป็นเจา้ของทรัพยสิ์นมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิตามกฎหมายโดยถูกตอ้ง สามารถซ้ือขายเปล่ียนมือได ้ 
โดยไม่มีภาระผกูพนัทางกฎหมายอื่นใดท่ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์น นอกเหนือจากท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ 
(กรณีสิทธิการเช่า)  
       ผูป้ระเมินเช่ือว่าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีไดรั้บบางส่วน หรือทั้งหมด มีความสมบูรณ์ถูกตอ้งตามกฎหมาย ปราศจาก 
เง่ือนไขหรือภาระผกูพนัท่ีไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายงาน อนัอาจส่งผลต่อมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ี 
ประเมิน 
       ผูป้ระเมินมิไดต้รวจสอบฐานะทางการเงินของผูเ้ช่า หรือผูก้  าลงัจะเช่า และมีสมมติฐานว่า ผูเ้ช่าสามารถจะปฏิบติัตาม 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าได ้โดยไมมี่การคา้งช าระค่าเช่าหรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสัญญาเช่ามาก่อน  
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3.3 ราคาท่ีดินตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธแิละนิตกิรรม  
ราคาประเมินทนุทรัพยใ์นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม    ส าหรับท่ีดินแปลงขา้งตน้เป็นการประเมินรายแปลง  
จากการตรวจสอบพบว่า 
 

ล ำดับ โฉนดที่ดิน เนื้อที่ดิน รำคำประเมนิที่ดินรำชกำร เป็นเงนิ

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

1 6101 7,173.0 37,500 268,987,500

2 6102 10,930.0 12,500 136,625,000

3 24102 7,234.0 45,000 325,530,000

4 24103 6,838.0 11,000 75,218,000

5 24104 9,897.0 12,500 123,712,500

930,073,000รวมรำคำประเมนิที่ดินรำชกำร  เป็นเงนิ  
 
3.4 การส ารวจที่ดิน : ต าแหน่งท่ีดินสามารถตรวจสอบได ้  โดยตรวจสอบจาก  
              ระวางรูปแผนท่ี ระวาง 4934 II 0298-8, 0498-5  ต าบลชะอ า (บางควาย)  อ าเภอชะอ า (นายาง)  จังหวัดเพชรบุรี 

              ไดส้ ารวจท่ีดินโดยไม่มีผูน้ าช้ีส ารวจ และใชแ้ผนท่ีตั้งท่ีไดรั้บจากผูว่้าจา้งเป็นแนวอา้งอิงเพ่ือหาต าแหน่งท่ีดิน     
              ไดส้ ารวจท่ีดินโดยมีผูน้ าช้ีส ารวจ  คือ คุณวุฒิชัย (098-895-3559) เก่ียวขอ้งเป็น พนกังาน โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 
             ไดส้ ารวจท่ีดินแลว้   ไม่พบหมุดหลกัเขต    
 

การตรวจสอบต าแหน่งท่ีดินขา้งตน้ไม่ว่าจะเป็นการอา้งอิงจากหมดุหลกัเขตท่ีตรวจพบ ระวางท่ีดิน เอกสารแปลงคงเหลือ  
แปลงขา้งเคียง การสอบถามผูอ้าศยัขา้งเคียง การน าช้ี หรือใชแ้ผนท่ีแสดงท่ีตั้งของท่ีดินท่ีไดรั้บจากผูว่้าจา้ง เป็นการอา้งอิงตาม
เอกสารราชการ หรือเอกสารท่ีไดรั้บ และการจดัท าแผนท่ีแสดงท่ีตั้งของท่ีดิน พร้อมระยะทางโดยประมาณเท่านั้น  

 

ผูป้ระเมินมิไดท้  าการส ารวจรังวดัตรวจสอบแนวเขตท่ีดินเพื่อยืนยนัลกัษณะรูปแปลง เน้ือท่ีดิน ระดบัของดิน และแนวเขตท่ีดิน  
และมิไดส้ ารวจสภาพท่ีดินถึงความเหมาะสมส าหรับการพฒันาโครงการ ทั้งไม่มีการทดสอบคุณสมบติัของดิน การทรุดตวั  
ตลอดจนวตัถุมีพษิท่ีอาจมี  

 

(กรณีท่ีเอกสารสิทธ์ิเป็น น.ส.3, ส.ค.1, ภบท.11, น.ส.2 และเอกสารสิทธ์ิประเภทอืน่ท่ีไม่อาจตรวจสอบต าแหน่งท่ีดินดว้ย
เอกสารราชการได ้รวมทั้งอาจมีความคลาดเคล่ือนในเร่ืองเน้ือท่ีดิน แนวเขตท่ีดิน และอ่ืน ๆ ดงันั้นเพ่ือประโยชน์ของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ท่ีใชร้ายงานก่อนการท านิติกรรมท่ีส าคญัเก่ียวกบัท่ีดินน้ีควรให้ช่างรังวดัท่ีดินท าการรังวดัสอบเขตเพื่อยืนยนัความถูกตอ้งของ
ต าแหน่งท่ีตั้ง เน้ือท่ีดิน แนวเขตท่ีดิน ระดบัดิน และอ่ืนๆ ก่อน)  
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3.5      ลักษณะทั่วไปของที่ดิน  
เน้ือที่ดินและรูปร่าง  
ท่ีดินท่ีประเมิน ประกอบดว้ย สิทธิการเช่าท่ีดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขท่ี 6101-2 และ 24102-5 จ านวน 5 แปลง เน้ือท่ี
รวม 63-1-60.0 ไร่ หรือ 25,360 ตารางวา ลกัษณะรูปแปลงของท่ีดินเป็นรูปหลายเหล่ียม มีหน้ากวา้งท่ีดินติดถนนเพชร
เกษม (ทล.4) ทางดา้นทิศตะวนัตก กวา้งประมาณ  23.00 เมตร และติดชายหาดทางดา้นทิศตะวนัออก ประมาณ 200.00 
เมตร ลึกสุดโดยวดัจากแนวเขตทางดา้นทิศตะวนัตกไปทางทิศตะวนัออก  ประมาณ  1,154.00  เมตร 
 

สภาพทางภูมศิาสตร์ ระดบัผิวพ้ืนดิน และการใช้ประโยชน์ 
สภาพทางภูมิศาสตร์ : เป็นท่ีราบ 
ระดบัพ้ืนผิวดิน  : ระดบัดินเสมอระดบัถนนบางส่วน ท่ีเหลือสูง-ต ่าตามระดบัภูมิประเทศ 
การใชป้ระโยชน์บนท่ีดินปัจจบุนั : เป็นโรงแรม ภายใตช่ื้อ “โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน” 

 

อาณาเขตติดต่อ    ( ตามเอกสารแนบท้าย  :  ผังรูปท่ีดิน )   
ทิศ ระยะทางประมาณ มีอาณาเขตติดต่อกับ 

ทิศเหนือ 600.00 เมตร ท่ีดินบุคคลอื่น (โรงแรม Coral Tree Villa Hua Hin) 

ทิศใต ้ 1,154.00 เมตร ท่ีดินส่วนบคุคล 

ทิศตะวนัออก 200.00 เมตร หาดทรายชายทะเล 

ทิศตะวนัตก 23.00 เมตร ถนนเพชรเกษม (ทล.4) 

 
ปัญหาสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงที่มีผลกระทบต่อที่ดิน  
การตรวจสอบปัญหาสภาพแวดลอ้มบริเวณใกลเ้คียงท่ีดิน  เท่าท่ีสามารถตรวจสอบได ้ คือ 
ปัญหาเร่ืองน ้าท่วมขงั : ไม่มีปัญหาเร่ืองน ้าท่วมขงั   นอกจากฝนตกตามฤดูกาล 
ปัญหาดา้นมลพิษ : ไม่ตั้งอยูใ่กลก้บัสถานท่ีก่อปัญหามลพิษทางกล่ิน  เสียง 

 
3.6 ระบบสาธารณูปโภคท่ีมีผ่านหน้าที่ดินท้ัง 2 กลุ่ม 

ระบบสาธารณูปโภคที่มีผา่นหนา้ท่ีดินและสามารถใหบ้ริการไดส้ะดวก ไดแ้ก่   
ระบบไฟฟ้า   ระบบประปา ระบบโทรศพัท ์ ท่อระบายน ้า และไฟส่องถนน 
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  4 รายละเอียดอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

 
4.1  รายการอาคารและส่ิงปลกูสร้าง  

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงพฒันาบนท่ีดินท่ีส ารวจได ้ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี  

พืน้ทีใ่ช้สอยรวม อำคำรตั้งอยู่บน

( ตำรำงเมตร ) ทีด่นิเอกสำรสิทธ์ิเลขที่

1 1349 อำคำรโรงแรมสูง 7 ชั้น เลขท่ี 1349 29,601.00 24102 และ 24103

2 - อำคำร The Pavilion สูง 2 ชั้น 2,126.00 24103

3 - อำคำร Royal Dusit Hall 3,284.00 6101

4 - อำคำรครัวไทย 883.00 24102 และ 24103

5 - อำคำรครัวริมทะเล 890.00 24102 และ 24103

6 - อำคำร Boat House 121.00 24102 และ 24103

7 - อำคำรซุม้น ้ำ 330.00 24102 และ 24103

8 - อำคำรบ ำบดัน ้ำเสีย 78.00 24103

9 - อำคำรเกบ็แกส๊ 67.00 24103

10 - อำคำรห้องควบคุม 20.00 24103

11 - สนำมเทนนิส 4 สนำม 24103

12 - บ่อปลำคร๊ำฟ 1,271.00 24102

13 - สระวำ่ยน ้ำ 1 2,076.00 24102

14 - สระวำ่ยน ้ำ 2 420.00 24102

ล ำดบั บ้ำนเลขที่ รำยกำรอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง

 
 
4.2  การส ารวจอาคารและส่วนปรับปรุงพฒันาและเง่ือนไขข้อจ ากัดในการส ารวจ   

ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร  
 มีใบอนุญาตเลขท่ี 129/31 ออกให ้ณ วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2531 

ใบอนุญาตเลขท่ี 092/2547 ออกให้ ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2547  
ใบอนุญาตเลขท่ี 179/2547 ออกให้ ณ วนัท่ี 7 กนัยายน 2547  
ผูถื้อกรรมสิทธ์ ในอาคารปัจจุบนั คือ บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ ากดั (มหาชน)  

         (ดูรายละเอียดเอกสารแนบทา้ยประกอบ) 
 ส าหรับอาคารประเภท ........................................................................................... ซ่ึงตอ้งมีใบอนุญาตการใชอ้าคาร 

จากการตรวจสอบพบว่า................................................................................... 
 ไม่สามารถตรวจสอบได ้กรณีน้ีบริษทัจะประเมินโดยมีสมมติฐานว่าอาคารและส่ิงปลูกสร้างทั้งหมด 
          เป็นส่วนควบของท่ีดิน    ดงันั้นกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้างยอ่มเป็นของเจา้ของท่ีดิน   
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แบบแปลนอาคารท่ีใช้ประกอบการประเมิน 

                เป็นตามแบบแปลนตามท่ีผูว่้าจา้ง, เจา้ของอาคาร หรือผูค้รอบครองอาคารจดัให ้
  ไม่มีแบบแปลนอาคารจดัให้ ผูป้ระเมินไดว้ดัระยะอาคารและร่างขึ้นเป็นเพียงระยะโดยประมาณ 

 
ความสมบูรณ์ในการก่อสร้าง 
    เป็นอาคารท่ีก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ สามารถใชง้านหรือไดใ้ชง้านแลว้ 
    เป็นอาคารท่ีก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์บางอาคาร และมีบางส่วนอยูใ่นระหว่างการก่อสร้างหรือยงัไม่ไดก่้อสร้าง  
    อาคารยงัไม่ไดท้  าการก่อสร้าง เป็นการประมาณตามแบบแปลนการก่อสร้างท่ีไดรั้บจาก.............................  
 
การเข้าส ารวจและตรวจสอบอาคาร 
   ผูป้ระเมินสามารถเขา้ส ารวจไดท้ั้งนอกอาคารและภายในอาคารบางส่วน 
  ผูป้ระเมินส ารวจเฉพาะภายนอกอาคาร แตไ่ม่ไดส้ ารวจภายในอาคารเน่ืองจาก 
  ผูป้ระเมินไดต้รวจสอบการปลูกสร้างอาคาร พบว่าอาคารไดป้ลูกสร้างในแนวเขตของท่ีดินท่ีประเมิน  
  จากการส ารวจสภาพอาคารส่ิงก่อสร้าง พบในเบ้ืองตว่้า…...............................................................................และผู ้

ประเมินจึงมีความเห็นควรมีการท าการตรวจสอบเพ่ิมเติม เก่ียวกบั............................................................ โดย
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
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   เง่ือนไขข้อจ ากัดและการตรวจสอบอ่ืน ๆ  
 ผูป้ระเมินไดท้  าการส ารวจตรวจสอบเบ้ืองตน้เฉพาะตวัอาคารและส่วนปรับปรุงอ่ืน ๆ  ตลอดจนระบบน ้าประปา  

ระบบไฟฟ้า  และระบบอื่น ๆ  ตามลกัษณะของการใชง้านทัว่ไปเทา่นั้น   โดยไม่มีการส ารวจหรือทดสอบทาง
วิศวกรรมของอาคารและส่วนปรับปรุงอืน่ ๆ  เก่ียวกบัความแขง็แรง  ความปลอดภยั  การทรุดตวัของโครงสร้าง  
การใชว้สัดุท่ีอาจเป็นพิษในอาคาร  หรือการทดสอบประสิทธิภาพการใชง้านของระบบสาธารณูปโภค 

  
 ผูป้ระเมินไม่สามารถยืนยนัไดว่้าอาคารและส่วนปรับปรุงพฒันาอืน่ๆ มีการก่อสร้างตรงตามแบบท่ีไดรั้บอนุญาต

ก่อสร้างหรือไม่  และไม่สามารถยืนยนัไดว่้า  เน้ือท่ีอาคารท่ีแทจ้ริงมีขนาดเน้ือท่ีตรงตามแบบค านวณท่ีไดรั้บหรือ
ท่ีไดป้ระมาณการหรือไม่ 

 
 ผูป้ระเมินไม่สามารถยืนยนัไดว่้าอาคารและส่วนปรับปรุงพฒันาอืน่ ๆ ไดรั้บการปลูกสร้างโดยถูกตอ้งสอดคลอ้ง

กบัขอ้ก าหนดของผงัเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารท่ีเก่ียวขอ้ง  เวน้แต่จะระบุเป็นอยา่งอืน่ในรายงาน 
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4.3  รายละเอยีดลักษณะทั่วไปของส่ิงปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงพฒันาอ่ืน  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
อาคารหลังที่  1 : ได้แก่  อาคารโรงแรมสูง 7 ช้ัน 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล.สูง 7 ชั้น  
 ขนาดอาคารรวม : 56.00 x 320.00 เมตร 
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 29,601.00 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : ชั้นท่ี 1 : ห้องอาหาร, ห้องครัว, ห้องซกัรีด, ส านกังานต่างๆ และหอ้งพกั 
   ชั้นท่ี 2 : โถงตอ้นรับ, ห้องอาหาร, ห้องจดัเล้ียง และส่วนห้องพกั 
   ชั้นท่ี 3-7 : โถงทางเดิน และส่วนห้องพกั 
 รูปแบบสถาปัตยอ์าคาร : มาตรฐานดี 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : ดี 
 อายอุาคารประมาณ : 32  ปี (ปรับปรุงใหม่ประมาณปี 2562-2563) 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : ดี 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็  
 โครงหลงัคา : คอนกรีตเสริมเหลก็ 
 วสัดุมุงหลงัคา : คอนกรีตเสริมเหลก็ 
 ฝ้าเพดาน : ยปิซัม่บอร์ดฉาบเรียบทาสี, ฝ้าหลุมเล่นระดบั 
 พ้ืนและวสัดุปผูิวพ้ืน : คอนกรีตเสริมเหลก็ปูไมเ้น้ือแขง็,กระเบ้ืองเคลือบ,พรม,หินอ่อน 

และพื้นแกรนิต 
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี, บุแกรนิต, หินอ่อน, ไม,้ วอลเปเปอร์  

และกระจก 
 ประต ู : บานเล่ือนกระจกกรอบอลูมิเนียม และบานเปิดไมเ้น้ือแขง็ 
 หนา้ต่าง : บานเล่ือนกระจกกรอบอลูมิเนียม และบานกระจก 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์  พ้ืนและผนงับุดว้ยกระเบ้ืองเคลือบ  

สุขภณัฑป์ระกอบดว้ย โถส้วมแบบชกัโครก, อา้งลา้งหนา้ฝัง
เคาน์เตอร์, โถปัสสาวะ, สายฉีดช าระ และกระจกเงา 
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 งานระบบในอาคาร : ระบบไฟฟ้า : หมอ้แปลงและเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  
  : ระบบประปา : ป้ัมน ้าแรงดนัสูง, ถงัเก็บน ้าและชุดกรองน ้า 
  : ระบบท าน ้าร้อน : เคร่ืองผลิตน ้าร้อน 
  : ระบบปรับอากาศ : เคร่ืองท าน ้าเยน็,ชุดคอลยเ์ยน็ และท่อรบายความร้อน 
  : ระบบป้องกนัอคัคีภยัและดบัเพลิง  
  : ระบบลิฟท ์: ลิฟทโ์ดยสาร และลิฟทข์นของ 1 ชุด 
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ใชป้ระกอบกิจการโรงแรม 
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อาคารหลังที่  2 : ได้แก่  อาคาร The Pavilion สูง 2 ช้ัน   

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น  
 ขนาดอาคารรวม : 10.70 x 41.50 เมตร 
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 2,126.00 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : ชั้นท่ี 1 : Fitness, Squash, Spa, MDP Room และส านกังาน 
   ชั้นท่ี 2 : ห้องโถง และระเบียง 
 รูปแบบสถาปัตยอ์าคาร : มาตรฐาน 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : ดี 
 อายอุาคารประมาณ : 32  ปี (ปรับปรุงชั้นล่างของอาคารใหม่ประมาณปี 2565) 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : ดี 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็  
 โครงหลงัคา : เหลก็  
 วสัดุมุงหลงัคา : กระเบ้ืองซีแพค็ 
 ฝ้าเพดาน : ยิปซัม่บอร์ดฉาบเรียบทาสี 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : คอนกรีตเสริมเหลก็ปูกระเบ้ืองเคลือบ, พรม, ไม ้และพื้นแกรนิตโต ้
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี และกระจก 
 ประต ู : กระจกกรอบอลูมิเนียม, บานเปิดไม ้
 หนา้ต่าง : บานเล่ือนกระจกกรอบอลูมิเนียม 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์  พ้ืนและผนงับุดว้ยกระเบ้ืองเคลือบ 

สุขภณัฑ ์ประกอบดว้ย  โถส้วมแบบชกัโครก, อา้งลา้งหนา้ฝัง
เคาน์เตอร์, โถปัสสาวะ, สายฉีดช าระ และกระจกเงา 

 งานระบบในอาคาร : มีไฟฟ้า, น ้าประปา, โทรศพัท ์
มีระบบปรับอากาศ / ระบบป้องกนัอคัคีภยั  

 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ใชเ้ป็นห้องออกก าลงักาย และสปา 
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อาคารหลังที่  3 : ได้แก่  อาคาร Royal Dusit Hall 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว  
 ขนาดอาคารรวม : 43.00 x 73.50 เมตร 
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 3,284.00 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : ห้องโถง, ห้องประชุม สัมมนา และจดัเล้ียง 
 รูปแบบสถาปัตยอ์าคาร : ดี 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : ดี 
 อายอุาคารประมาณ : 32  ปี (ปรับปรุงอาคารใหมป่ระมาณปี 2565) 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : ดี 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็  
 โครงหลงัคา : เหลก็  
 วสัดุมุงหลงัคา : กระเบ้ืองซีแพค็ 
 ฝ้าเพดาน : ยปิซัม่บอร์ดฉาบเรียบทาสี, ฝ้าหลุมเล่นระดบั 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : คอนกรีตเสริมเหลก็ ปูกระเบ้ืองเคลือบ,พรม,หินอ่อน และพื้น

แกรนิต 
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี บุแกรนิต, หินอ่อน, ไม,้ วอลเปเปอร์ และ

กระจก 
 ประต ู : กระจกกรอบอลูมิเนียม, บานเปิดไม ้
 หนา้ต่าง : บานเล่ือนกระจกกรอบอลูมิเนียม 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์  พ้ืนและผนงับุดว้ยกระเบ้ืองเคลือบ 

สุขภณัฑ ์ประกอบดว้ย  โถส้วมแบบชกัโครก, อา้งลา้งหนา้ฝัง
เคาน์เตอร์, โถปัสสาวะ, สายฉีดช าระ และกระจกเงา 
 

 งานระบบในอาคาร : มีไฟฟ้า, น ้าประปา, โทรศพัท ์
มีระบบปรับอากาศ / ระบบป้องกนัอคัคีภยั  

 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ใชเ้ป็นห้องประชุมจดัเล้ียง 
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อาคารหลังที ่ 4 : ได้แก่  อาคารครัวไทย 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว  
 ขนาดอาคารรวม : 20.00 x 48.00 เมตร 
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 883.00 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : ชั้นท่ี 1 : ห้องเก็บขยะ 
 รูปแบบสถาปัตยอ์าคาร : ดี 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : ดี 
 อายอุาคารประมาณ : 32  ปี 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : ดี 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็  
 โครงหลงัคา : เหลก็  
 วสัดุมุงหลงัคา : กระเบ้ืองดินเผา 
 ฝ้าเพดาน : ยปิซัม่บอร์ดฉาบเรียบทาสี, ฝ้าหลุมเล่นระดบั 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : คอนกรีตเสริมเหลก็ ปูไมเ้น้ือแขง็, กระเบ้ืองเคลือบ, ปูพรม, หิน

อ่อน และพื้นแกรนิต 
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีบุไมเ้น้ือแขง็ และกระจก 
 ประต ู : กระจกกรอบอลูมิเนียม 
 หนา้ต่าง : บานเล่ือนกระจกกรอบอลูมิเนียม 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์  พ้ืนและผนงับุดว้ยกระเบ้ืองเคลือบ 

สุขภณัฑ ์ประกอบดว้ย  โถส้วมแบบชกัโครก, อา้งลา้งหนา้ฝัง
เคาน์เตอร์, โถปัสสาวะ, สายฉีดช าระ และกระจกเงา 

 งานระบบในอาคาร : มีไฟฟ้า, น ้าประปา, โทรศพัท ์
มีระบบปรับอากาศ / ระบบป้องกนัอคัคีภยั  

 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ใชเ้ป็นห้องอาหาร 
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อาคารหลังที่  5 : ได้แก่  อาคารครัวริมทะเล 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว  
 ขนาดอาคารรวม : 17.00 x 27.00 เมตร 
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 890.00 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : โถงทานอาหาร, ห้องครัว, ห้องน ้า และระเบียง 
 รูปแบบสถาปัตยอ์าคาร : ดี 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : ดี 
 อายอุาคารประมาณ : 32  ปี (ปรับปรุงอาคารใหมป่ระมาณปี 2565) 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : ปานกลาง 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็  
 โครงหลงัคา : เหลก็  
 วสัดุมุงหลงัคา : กระเบ้ืองซีแพค็ 
 ฝ้าเพดาน : - 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : คอนกรีตเสริมเหลก็ปูกระเบ้ืองคลือบ 
 ผนงัและวสัดุผิว : เปิดโล่ง, ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี 
 ประต ู : บานเปิดไม ้
 หนา้ต่าง : ไม่มี  
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์  พ้ืนและผนงับุดว้ยกระเบ้ืองเคลือบ 

สุขภณัฑ ์ประกอบดว้ย  โถส้วมแบบชกัโครก, อา้งลา้งหนา้ฝัง
เคาน์เตอร์, โถปัสสาวะ, สายฉีดช าระ และกระจกเงา 
 

 งานระบบในอาคาร : มีไฟฟ้า, น ้าประปา 
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ใชเ้ป็นห้องอาหาร 
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อาคารหลังที่  6 : ได้แก่  อาคาร Boat House 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว  
 ขนาดอาคารรวม : 5.20 x 23.30 เมตร 
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 121.00 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : โถงโล่ง 
 รูปแบบสถาปัตยอ์าคาร : ปานกลาง 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : ปานกลาง 
 อายอุาคารประมาณ : 32  ปี 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : ปานกลาง 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็  
 โครงหลงัคา : เหลก็  
 วสัดุมุงหลงัคา : กระเบ้ืองลอนคู ่
 ฝ้าเพดาน : - 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : คอนกรีตเสริมเหลก็ 
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี 
 ประต ู : กระจกกรอบอลูมิเนียม และบานเหลก็  
 หนา้ต่าง : - 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์  - 

 
 งานระบบในอาคาร : มีไฟฟ้า, น ้าประปา 
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ใชเ้ป็นห้องเกบ็วสัดุ และเรือ 
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อาคารหลังที่  7 : ได้แก่  อาคารซุ้มน ้า 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว  
 ขนาดอาคารรวม : 6.00 x 7.00 เมตร 
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 330.00 ตารางเมตร (รวมพ้ืนท่ี ทางเดิน/ระเบียง) 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : ซุม้น ้า, ห้องเคร่ือง และห้องน ้า 
 รูปแบบสถาปัตยอ์าคาร : ดี 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : ดี 
 อายอุาคารประมาณ : 32  ปี 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : ดี 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็  
 โครงหลงัคา : เหลก็  
 วสัดุมุงหลงัคา : กระเบ้ืองดินเผา 
 ฝ้าเพดาน : ยปิซัม่บอร์ดฉาบเรียบทาสี 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : คอนกรีตเสริมเหลก็ ปูกระเบ้ืองเคลือบ 
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี บางส่วนเปิดโล่ง 
 ประต ู : บานเปิดไม ้
 หนา้ต่าง : - 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์  พ้ืนและผนงับุดว้ยกระเบ้ืองเคลือบ 

สุขภณัฑ ์ประกอบดว้ย  โถส้วมแบบชกัโครก, อา้งลา้งหนา้ฝัง
เคาน์เตอร์, โถปัสสาวะ, สายฉีดช าระ และกระจกเงา 

 งานระบบในอาคาร : มีไฟฟ้า, น ้าประปา 
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ใชเ้ป็นซุม้น ้าริมสระว่ายน ้า, ห้องเคร่ือง และห้องน ้า 
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อาคารหลังที่  8 : ได้แก่  อาคารบ าบัดน ้าเสีย 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว  
 ขนาดอาคารรวม : 6.00 x 13.00 เมตร 
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 78.00 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : โถงโล่ง 
 รูปแบบสถาปัตยอ์าคาร : ปานกลาง 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : ปานกลาง 
 อายอุาคารประมาณ : 32  ปี 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : ปานกลาง 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็  
 โครงหลงัคา : เหลก็  
 วสัดุมุงหลงัคา : กระเบ้ืองซีแพค็ 
 ฝ้าเพดาน : - 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : คอนกรีตเสริมเหลก็ ปูกระเบ้ืองเคลือบ 
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี  
 ประต ู : บานเปิดไม ้
 หนา้ต่าง : - 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์  - 
 งานระบบในอาคาร : มีไฟฟ้า, น ้าประปา 
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ใชเ้ป็นอาคารบ าบดัน ้าเสีย 
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อาคารหลังที ่ 9 : ได้แก่  อาคารเก็บแก๊ส 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว  
 ขนาดอาคารรวม : 7.30 x 9.20 เมตร 
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 67.00 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : โถงโล่ง 
 รูปแบบสถาปัตยอ์าคาร : ปานกลาง 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : ปานกลาง 
 อายอุาคารประมาณ : 32  ปี 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : ปานกลาง 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็  
 โครงหลงัคา : เหลก็  
 วสัดุมุงหลงัคา : กระเบ้ืองซีแพค็ 
 ฝ้าเพดาน : - 
 พ้ืนและวสัดุปผูิวพ้ืน : คอนกรีตเสริมเหลก็ ปูกระเบ้ืองเคลือบ 
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี  
 ประต ู : บานเหลก็มว้น 
 หนา้ต่าง : - 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์  - 
 งานระบบในอาคาร : มีไฟฟ้า, น ้าประปา 
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ใชเ้ป็นอาคารเก็บถงัแก๊ส 
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อาคารหลังที ่ 10 : ได้แก่  อาคารห้องควบคุม 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะอาคาร : อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว  
 ขนาดอาคารรวม : 4.00 x 5.00 เมตร 
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 20.00 ตารางเมตร 
 การแบ่งพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน ์ : โถงโล่ง 
 รูปแบบสถาปัตยอ์าคาร : ปานกลาง 
 คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง : ปานกลาง 
 อายอุาคารประมาณ : 32  ปี 
 สภาพอาคาร : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : ปานกลาง 
    
 โครงสร้างและวัสดุอาคาร     
 โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหลก็  
 โครงหลงัคา : เหลก็  
 วสัดุมุงหลงัคา : กระเบ้ืองซีแพค็ 
 ฝ้าเพดาน : - 
 พ้ืนและวสัดุปูผิวพ้ืน : คอนกรีตเสริมเหลก็ ปูกระเบ้ืองเคลือบ 
 ผนงัและวสัดุผิว : ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี  
 ประต ู : บานเปิดไม ้
 หนา้ต่าง : - 
 ห้องน ้าและสุขภณัฑ ์  - 
 งานระบบในอาคาร : มีไฟฟ้า, น ้าประปา 
 การใช้ประโยชน์โดยรวมปัจจุบัน : ใชเ้ป็นอาคารเก็บของและห้องควบคุม 
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อาคารหลังที่  11 : ได้แก่  สนามเทนนิส จ านวน 4 สนาม 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะ : สนามเทนนิส จ านวน 4 สนาม 
 ขนาด : 10.80 x 23.40 เมตร / สนาม 
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 1,500.00 ตารางเมตร 
 อายปุระมาณ : 32  ปี  
 สภาพ : ปานกลาง 
 การดูแล บ ารุงรักษา : ปานกลาง 

อาคารหลังที่  12 : ได้แก่  บ่อปลาคร๊าฟ 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะ : บ่อคอนกรีตเสริมเหลก็ 
 ขนาด : 40.00 x 40.00 เมตร 
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 1,271.00 ตารางเมตร  
 อายปุระมาณ : 32  ปี  
 สภาพ : ปานกลาง 
 
 

การดูแล บ ารุงรักษา : ปานกลาง 
 
 

อาคารหลังที่  13 : ได้แก่  สระว่ายน ้า 1 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะ : สระว่ายน ้า 
 ขนาด : สระเด็ก 15.00 x 20.00 เมตร 

สระผูใ้หญ่ 25.00 x 50.00 เมตร 
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 2,076.00 ตารางเมตร  
 อายปุระมาณ : 32  ปี  
 สภาพ : ดี 
 การดูแล บ ารุงรักษา : ดี 

อาคารหลังที่  14 : ได้แก่  สระว่ายน ้า 2 

 รายละเอียดท่ัวไป   
 ลกัษณะ : สระว่ายน ้า 
 ขนาด : 11.00 x 22.00 เมตร 
 พ้ืนท่ีใชส้อยรวม  : 420.00 ตารางเมตร  
 อายปุระมาณ : 32  ปี  
 สภาพ : ดี 
 การดูแล บ ารุงรักษา : ดี 
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5 ข้อกฎหมายที่มีผลกระทบ 

 
5.1 ข้อก าหนดผังเมือง  
ทรัพยสิ์นท่ีส ารวจและประเมินมูลค่าตั้งอยู ่ในเขต  บงัคบัการใชป้ระโยชน์ตามประกาศผงัเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2560)  
ตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี สีชมพู ที่ดินประเภทชุมชน 
 
5.2    กฎหมายควบคุมอาคาร 
 ทรัพยสิ์นตั้งอยูใ่นเขตการปกครองทอ้งถ่ิน เทศบาลเมืองชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 
 การขออนุญาตปลูกสร้าง/ดดัแปลง/ร้ือถอน อาคาร จะตอ้งยืน่ขออนุญาตจากหน่วยงานขา้งตน้ก่อน  
 
5.3 การเวนคืน : ในบริเวณท่ีตั้งทรัพยสิ์นไม่อยูใ่นแนวเวนคืนของหน่วยงานราชการใด ๆ 
 
5.4      การถูกรอนสิทธ ิ  
 แนวสายไฟฟ้าแรงสูง : ไม่มี 
 การตกเป็นทางเขา้ออกให้ท่ีดินแปลงอื่นโดยการจดภาระจ ายอม : ไม่มี 
 การตกเป็นทางเขา้ออกให้ท่ีดินแปลงอื่นตามสภาพ   : ไม่ปรากฏ 

การตรวจการรอนสิทธิต่าง ๆ  ผูป้ระเมินมูลค่าจะรายงานให้ตามท่ีปรากฏ  และสามารถตรวจสอบไดเ้ท่านั้น   
บริเวณเน้ือท่ีดินท่ีถูกรอนสิทธินั้น ผูป้ระเมินอาจประเมินหรือไม่ประเมินมูลค่าให้ก็ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจ สมมติฐาน 
และเง่ือนไขในการประเมิน โดยจะรายงานให้ทราบใน ภาคผนวก ก 

 
5.5  กฎหมายอ่ืน ๆ : พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 , เขตปลอดภยัการเดินอากาศ บริเวณใกลเ้คียงสนามบินหวัหิน ในทอ้งท่ี

อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี และอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ พ.ศ.2538 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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5.6  โครงการพฒันาของรัฐ  : โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองหมายเลข 8 สายนครปฐม – ชะอ า หรือ (M8)  

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 8 สายนครปฐม – ชะอ า หรือ (M8) เป็นหน่ึงโครงการส าคญัท่ีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน โดยไดรั้บการบรรจุ ในแผนมาตรการเร่งรัดการลงทุน Action Plan ของกระทรวงคมนาคม และมาตรการเร่งรัด
โครงการใหเ้อกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ของกระทรวงการคลงั เพื่อเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

แนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม – ชะอ า (M8) มีจุดเร่ิมตน้โครงการเช่ือมต่อกบัทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) ท่ีบริเวณทางแยกต่างระดบันครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั
นครปฐม และมีจุดส้ินสุดโครงการเช่ือมต่อกบัทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4 บริเวณ กม. 188 อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี รวม
ระยะทางประมาณ 109 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางประกอบดว้ยด่านเก็บค่าธรรมเนียมผา่นทางจ านวน 9 แห่ง ไดแ้ก่ 

1) ด่านนครชยัศรี                                           2) ด่านตลาดจินดา                                         3) ด่านบางแพ                
4) ด่านราชบุรี                                                5) ดา่นวดัเพลง                                              6) ด่านปากท่อ 1 
7) ด่านปากท่อ 2                                            8) ด่านเขายอ้ย                                               9) ด่านท่ายาง 
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6 การวิเคราะห์ทรัพย์สิน 
 

6.1 ข้อดีและข้อด้อยของทรัพย์สิน  
จากการส ารวจลกัษณะต่างๆ และปัจจยัแวดลอ้มทัว่ไปของทรัพยสิ์น ผูป้ระเมินมีความเห็นว่าทรัพยสิ์นมีลกัษณะเฉพาะ 
ท่ีเป็นจดุแขง็และจดุอ่อนดงัต่อไปน้ี 
 

การวิเคราะห์ข้อดแีละข้อด้อยของทรัพย์สิน 

รายละเอียด ข้อดี / จุดแข็ง ข้อด้อย / จุดอ่อน 

ท าเลที่ตั้ง ทรัพยสิ์นตั้งอยูติ่ดทะเล ในยา่น 
พาณิชยกรรมและธุรกิจท่องเที่ยว 

 

ลักษณะกายภาพที่ดิน / รูปแปลงท่ีดิน บางส่วนเสมอระดบัถนน ท่ีเหลือตาม
ระดบัภูมิประเทศ 

 

การคมนาคม/ถนนหน้าท่ีดิน การคมนาคมสะดวก / 
ลาดยาง 18 / 48 เมตร 

 

สาธารณูปโภค ไฟฟ้า, น ้าประปา และโทรศพัท ์  
สภาพแวดล้อม/ความเจริญ อยูใ่นยา่นท่ีอยูอ่าศยั, พาณิชยกรรมและ

แหล่งท่องเที่ยว / ความเจริญปานกลาง 
 

ข้อจ ากัด / ผังเมือง สีชมพู – ท่ีดินประเภทชุมชน  
การใช้ประโยชน์ พาณิชยกรรม  
รูปแบบอาคาร มาตรฐาน  
การก่อสร้าง / การตกแต่ง ดี  
การบ ารุงรักษา ดี-ปานกลาง  

 
 

 

6.2 การใช้ประโยชน์สูงสุดและดีท่ีสุดของทรัพย์สิน 
จากการพิจารณาถึงลกัษณะทางกายภาพของท่ีดินท่ีท าการประเมินมูลค่า เช่น ท าเลท่ีตั้ง ลกัษณะทางกายภาพศกัยภาพใน
การพฒันาท่ีดิน  สภาพการใชท่ี้ดินในบริเวณขา้งเคียง เง่ือนไขและขอ้จ ากดัทางกฎหมาย  ผูป้ระเมินมีความเห็นว่าการใช้
ประโยชน์ในท่ีดินท่ีมีความเหมาะสม และให้ประโยชน์สูงสุดและดีท่ีสุดของทรัพยสิ์น คือ ที่พักตากอากาศ พิจารณาการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามสภาพปัจจุบนั บริษทัฯ มีความเห็นว่าทรัพยสิ์นปัจจุบนัไดมี้การใชป้ระโยชน์สูงสุดและดีท่ีสุดแลว้ 
 
 

6.3    ความเหน็พเิศษและข้อสังเกตพเิศษ   
     - ไม่มี 
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7 การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

 
7.1 หลักเกณฑ์ในการประเมนิมูลค่าทรัพย์สิน 

ผูป้ระเมินไดพ้จิารณาใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตาม มาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
แห่งประเทศไทย โดยการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นน้ีตามวตัถุประสงคท่ี์อา้งถึงในคร้ังน้ี ไดพ้จิารณาใชห้ลกัเกณฑก์าร
ประเมิน “ เพ่ือการก าหนดมูลค่าตลาด ” เพื่อประมาณการมูลค่าของทรัพยสิ์นในสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ภายใตเ้ง่ือนไข 
และขอ้จ ากดั ท่ีแสดงไวใ้นรายงานฉบบัน้ี 
 
โดย  มูลค่าตลาด  หมายถึง  “ มูลค่าเป็นตัวเงินซ่ึงประมาณว่าเป็นราคาของทรัพยสิ์นท่ีสามารถใช้ตกลงซ้ือ – ขายกนัได้
ระหว่างผูเ้ต็มใจขายกบัผูเ้ต็มใจซ้ือ ณ วนัท่ีประเมินมูลค่า  ภายใตเ้ง่ือนไขการซ้ือขายปกติท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายไม่มีผลประโยชน์
เก่ียวเน่ืองกนั โดยไดมี้การเสนอขายทรัพยสิ์นในระยะเวลาพอสมควร และโดยท่ีทั้งสองฝ่ายไดต้กลงซ้ือขายดว้ยความรอบรู้
อย่างรอบคอบและปราศจากภาวะกดดัน  ทั้งน้ีให้ถือด้วยว่าสามารถโอนสิทธิครอบครองตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ใน
ทรัพยสิ์นได ้” มูลค่าตลาดโดยทัว่ไปจะไม่ค านึงถึงตน้ทุนหรือค่าใชจ้่ายในการซ้ือหรือค่าธรรมเนียมหรือภาษีใด ๆ 
 
รายละเอียดหลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นขา้งตน้ แสดงในภาคผนวก ข. 

 
7.2 เง่ือนไขและข้อจ ากัดในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
 ในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นน้ี มีเง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามท่ีแสดงในภาคผนวก ค โดยไม่มีเง่ือนไขและขอ้จ ากดัพิเศษอืน่   

และไม่ไดค้  าส่ังรับเง่ือนไขพิเศษอื่น ๆ จากผูว่้าจา้งแต่อยา่งใด 
 

7.3 สมมติฐานเพิม่เติม/พเิศษ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
 ในการประเมินคร้ังน้ี  บริษทั  กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล  จ ากดั ไม่มีสมมติฐานเพ่ิมเติม / พิเศษอืน่ ๆ  
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7.4 วิธีการประเมนิมูลค่าท่ีเลือกใช้กับทรัพย์สิน 

ในการเลือกวิธีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นน้ี บริษทั  กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล  จ ากดั ไดต้รวจสอบและพิจารณาปัจจยัต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลค่า เช่น ลกัษณะสิทธิตามกฎหมาย ลกัษณะเฉพาะของทรัพยสิ์น ความเหมาะสมใน
การใช้ประโยชน์ หรือน าไปพฒันาใช้ประโยชน์ สภาพการตลาดทัว่ ๆ ไป พร้อมเง่ือนไขข้อจ ากดัต่าง ๆ และสมมติฐาน
เพ่ิมเติม/พิเศษ หรือเง่ือนไขพิเศษเฉพาะการประเมิน      เพื่อเลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกับ
วตัถุประสงคท่ี์ไดรั้บการว่าจา้ง อนัเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีจะน าไปสู่การให้ความเห็นอย่างเป็นระบบและสรุปมูลค่าทรัพยสิ์น
ในขั้นสุดทา้ยของการประเมินเพื่อก าหนดมูลค่าตลาด 

 
โดยในการประเมินคร้ังน้ี บริษทั  กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล  จ ากดั  เลือกใชวิ้ธีการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะ
ของทรัพยสิ์น คือ ทางบริษทัฯ พิจารณาเลือกใชวิ้ธีรายได ้ ( Income Approach) เป็นเกณฑใ์นการพิจารณามูลค่าทรัพยสิ์น 
และวิธีตน้ทุน (Cost Approach ) เป็นเกณฑใ์นการตรวจสอบ     

 
 หมายเหต ุ *  รายละเอียดในวิธีการประเมินมูลค่าตามวิธีการข้างต้น แสดงใน ภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ก 

                                                             รายละเอียดวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
 

• วิธีการประเมินมูลค่าที่เลือกใช้กับทรัพย์สิน 
 

ในการประเมินมูลค่าคร้ังน้ี บริษทัฯ ไดเ้ลือกใชวิ้ธีการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของทรัพยสิ์นซ่ึงมีสภาพเป็น  
ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 14 รายการ  คือ   วิธีต้นทุน  เป็นการประเมินหามูลค่าของทรัพยสิ์นส่วนท่ีเป็นอาคาร และส่ิง
ปลูกสร้างต่าง ๆ  โดยยึดถือ   ราคาวสัดุ ค่าแรงก่อสร้าง  และเทคนิคการประกอบ หรือการก่อสร้างในเวลา ปัจจุบันเพื่อให้ได้
ราคา  หรือมูลค่าทดแทนใหม่  ( Replacement Cost  New ) แลว้หักดว้ยค่าเส่ือมราคาตามสภาพและ อายุการใช้งานของอาคาร
และส่ิงปลูกสร้างมูลค่าท่ีไดจ้ะเป็นมูลค่าตามสภาพปัจจุบนัของอาคารและส่ิงปลูกสร้าง( Depreciated Replacement Cost ) แลว้จึง
น าไปรวมกบัมูลค่าของท่ีดินจะไดมู้ลค่ารวม ของทรัพยสิ์นทั้งหมด 

ส่ิงปลูกสร้างในการประเมินคร้ังน้ีประเมินมูลค่าตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบพร้อมดว้ยแบบค านวณรายการ
วสัดุและค่าแรงการก่อสร้าง  (  BOQ )   ท่ีไดรั้บจากผูว่้าจา้งมาประกอบการพิจารณาเทียบเคียงกบัตารางราคาค่าก่อสร้างอาคาร  
ซ่ึงก าหนดโดยสมาคมผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทยและไดมี้การปรับค่าวสัดุ ค่าแรงงาน ตามสภาพท าเลของท่ีดิน 
พิจารณาจากค่าขนส่ง                 

ส่วนมูลค่าของท่ีดินนั้น  ผูป้ระเมินไดท้  าการส ารวจขอ้มูลตลาดเปรียบเทียบในบริเวณใกลเ้คียง  เพื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
เปรียบเทียบกบัทรัพยสิ์น โดยผูป้ระเมินไดด้ าเนินการส ารวจทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ปรียบเทียบท าเลท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณถนน / ซอยเดียวกนั  
หรือในบริเวณใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น ท่ีดินท่ีมีรูปร่าง ขนาด ลกัษณะ สภาพของท่ีดิน ท่ีเหมือนกบัทรัพยสิ์นเกิดขึ้น  บริษทัฯ  จึงใช้
ขอ้มูลเสนอขาย  หรือประกาศขายทรัพยสิ์นท่ีมีศกัยภาพและตั้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกนัท่ีสุดกบัทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลค่ามาใช้
ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบและแสดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
         ( ท่ีตั้งแต่ละขอ้มูลแสดงในแผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งทรัพยสิ์น ) 
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รำยละเอียด ทรัพย์สิน ข้อมูลที ่1 ข้อมูลที ่2 ข้อมูลที ่3
ลกัษณะทรัพยสิ์น สิทธิกำรเช่ำท่ีดินพร้อม ท่ีดินวำ่งเปล่ำ ท่ีดินวำ่งเปล่ำ ท่ีดินวำ่งเปล่ำ

ส่ิงปลูกสร้ำง (มีถนนคัน่ระหวำ่งแปลงท่ีดิน) (มีถนนคัน่ระหวำ่งแปลงท่ีดิน)
ท่ีตั้ง ถนนเพชรเกษม (ทล.4) ถนนสำยคลองโคน-ชะอ ำ ถนนนรำธิป และ ซอยไม่ปรำกฎช่ือ 

(พบ.4033) ถนนเจำ้ลำย (เลียบหำดชะอ ำ) ถนนเพชรเกษม (ทล.4)
เน้ือท่ีดิน (ไร่) 63-1-60.0 ไร่ 50-0-96.0 ไร่ 44-3-52.0 ไร่ 4-2-11.0 ไร่

หรือ  25,360.0 ตร.วำ หรือ  20,096.0 ตร.วำ หรือ  17,952.0 ตร.วำ หรือ  1,811.0 ตร.วำ
รูปแปลงท่ีดิน หลำยเหล่ียม หลำยเหล่ียม หลำยเหล่ียม คลำ้ยรูปส่ีเหล่ียม
หน้ำกวำ้งท่ีดิน (เมตร) ประมำณ 23.00 เมตร ประมำณ 112.00 เมตร ประมำณ 300.00 เมตร (ถนนนรำธิป) ประมำณ 47.00 เมตร
ติดทะเล (เมตร) ประมำณ 200.00 เมตร ประมำณ 90.00 เมตร ประมำณ 62.00 เมตร (ถนนเลียบหำด) ประมำณ 50.00 เมตร
ระดบัท่ีดิน ถมแลว้  เสมอระดบัถนนบำงส่วน ยงัไม่ถม  ต  ่ำกวำ่ระดบัถนน ถมแลว้ เสมอระดบัถนน ถมแลว้ เสมอระดบัถนน

และสูงต ่ำตำมภูมิประเทศ ดำ้นหน้ำ 0.50   เมตร
จ ำนวนหน้ำติดถนน 1 ดำ้น 1 ดำ้น 3 ดำ้น 1 ดำ้น
ลกัษณะถนน (ผิวจรำจร) ลำดยำง ลำดยำง ลำดยำง ลำดยำง
ควำมกวำ้ง/ เขตทำง (เมตร) 18 /48  เมตร 6 /30 เมตร 6 /12 เมตร 6 / 8 เมตร
สำธำรณูปโภค ไฟฟ้ำ  น ้ำประปำ  โทรศพัท ์ ไฟฟ้ำ  น ้ำประปำ  โทรศพัท ์ ไฟฟ้ำ  น ้ำประปำ  โทรศพัท ์ ไฟฟ้ำ  น ้ำประปำ  โทรศพัท ์

และไฟฟ้ำถนน และไฟฟ้ำถนน และไฟฟ้ำถนน และไฟฟ้ำถนน
ขนำดอำคำรประมำณ ตำมรำยละเอียดส่ิงปลูกสร้ำง - - -
พ้ืนท่ีใชส้อยประมำณ ตำมรำยละเอียดส่ิงปลูกสร้ำง - - -
ผงัเมือง ประเภทชุมชน (สีชมพู) ประเภทชุมชน (สีชมพู) ประเภทชุมชน (สีชมพู) ประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอ้กฎหมำยอ่ืนๆ พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร

เขตปลอดภยัในกำรเดินอำกำศ เขตปลอดภยัในกำรเดินอำกำศ
สนำมบินหัวหิน สนำมบินหัวหิน

กำรใชป้ระโยชน์สูงสุด พำณิชยกรรม พำณิชยกรรม พำณิชยกรรม พำณิชยกรรม
ศกัยภำพกำรพฒันำ สูงสุดแลว้ ปำนกลำง ปำนกลำง ดี
รำคำขำย - รวม 1,256,000,000.-บำท รวม 1,570,800,000.-บำท รวม 420,000,000.-บำท

หรือ ตำรำงวำละ 62,500 บำท หรือ ตำรำงวำละ 87,500 บำท หรือ ตำรำงวำละ 231,916 บำท
รำคำเช่ำ - - - -

ระยะเช่ำ - - - -
เง่ือนไข - เสนอขำย เสนอขำย เสนอขำย
วนัท่ีทรำบขอ้มูล - มีนำคม 2565 มีนำคม 2565 มีนำคม 2565
ผูข้ำย/ ผูใ้ห้ขอ้มูล - คุณกุก๊ (ตวัแทนขำย) คุณเป้ิล (ตวัแทนขำย) คุณเบิร์ด (ตวัแทนขำย)

สถำนท่ีติดต่อ/ - โทร.089-645-1979 โทร.094-495-2548 โทร.085-818-5358
 โทรศพัท์         096-108-5377
หมำยเหตุ - - - บริเวณโรงแรมโบท๊เฮ้ำส์  
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รำยละเอียด ทรัพย์สิน ข้อมูลที ่4 ข้อมูลที ่5 ข้อมูลที ่6
ลกัษณะทรัพยสิ์น สิทธิกำรเช่ำท่ีดินพร้อม ท่ีดินวำ่งเปล่ำ ท่ีดินวำ่งเปล่ำ ท่ีดินวำ่งเปล่ำ

ส่ิงปลูกสร้ำง 
ท่ีตั้ง ถนนเพชรเกษม (ทล.4) ถนนเจำ้ลำย ซอยอ่ำวหัวดอน 15 ถนนเพชรเกษม (ทล.4)

ถนนเพชรเกษม (ทล.4) ถนนเพชรเกษม (ทล.4)
เน้ือท่ีดิน (ไร่) 63-1-60.0 ไร่ 4-3-00.0 ไร่ 3-0-05.0 ไร่ 2-1-50.0 ไร่

หรือ  25,360.0 ตร.วำ หรือ  1,900.0 ตร.วำ หรือ  1,205.0 ตร.วำ หรือ  950.0 ตร.วำ
รูปแปลงท่ีดิน หลำยเหล่ียม ส่ีเหล่ียมผืนผำ้ ส่ีเหล่ียมผืนผำ้ หลำยเหล่ียม
หน้ำกวำ้งท่ีดิน (เมตร) ประมำณ 23.00 เมตร ประมำณ 40.00 เมตร ประมำณ 68.00 เมตร ประมำณ 30.00 เมตร
ติดทะเล (เมตร) ประมำณ 200.00 เมตร ประมำณ 40.00 เมตร (ถนนเลียบหำด) ประมำณ 70.00 เมตร
ระดบัท่ีดิน ถมแลว้  เสมอระดบัถนนบำงส่วน ถมแลว้ เสมอระดบัถนน ถมแลว้ เสมอระดบัถนน ถมแลว้ เสมอระดบัถนน

และสูงต ่ำตำมภูมิประเทศ
จ ำนวนหน้ำติดถนน 1 ดำ้น 1 ดำ้น 1 ดำ้น 2 ดำ้น
ลกัษณะถนน (ผิวจรำจร) ลำดยำง ลำดยำง ค.ส.ล. ลำดยำง
ควำมกวำ้ง/ เขตทำง (เมตร) 18 /48  เมตร 6 / 8 เมตร 4 /6 เมตร 18 /48  เมตร
สำธำรณูปโภค ไฟฟ้ำ  น ้ำประปำ  โทรศพัท ์ ไฟฟ้ำ  น ้ำประปำ  โทรศพัท ์ ไฟฟ้ำ  น ้ำประปำ  โทรศพัท ์ ไฟฟ้ำ  น ้ำประปำ  โทรศพัท ์

และไฟฟ้ำถนน และไฟฟ้ำถนน และไฟฟ้ำถนน
ขนำดอำคำรประมำณ ตำมรำยละเอียดส่ิงปลูกสร้ำง - - -
พ้ืนท่ีใชส้อยประมำณ ตำมรำยละเอียดส่ิงปลูกสร้ำง - - -
ผงัเมือง ประเภทชุมชน (สีชมพู) ประเภทชุมชน (สีชมพู) ประเภทชุมชน (สีชมพู) ประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอ้กฎหมำยอ่ืนๆ พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร

เขตปลอดภยัในกำรเดินอำกำศ เขตปลอดภยัในกำรเดินอำกำศ
สนำมบินหัวหิน สนำมบินหัวหิน

กำรใชป้ระโยชน์สูงสุด พำณิชยกรรม พำณิชยกรรม พำณิชยกรรม พำณิชยกรรม
ศกัยภำพกำรพฒันำ สูงสุดแลว้ ดี ดี ดี
รำคำขำย - รวม 280,000,000.-บำท รวม 300,000,000.-บำท -

หรือ ตำรำงวำละ 147,368 บำท หรือ ตำรำงวำละ 248,963 บำท
รำคำเช่ำ - - - รวม 100,000 บำท/เดือน

หรือตำรำงวำละ 105 บำท/เดือน
ระยะเช่ำ - - - สญัญำ 3 ปี ปรับเพ่ิม 10% ทกุ 3 ปี
เง่ือนไข - เสนอขำย เสนอขำย เสนอเช่ำ
วนัท่ีทรำบขอ้มูล - มีนำคม 2565 มีนำคม 2565 มีนำคม 2565
ผูข้ำย/ ผูใ้ห้ขอ้มูล - ตวัแทนขำย คุณอร (ตวัแทนขำย) คุณประนอม 

สถำนท่ีติดต่อ/ - โทร.088-693-9430 / 097-267-3878 โทร.092-581-8686 โทร.081-434-4984
 โทรศพัท์
หมำยเหตุ - - - -  
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รำยละเอียด ทรัพย์สิน ข้อมูลที ่7 ข้อมูลที ่8 ข้อมูลที ่9
ลกัษณะทรัพยสิ์น สิทธิกำรเช่ำท่ีดินพร้อม ท่ีดินวำ่งเปล่ำ ท่ีดินวำ่งเปล่ำ ท่ีดินวำ่งเปล่ำ

ส่ิงปลูกสร้ำง 
ท่ีตั้ง ถนนเพชรเกษม (ทล.4) ถนนเพชรเกษม (ทล.4) ถนนเพชรเกษม (ทล.4) ถนนเพชรเกษม (ทล.4)

เน้ือท่ีดิน (ไร่) 63-1-60.0 ไร่ 4-0-00.0 ไร่ 25-0-00.0 ไร่ 13-0-10.0 ไร่
หรือ  25,360.0 ตร.วำ หรือ  1,600.0 ตร.วำ หรือ  10,000.0 ตร.วำ หรือ  5,210.0 ตร.วำ

รูปแปลงท่ีดิน หลำยเหล่ียม ส่ีเหล่ียมคำงหมู ส่ีเหล่ียมผืนผำ้ ส่ีเหล่ียมผืนผำ้
หน้ำกวำ้งท่ีดิน (เมตร) ประมำณ 23.00 เมตร ประมำณ 60.00 เมตร ประมำณ 100.00 เมตร ประมำณ 100.00 เมตร
ติดทะเล (เมตร) ประมำณ 200.00 เมตร
ระดบัท่ีดิน ถมแลว้  เสมอระดบัถนนบำงส่วน ถมแลว้ เสมอระดบัถนน ยงัไม่ถม ต ่ำกวำ่ระดบัถนน ยงัไม่ถม ต ่ำกวำ่ระดบัถนน

และสูงต ่ำตำมภูมิประเทศ ประมำณ 1.00 เมตร ประมำณ 1.00 เมตร
จ ำนวนหน้ำติดถนน 1 ดำ้น 2 ดำ้น 1 ดำ้น 2 ดำ้น
ลกัษณะถนน (ผิวจรำจร) ลำดยำง ลำดยำง ลำดยำง ลำดยำง
ควำมกวำ้ง/ เขตทำง (เมตร) 18 /48  เมตร 18 /48  เมตร 18 /48  เมตร 18 /48  เมตร
สำธำรณูปโภค ไฟฟ้ำ  น ้ำประปำ  โทรศพัท ์ ไฟฟ้ำ  น ้ำประปำ  โทรศพัท ์ ไฟฟ้ำ  น ้ำประปำ  โทรศพัท ์ ไฟฟ้ำ  น ้ำประปำ  โทรศพัท ์

และไฟฟ้ำถนน และไฟฟ้ำถนน และไฟฟ้ำถนน และไฟฟ้ำถนน
ขนำดอำคำรประมำณ ตำมรำยละเอียดส่ิงปลูกสร้ำง - - -
พ้ืนท่ีใชส้อยประมำณ ตำมรำยละเอียดส่ิงปลูกสร้ำง - - -
ผงัเมือง ประเภทชุมชน (สีชมพู) ประเภทชุมชน (สีชมพู) ประเภทชุมชน (สีชมพู) ประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอ้กฎหมำยอ่ืนๆ พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร

เขตปลอดภยัในกำรเดินอำกำศ เขตปลอดภยัในกำรเดินอำกำศ เขตปลอดภยัในกำรเดินอำกำศ เขตปลอดภยัในกำรเดินอำกำศ
สนำมบินหัวหิน สนำมบินหัวหิน สนำมบินหัวหิน สนำมบินหัวหิน

กำรใชป้ระโยชน์สูงสุด พำณิชยกรรม พำณิชยกรรม พำณิชยกรรม พำณิชยกรรม
ศกัยภำพกำรพฒันำ สูงสุดแลว้ ดี ดี ดี
รำคำขำย - ไร่ละ 50,000,000 บำท ไร่ละ 30,000,000 บำท รวม 548,000,000.-บำท

หรือ ตำรำงวำละ 125,000 บำท หรือ ตำรำงวำละ 75,000 บำท หรือ ตำรำงวำละ 105,182 บำท
รำคำเช่ำ - รวม 400,000 บำท/เดือน - -

หรือตำรำงวำละ 250 บำท/เดือน
ระยะเช่ำ - สญัญำเช่ำ 20 ปี - -
เง่ือนไข - เสนอขำยและเช่ำ เสนอขำย เสนอขำย
วนัท่ีทรำบขอ้มูล - มีนำคม 2565 มีนำคม 2565 มีนำคม 2565
ผูข้ำย/ ผูใ้ห้ขอ้มูล - คุณธวชัชยั คุณธวชัชยั คุณบอส (ตวัแทนขำย)

Century 21 Property Link
สถำนท่ีติดต่อ/ - โทร.099-254-1145 โทร.099-254-1145 โทร.092-282-7997
 โทรศพัท์
หมำยเหตุ - - - -  
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รำยละเอียด ทรัพย์สิน ข้อมูลที ่10 ข้อมูลที ่11 ข้อมูลที ่12

ลกัษณะทรัพยสิ์น สิทธิกำรเช่ำท่ีดินพร้อม ท่ีดินวำ่งเปล่ำ ท่ีดินวำ่งเปล่ำ ท่ีดินวำ่งเปล่ำ
ส่ิงปลูกสร้ำง 

ท่ีตั้ง ถนนเพชรเกษม (ทล.4) ถนนเพชรเกษม (ทล.4) ถนนเพชรเกษม (ทล.4) ถนนเพชรเกษม (ทล.4)

เน้ือท่ีดิน (ไร่) 63-1-60.0 ไร่ 4-3-00.0 ไร่ 24-3-53.0 ไร่ 20-0-00.0 ไร่
หรือ  25,360.0 ตร.วำ หรือ  1,900.0 ตร.วำ หรือ  9,953.0 ตร.วำ หรือ  8,000.0 ตร.วำ

รูปแปลงท่ีดิน หลำยเหล่ียม ส่ีเหล่ียมผืนผำ้ หลำยเหล่ียม คลำ้ยรูปส่ีเหล่ียม
หน้ำกวำ้งท่ีดิน (เมตร) ประมำณ 23.00 เมตร ประมำณ 30.00 เมตร ประมำณ 118.00 เมตร ประมำณ 96.00 เมตร
ติดทะเล (เมตร) ประมำณ 200.00 เมตร
ระดบัท่ีดิน ถมแลว้  เสมอระดบัถนนบำงส่วน ถมแลว้ เสมอระดบัถนน ถมแลว้ เสมอระดบัถนน ถมแลว้ สูงกวำ่ถนนดำ้นหน้ำ

และสูงต ่ำตำมภูมิประเทศ
จ ำนวนหน้ำติดถนน 1 ดำ้น 1 ดำ้น 1 ดำ้น 1 ดำ้น
ลกัษณะถนน (ผิวจรำจร) ลำดยำง ลำดยำง ลำดยำง ลำดยำง
ควำมกวำ้ง/ เขตทำง (เมตร) 18 /48  เมตร 18 /48  เมตร 18 /48  เมตร 18 /48  เมตร
สำธำรณูปโภค ไฟฟ้ำ  น ้ำประปำ  โทรศพัท ์ ไฟฟ้ำ  น ้ำประปำ  โทรศพัท ์ ไฟฟ้ำ  น ้ำประปำ  โทรศพัท ์ ไฟฟ้ำ  น ้ำประปำ  โทรศพัท ์

และไฟฟ้ำถนน และไฟฟ้ำถนน และไฟฟ้ำถนน และไฟฟ้ำถนน
ขนำดอำคำรประมำณ ตำมรำยละเอียดส่ิงปลูกสร้ำง - - -
พ้ืนท่ีใชส้อยประมำณ ตำมรำยละเอียดส่ิงปลูกสร้ำง - - -
ผงัเมือง ประเภทชุมชน (สีชมพู) ประเภทชุมชน (สีชมพู) ประเภทชุมชน (สีชมพู) ประเภทชุมชน (สีชมพู)
ขอ้กฎหมำยอ่ืนๆ พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร

เขตปลอดภยัในกำรเดินอำกำศ เขตปลอดภยัในกำรเดินอำกำศ
สนำมบินหัวหิน สนำมบินหัวหิน

กำรใชป้ระโยชน์สูงสุด พำณิชยกรรม พำณิชยกรรม พำณิชยกรรม พำณิชยกรรม
ศกัยภำพกำรพฒันำ สูงสุดแลว้ ดี ดี ดี
รำคำขำย - ไร่ละ 10,000,000 บำท ไร่ละ 16,000,000 บำท -

หรือ ตำรำงวำละ 25,000 บำท หรือ ตำรำงวำละ 40,000 บำท -
รำคำเช่ำ - ไร่ละ 10,000 บำท/เดือน รวม 250,000 บำท/เดือน รวม 700,000 บำท/เดือน

หรือตำรำงวำละ 25 บำท/เดือน หรือตำรำงวำละ 25 บำท/เดือน หรือตำรำงวำละ 88 บำท/เดือน
ระยะเช่ำ - สญัญำ 3 ปี สญัญำ 15 ปี สญัญำ 24 ปี
เง่ือนไข - เสนอขำยและเช่ำ เสนอขำยและเช่ำ เสนอเช่ำ
วนัท่ีทรำบขอ้มูล - มีนำคม 2565 มีนำคม 2565 มีนำคม 2565
ผูข้ำย/ ผูใ้ห้ขอ้มูล - คุณต๊ิก (ผูดู้แล) คุณพรชยั (เจำ้ของท่ีดิน) คุณเป้ิล

สถำนท่ีติดต่อ/ - โทร.086-344-1753 โทร.089-988-8877 โทร.089-837-3390
 โทรศพัท์
หมำยเหตุ - - - -  
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กำรประเมินมูลค่ำโดยเปรียบเทยีบคะแนนคุณภำพถ่วงน ำ้หนัก  ( Weighted Quality Score )

ระดบัคะแนน ทรัพย์สิน

( % ) 1 2 3 ที่ประเมินมูลค่ำ

ท ำเลท่ีตั้ง 15 5 7 7 7

กำรเขำ้ถึง 15 6 6 6 7

รูปร่ำงและขนำดท่ีดิน 15 5 5 7 4

สภำพท่ีดิน 10 5 6 6 7

โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 5 6 7 7 7

สภำพแวดลอ้ม 10 5 6 7 7

กำรใชป้ระโยชน์สูงสุด 10 6 7 7 8

ขอ้บงัคบัดำ้นกฎหมำย 5 7 7 7 7

สภำพคล่อง 15 3 4 9 4

100 510 590 705 620

3 110 30 85 225

ทรัพย์สิน

1 2 3 ที่ประเมินมูลค่ำ

เนื้อที่ (ตำรำงวำ) 20,096.0 17,952.0 1,811.0 25,360.0

62,500               87,500               231,916             

46,900               80,000               220,000             

510 590 705 620

1.22                   1.05                   0.88                   1.00                   

รำคำท่ีปรับแกแ้ลว้ 57,015.69           84,067.80           193,475.18         

25.56% 43.33% 31.11% 100.00%

14,573               36,427               60,190               111,190             

110,000             

94.38%

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

คะแนน ( 6 – 8 ) ต ำ่ คะแนน ( 0 – 2 )

น ำ้หนกัของข้อมูล (Comparability) พิจำรณำจำกควำมเช่ือถือของข้อมูล ประโยชน์ใช้สอย และลักษณะทำงกำยภำพ โดยแยกระดบัเป็น %

ตำมควำมคล้ำยคลึงและควำมแตกต่ำง  ค่ำระดบัสูง หมำยถึง มีควำมคล้ำยคลึงกันมำก  หำกค่ำระดบัต ำ่

หมำยถึง มีควำมคล้ำยคลึงกันน้อย โดยผลรวมน ำ้หนกัของตวัแปรต่ำง ๆ   เท่ำกับ 100%

RSQ

คะแนนคุณภำพ                 ดมีำก

 ( Rating Scale )                 ดี

น ำ้หนกัคุณภำพ  (Relative Weight ) เป็นควำมเห็นผู้ประเมินฯ ซ่ึงพิจำรณำจำกปัจจัยที่คำดว่ำผู้ซ้ือให้ควำมส ำคญัในกำรเปรียบเทียบ

รำคำท่ีเหมำะสม (บำท / ตำรำงวำ)

ระดบัคะแนนถ่วงน ้ำหนกั

อตัรำส่วนในกำรปรับแก้

ระดบัควำมส ำคญัของกำรเปรียบเทียบ

มลูค่ำท่ีเปรียบเทียบได้

                                                                                                  มูลค่ำที่ดนิ (บำท / ตำรำงวำ)

ปัจจยัที่พิจำรณำ
ข้อมูลเปรียบเทียบ

รวม

กำรปรับแก้รำคำ โดยให้น ำ้หนักของข้อมูล
ข้อมูลเปรียบเทียบ

รำคำเสนอขำย (บำท / ตำรำงวำ)
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การก าหนดมลูค่าทรัพย์สินในส่วนของที่ดนิ 
องค์ประกอบกำรวเิครำะห์ ข้อมูลที่  1 ข้อมูลที่  2 ข้อมูลที่  3

ท ำเลท่ีตั้ง ดอ้ยกวำ่ทรัพยสิ์น ใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น ใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น

กำรเขำ้ถึง ดอ้ยกวำ่ทรัพยสิ์น ดอ้ยกวำ่ทรัพยสิ์น ดอ้ยกวำ่ทรัพยสิ์น

รูปร่ำงและขนำดท่ีดิน ดีกวำ่ทรัพยสิ์น ดีกวำ่ทรัพยสิ์น ดีกวำ่ทรัพยสิ์น

สภำพท่ีดิน ดอ้ยกวำ่ทรัพยสิ์น ดอ้ยกวำ่ทรัพยสิ์น ดอ้ยกวำ่ทรัพยสิ์น

โครงสร้ำงพ้ืนฐำน ดอ้ยกวำ่ทรัพยสิ์น ใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น ใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น

สภำพแวดลอ้ม ดอ้ยกวำ่ทรัพยสิ์น ดอ้ยกวำ่ทรัพยสิ์น ใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น

กำรใชป้ระโยชน์สูงสุด ดอ้ยกวำ่ทรัพยสิ์น ดอ้ยกวำ่ทรัพยสิ์น ดอ้ยกวำ่ทรัพยสิ์น

ขอ้บงัคบัดำ้นกฎหมำย ใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น ใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น ใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น

สภำพคล่อง ดอ้ยกวำ่ทรัพยสิ์น ใกลเ้คียงกบัทรัพยสิ์น ดีกวำ่ทรัพยสิ์น  
 
เม่ือท าการวิเคราะห์ขอ้มูลราคาตลาด โดยจะค านึงถึงลกัษณะทางกายภาพของท่ีดิน รูปร่าง ลกัษณะ ขนาดเน้ือท่ี การใชป้ระโยชน์
สูงสุด สภาพแวดลอ้ม รวมถึงท าเลท่ีตั้ง เปรียบเทียบกบัทรัพยสิ์นสามารถน ามาก าหนดเป็นราคาประเมินทรัพยสิ์นไดค้ือ 
 
ราคาประเมินที่ดินทรัพย์สิน   ตารางวาละ 110,000.00 บาท  
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กำรประเมินหำอัตรำค่ำเช่ำตลำด

สมมติฐำนในกำรประเมิน 

1 ทรัพยสิ์นท่ีท ำกำรประเมินมูลคำ่ เป็นท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
2 มูลคำ่ปัจจุบนัของท่ีดิน

2.1 เน้ือท่ีท่ีดินท่ีท ำกำรประเมิน 25,360.0 ตำรำงวำๆ ละ 110,000 บำท
เป็นเงิน 2,789,600,000 บำท
คำ่พฒันำปรับปรุงท่ีดิน 0 บำท

รวมมูลคำ่ปัจจุบนัของท่ีดิน เป็นเงิน 2,789,600,000 บำท

3 กำรหำอตัรำผลตอบแทนกำรเช่ำ

3.1 หำอตัรำผลตอบแทนจำกสูตร V       = I / R                            และ R       = I / V

โดยท่ี V       = มูลคำ่ตลำดของท่ีดิน I       = คำ่เช่ำ 

R       = อตัรำผลตอบแทน (%)

3.2 หำมูลคำ่ตลำดของท่ีดิน (V)

ขอ้มูลท่ี 7 เสนอขำยท่ีดิน 1,600.0 ตำรำงวำ รำคำรวม 200,000,000 บำท

รำคำต่อรองประมำณ 160,000,000 หรือประมำณตำรำงวำละ 100,000 บำท

หำกท ำกำรซ้ือขำยกนัในระยะเวลำปัจจุบนั มูลคำ่ตลำดประมำณตำรำงวำละ 100,000 บำท

ขอ้มูลท่ี 9 เสนอขำยท่ีดิน 5,210.0 ตำรำงวำ รำคำรวม 548,000,000 บำท

รำคำต่อรองประมำณ 438,400,000 หรือประมำณตำรำงวำละ 84,146 บำท

หำกท ำกำรซ้ือขำยกนัในระยะเวลำปัจจุบนั มูลคำ่ตลำดประมำณตำรำงวำละ 84,146 บำท

ขอ้มูลท่ี 11 เสนอขำยท่ีดิน 9,953.0 ตำรำงวำ รำคำรวม 398,120,000 บำท

รำคำต่อรองประมำณ 278,684,000 หรือประมำณตำรำงวำละ 28,000 บำท

หำกท ำกำรซ้ือขำยกนัในระยะเวลำปัจจุบนั มูลคำ่ตลำดประมำณตำรำงวำละ 28,000 บำท  
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3.3 หำคำ่เช่ำ ( I )

ขอ้มูลท่ี 7 ให้เช่ำท่ีดิน 1,600.0 ตำรำงวำ  แปลงละ 400,000 บำท/เดือน

ปรับเพ่ิมคำ่เช่ำทกุ 3 ปี คร้ังละ 10% ปีท่ี 1  คำ่เช่ำรวม 4,800,000 บำท

ระยะเวลำเช่ำ 1 ปี รวมคำ่เช่ำ 4,800,000 บำท

ขอ้มูลท่ี 11 ให้เช่ำท่ีดิน 9,953.0 ตำรำงวำ  แปลงละ 250,000 บำท/เดือน

ปรับเพ่ิมคำ่เช่ำทกุ 3 ปี คร้ังละ 10% ปีท่ี 1  คำ่เช่ำรวม 3,000,000 บำท

ระยะเวลำเช่ำ 1 ปี รวมคำ่เช่ำ 3,000,000 บำท

ขอ้มูลท่ี 12 ให้เช่ำท่ีดิน 8,000.0 ตำรำงวำ  แปลงละ 700,000 บำท/เดือน

ปรับเพ่ิมคำ่เช่ำทกุ 3 ปี คร้ังละ 10% ปีท่ี 1  คำ่เช่ำรวม 8,400,000 บำท

ระยะเวลำเช่ำ 1 ปี รวมคำ่เช่ำ 8,400,000 บำท

3.4 หำอตัรำผลตอบแทน (R)

มูลคำ่ตลำดท่ีดินของขอ้มูลท่ี 7  หำกซ้ือขำยกนัในปัจจุบนั (อำ้งอิงขอ้มูลท่ี 7) 160,000,000 บำท

อตัรำผลตอบแทน 3.00% เฉล่ียปีละประมำณ 3.00%

มูลคำ่ตลำดท่ีดินของขอ้มูลท่ี 12  หำกซ้ือขำยกนัในปัจจุบนั (อำ้งอิงขอ้มูลท่ี 9) 673,166,987 บำท

อตัรำผลตอบแทน 1.25% เฉล่ียปีละประมำณ 1.25%

มูลคำ่ตลำดท่ีดินของขอ้มูลท่ี 11  หำกซ้ือขำยกนัในปัจจุบนั (อำ้งอิงขอ้มูลท่ี 11) 278,684,000 บำท

อตัรำผลตอบแทน 1.08% เฉล่ียปีละประมำณ 1.08%

จำกขอ้มูลอตัรำผลตอบแทนตลำดขำ้งตน้น ำมำวิเครำะห์ไดอ้ตัรำผลตอบแทนตลำด 2.09%

หรือเท่ำกับ 2.00%

4 กำรประเมินมูลคำ่ในคร้ังน้ี เป็นกำรประเมินภำยใตข้อ้สมมติฐำน หำกมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำน จะท ำให้มูลคำ่คำ่เช่ำ
ท่ีก ำหนดเปล่ียนแปลงไป  

 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเลขท่ี   GA-65-0308                                                                         โดย บริษทั กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล จ ากดั 
หนา้  38 

 

 

1.) มูลคำ่สิทธิกำรเช่ำ =

2.) ผูใ้ห้เช่ำ :
3.) ผูเ้ช่ำ :
4.) เน้ือท่ีท่ีดินท่ีเช่ำ : หรือ 25,360.0 ตำรำงวำ
5.) รวมมูลคำ่ปัจจุบนัของท่ีดิน เป็นเงิน :
6.)

:
7.) จ ำนวนเงินคำ่เช่ำตลำด :
8.) คำ่เช่ำท่ีดินตำมสญัญำเช่ำ :
9.) ระยะเวลำเช่ำท่ีเหลือ :

10.) ระยะรอบปี :
11.) ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง :

และคำ่ธรรมเนียมต่ำงๆ 
12.) อตัรำคิดลด : 8.00%
13.) อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของคำ่เช่ำตลำด 10.00%

กำรประเมินมูลค่ำสิทธิกำรเช่ำโดยวธีิรำยได้ (Income Approach) 

สมมุตฐิำนในกำรประเมินสิทธิกำรเช่ำ

ผลต่ำงระหวำ่งคำ่เช่ำตลำดกบัคำ่เช่ำตำมสญัญำ
และคำ่ใชจ่้ำยต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง

อตัรำผลตอบแทน 2.00%
55,792,000.-บำท ต่อปี
ตำมสญัญำเช่ำโดยจ่ำยคร้ังเดียว ณ วนัจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ
18 ปี 8 เดือน 22 วนั หรือ 18.7281 ปี 

บริษทั ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ต้ีส์ จ  ำกดั (มหำชน)
บริษทั ดุสิตธำนี พร็อพเพอร์ต้ี รีท จ  ำกดั
63-1-60.0 ไร่

คำ่เช่ำตลำด  พิจำรณำดว้ยกำรค ำนวณจำกอตัรำผลตอบแทนของท่ีดินซ่ึงเทียบเคียงจำกขอ้มูลตลำดในบริเวณใกลเ้คียงทรัพยสิ์น
2,789,600,000 บำท

ทกุ 3 ปี

1 มกรำคม - 31 ธนัวำคม
ผูเ้ช่ำช่วงเป็นผูช้  ำระ
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ณ วนัส ำรวจ 1 เม.ย. 62 รอบ 1 ปีสำกล 31 ธ.ค. 62

ปีที่ ค่ำเช่ำตลำด (บำท)
ค่ำเช่ำตำม

สัญญำ (บำท)

ภำษทีีด่นิฯ 

(บำท)
ก ำไรจำกกำรเช่ำ (บำท) PV.Factor

มูลค่ำปัจจุบัน

สุทธิ (บำท)
หมำยเหตุ

0.7500 31 มีนำคม 2565 ถึง 31 ธนัวำคม 2565 41,844,000.- - - 41,844,000.- 0.9439 39,496,970.- 9  เดือน

1.7500 1 มกรำคม 2566 ถึง 31 ธนัวำคม 2566 55,792,000.- - - 55,792,000.- 0.8740 48,761,650.-

2.7500 1 มกรำคม 2567 ถึง 31 ธนัวำคม 2567 55,792,000.- - - 55,792,000.- 0.8093 45,149,676.-

3.7500 1 มกรำคม 2568 ถึง 31 ธนัวำคม 2568 61,371,200.- - - 61,371,200.- 0.7493 45,986,054.-

4.7500 1 มกรำคม 2569 ถึง 31 ธนัวำคม 2569 61,371,200.- - - 61,371,200.- 0.6938 42,579,339.-

5.7500 1 มกรำคม 2570 ถึง 31 ธนัวำคม 2570 61,371,200.- - - 61,371,200.- 0.6424 39,425,473.-

6.7500 1 มกรำคม 2571 ถึง 31 ธนัวำคม 2571 67,508,320.- - - 67,508,320.- 0.5948 40,155,974.-

7.7500 1 มกรำคม 2572 ถึง 31 ธนัวำคม 2572 67,508,320.- - - 67,508,320.- 0.5508 37,180,882.-

8.7500 1 มกรำคม 2573 ถึง 31 ธนัวำคม 2573 67,508,320.- - - 67,508,320.- 0.5100 34,427,218.-

9.7500 1 มกรำคม 2574 ถึง 31 ธนัวำคม 2574 74,259,152.- - - 74,259,152.- 0.4722 35,064,429.-

10.7500 1 มกรำคม 2575 ถึง 31 ธนัวำคม 2575 74,259,152.- - - 74,259,152.- 0.4372 32,466,844.-

11.7500 1 มกรำคม 2576 ถึง 31 ธนัวำคม 2576 74,259,152.- - - 74,259,152.- 0.4048 30,062,333.-

12.7500 1 มกรำคม 2577 ถึง 31 ธนัวำคม 2577 81,685,067.- - - 81,685,067.- 0.3748 30,618,831.-

13.7500 1 มกรำคม 2578 ถึง 31 ธนัวำคม 2578 81,685,067.- - - 81,685,067.- 0.3471 28,351,253.-

14.7500 1 มกรำคม 2579 ถึง 31 ธนัวำคม 2579 81,685,067.- - - 81,685,067.- 0.3214 26,251,130.-

15.7500 1 มกรำคม 2580 ถึง 31 ธนัวำคม 2580 89,853,574.- - - 89,853,574.- 0.2976 26,736,829.-

16.7500 1 มกรำคม 2581 ถึง 31 ธนัวำคม 2581 89,853,574.- - - 89,853,574.- 0.2755 24,756,457.-

17.7500 1 มกรำคม 2582 ถึง 31 ธนัวำคม 2582 89,853,574.- - - 89,853,574.- 0.2551 22,922,545.-

18.7281 1 มกรำคม 2583 ถึง 22 ธนัวำคม 2583 98,838,931.- - - 98,838,931.- 0.2366 23,386,280.- 11 เดือน 22 วนั

1,376,298,871.- - - 1,376,298,871.- 653,780,165.-

653,780,165.-

กำรประเมินสิทธิกำรเช่ำโดยวธีิรำยได้ (Income Approach)

ส ำหรับสัญญำเช่ำระยะ  18.7281 ปี 

ระยะเวลำ

รวม (บำท)

มูลค่ำปัจจุบันของสิทธิกำรเช่ำทีด่นิ ระยะเวลำคงเหลือประมำณ  18.7281 ปี เท่ำกับ  
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ล ำดบั                                                                 รำยละเอียดส่ิงปลูกสร้ำง                       มูลค่ำส่ิงปลูกสร้ำง (บำท)

ที่       มูลค่ำทดแทนใหม่  มูลค่ำตำมสภำพปัจจุบัน

1 อำคำรโรงแรมสูง 7 ชั้น เลขท่ี 1349
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภำยในส่วนห้องพกั 12,235.00 ตำรำงเมตร @ 28,000 บำท 342,580,000.00                   232,954,400.00                   
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภำยในส่วนห้องประชุม 1,380.00 ตำรำงเมตร @ 25,000 บำท 34,500,000.00                     23,460,000.00                     
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภำยในส่วนห้องอำหำร 896.00 ตำรำงเมตร @ 20,000 บำท 17,920,000.00                     12,185,600.00                     
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภำยในส่วนกลำง 15,090.00 ตำรำงเมตร @ 15,000 บำท 226,350,000.00                   153,918,000.00                   

  หัก ค่ำเส่ือมรำคำ  อำยปุระมำณ 32 ปี เทำ่กบั 32%
รวมมลูค่ำส่ิงปลูกสร้ำงรำยกำรท่ี 1 621,350,000.00                   422,518,000.00                   

2 อำคำร The Pavilion สูง 2 ชั้น
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภำยในอำคำร 1,701.00 ตำรำงเมตร @ 15,000 บำท 25,515,000.00                     17,350,200.00                     
 - พ้ืนท่ีทำงเดิน/ระเบียง 425.00 ตำรำงเมตร @ 10,000 บำท 4,250,000.00                       2,890,000.00                       

  หัก ค่ำเส่ือมรำคำ  อำยปุระมำณ 32 ปี เท่ำกบั 32.00%
รวมมลูค่ำส่ิงปลูกสร้ำงรำยกำรท่ี 2 29,765,000.00                     20,240,200.00                     

3 อำคำร Royal Dusit Hall
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภำยในอำคำร 3,284.00 ตำรำงเมตร @ 22,000 บำท 72,248,000.00                     49,128,640.00                     

  หัก ค่ำเส่ือมรำคำ  อำยปุระมำณ 32 ปี เท่ำกบั 32.00%
รวมมลูค่ำส่ิงปลูกสร้ำงรำยกำรท่ี 3 72,248,000.00                     49,128,640.00                     

4 อำคำรครัวไทย
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภำยในอำคำร 613.00 ตำรำงเมตร @ 15,000 บำท 9,195,000.00                       3,427,896.00                       
 - พ้ืนท่ีทำงเดิน/ระเบียง 270.00 ตำรำงเมตร @ 5,000 บำท 1,350,000.00                       503,280.00                           

  หัก ค่ำเส่ือมรำคำ  อำยปุระมำณ 32 ปี เท่ำกบั 62.72%
รวมมลูค่ำส่ิงปลูกสร้ำงรำยกำรท่ี 4 10,545,000.00                     3,931,176.00                       

5 อำคำรครัวริมทะเล
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภำยในอำคำร 215.00 ตำรำงเมตร @ 10,000 บำท 2,150,000.00                       1,462,000.00                       
 - พ้ืนท่ีโถงรับประทำนอำหำร 250.00 ตำรำงเมตร @ 7,500 บำท 1,875,000.00                       1,275,000.00                       
 - พ้ืนท่ีทำงเดิน/ระเบียง 425.00 ตำรำงเมตร @ 4,000 บำท 1,700,000.00                       1,156,000.00                       

  หัก ค่ำเส่ือมรำคำ  อำยปุระมำณ 32 ปี เท่ำกบั 32.00%
รวมมลูค่ำส่ิงปลูกสร้ำงรำยกำรท่ี 5 5,725,000.00                       3,893,000.00                       

6 อำคำร Boat House
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภำยในอำคำร 121.00 ตำรำงเมตร @ 7,500 บำท 907,500.00                           338,316.00                           

  หัก ค่ำเส่ือมรำคำ  อำยปุระมำณ 32 ปี เทำ่กบั 62.72%
รวมมลูค่ำส่ิงปลูกสร้ำงรำยกำรท่ี 6 907,500.00                           338,316.00                           

ตำรำงกำรวิเครำะห์มูลค่ำทรัพย์สินในส่วนของส่ิงปลูกสร้ำง

กำรประเมินในส่วนของส่ิงปลูกสร้ำง  บริษทั กรำฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล จ ำกดั   เลือกใชวิ้ธีคิดจำกตน้ทนุ (Cost Approach)

แลว้หักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำตำมสภำพกำรใชง้ำนของอำคำร รำยละเอียดกำรประเมินรำคำโดยใช ้วิธีตน้ทนุทดแทนตำมสภำพปัจจุบนัของทรัพยสิ์นมีดงัน้ี
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ล ำดบั                                                                 รำยละเอียดส่ิงปลูกสร้ำง                       มูลค่ำส่ิงปลูกสร้ำง (บำท)

ที่       มูลค่ำทดแทนใหม่  มูลค่ำตำมสภำพปัจจุบัน

7 อำคำรซุ้มน ้ำ
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภำยในอำคำร 42.00 ตำรำงเมตร @ 12,000 บำท 504,000.00                           187,891.20                           
 - พ้ืนท่ีทำงเดิน/ระเบียง 288.00 ตำรำงเมตร @ 4,000 บำท 1,152,000.00                       429,465.60                           

  หัก ค่ำเส่ือมรำคำ  อำยปุระมำณ 32 ปี เทำ่กบั 62.72%
รวมมลูค่ำส่ิงปลูกสร้ำงรำยกำรท่ี 7 1,656,000.00                       617,356.80                           

8 อำคำรบ ำบดัน ้ำเสีย
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภำยในอำคำร 78.00 ตำรำงเมตร @ 7,500 บำท 585,000.00                           218,088.00                           

  หัก ค่ำเส่ือมรำคำ  อำยปุระมำณ 32 ปี เทำ่กบั 62.72%
รวมมลูค่ำส่ิงปลูกสร้ำงรำยกำรท่ี 8 585,000.00                           218,088.00                           

9 อำคำรเก็บแก๊ส
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภำยในอำคำร 67.00 ตำรำงเมตร @ 7,500 บำท 502,500.00                           187,332.00                           

  หัก ค่ำเส่ือมรำคำ  อำยปุระมำณ 32 ปี เทำ่กบั 62.72%
รวมมลูค่ำส่ิงปลูกสร้ำงรำยกำรท่ี 9 502,500.00                           187,332.00                           

10 อำคำรห้องควบคุม
 - พ้ืนท่ีใชส้อยภำยในอำคำร 20.00 ตำรำงเมตร @ 8,500 บำท 170,000.00                           63,376.00                             

  หัก ค่ำเส่ือมรำคำ  อำยปุระมำณ 32 ปี เท่ำกบั 62.72%
รวมมลูค่ำส่ิงปลูกสร้ำงรำยกำรท่ี 10 170,000.00                           63,376.00                             

11 สนำมเทนนิส
 - จ ำนวน 4.00 สนำม @ 1,500,000 บำท 6,000,000.00                       2,236,800.00                       

  หัก ค่ำเส่ือมรำคำ  อำยปุระมำณ 32 ปี เท่ำกบั 62.72%
รวมมลูค่ำส่ิงปลูกสร้ำงรำยกำรท่ี 11 6,000,000.00                       2,236,800.00                       

12 บอ่ปลำคร๊ำฟ
 - พ้ืนท่ีบอ่ 1,271.00 ตำรำงเมตร @ 4,000 บำท 5,084,000.00                       1,895,315.20                       

  หัก ค่ำเส่ือมรำคำ  อำยปุระมำณ 32 ปี เท่ำกบั 62.72%
รวมมลูค่ำส่ิงปลูกสร้ำงรำยกำรท่ี 12 5,084,000.00                       1,895,315.20                       

13 สระว่ำยน ้ำ 1
 - พ้ืนท่ีสระว่ำยน ้ำ 1,550.00 ตำรำงเมตร @ 18,000 บำท 27,900,000.00                     10,401,120.00                     
 - พ้ืนท่ีทำงเดินรอบสระ 526.00 ตำรำงเมตร @ 5,000 บำท 2,630,000.00                       980,464.00                           

  หัก ค่ำเส่ือมรำคำ  อำยปุระมำณ 32 ปี เท่ำกบั 62.72%
รวมมลูค่ำส่ิงปลูกสร้ำงรำยกำรท่ี 13 30,530,000.00                     11,381,584.00                      
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ล ำดบั                                                                 รำยละเอียดส่ิงปลูกสร้ำง                       มูลค่ำส่ิงปลูกสร้ำง (บำท)

ที่       มูลค่ำทดแทนใหม่  มูลค่ำตำมสภำพปัจจุบัน

14 สระว่ำยน ้ำ 2
 - พ้ืนท่ีสระว่ำยน ้ำ 242.00 ตำรำงเมตร @ 18,000 บำท 4,356,000.00                       1,623,916.80                       
 - พ้ืนท่ีทำงเดินรอบสระ 178.00 ตำรำงเมตร @ 5,000 บำท 890,000.00                           331,792.00                           

  หัก ค่ำเส่ือมรำคำ  อำยปุระมำณ 32 ปี เทำ่กบั 62.72%
รวมมลูค่ำส่ิงปลูกสร้ำงรำยกำรท่ี 14 5,246,000.00                       1,955,708.80                       

เป็นเงิน 790,314,000.00                   518,604,892.80                    รวมมลูค่ำส่ิงปลูกสร้ำงทั้งหมด

                    - เน่ืองจำกส่ิงปลูกสร้ำงมีอำยอุำคำรสะสมเม่ือส้ินสุดอำยสุญัญำเช่ำท่ีดินรวม 51 ปี ซ่ึงนอ้ยกว่ำอำยอุำคำรตำมมำตรฐำนทัว่ไป เน่ืองจำกเป็นส่ิงปลูกสร้ำง

                      ท่ีอยูบ่นท่ีดินประเภทสิทธิกำรเช่ำ ดงันั้นทำงบริษทัฯ จึงพิจำรณำหักค่ำเส่ือมรำคำท่ีปีละ 1.96% 

                    - เน่ืองจำกส่ิงปลูกสร้ำงรำยกำรท่ี 1 , 2 , 3 และ 5 มีกำรดูแลและปรับปรุงใหม่ บริษทัฯ พิจำรณำหักค่ำเส่ือมแบบเส้นตรงท่ีปีละ 1.00%

หมำยเหตุ -  รำคำประเมินส่ิงปลูกสร้ำงอำ้งอิงมำจำกมำตรฐำนรำคำค่ำก่อสร้ำงอำคำร   ปี พ.ศ. 2563-2564  ของสมำคมผูป้ระเมินค่ำทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย

 
 

 

ที่ดนิ       เน้ือท่ี 63 ไร่ 1 งำน 60.0 ตำรำงวำ ( 25,360.0  ตำรำงวำ)

สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน ระยะเวลำ 18 ปี 8 เดือน 22 วนั หรือ 18.7281 ปี เป็นเงนิ 653,780,165        บำท

ส่ิงปลูกสร้ำง จ  ำนวน 14 รำยกำร เป็นเงนิ 518,604,893        บำท

1,172,390,000     บำท

สรุปมูลค่ำทรัพย์สิน / วธีิต้นทุน (Cost Approach)

รวมมูลค่ำทรัพย์สินโดยวธีิต้นทุน (ปัดเศษ) เป็นเงนิ  
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การประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยวิธีรายได้  (Income  Approach) 
แบบคิดลดกระแสเงินสด   (Discounted  CashFlow Technique) 

 

จากการส ารวจราคาตลาดห้องพกัของโรงแรม ในบริเวณใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งทรัพยสิ์น  สามารถน ามาเปรียบเทียบเพื่อการประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์น  แสดงรายละเอียดโดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 
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ทีต่ั้ง 115 หมู่ 7  ถนนสายคลองโคน-ชะอ า (พบ.4033) ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
ราคาค่าห้องพกั / วัน ประเภทห้องพกั ขนาดห้องพกั (ตร.ม) ราคาห้องพกั (บาท/คืน) 
 So Comfy 60.00 3,600.- 
 So Studio 60.00 4,150.- 
 So Family 60.00 4,750.- 
 So Family Kid House 68.00 5,250.- 
 So Lofty 96.00 6,250.- 
 So Pool Villa 120.00 11,750.- 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 
(ภายในโรงแรม) 

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

ส่ิงอ านวยความสะดวก 
(ภายในห้องพกั) 

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

ระดับบริการ   มีห้องพกัให้บริการ 109 ห้อง 
สถานที่ติดต่อ www.hotel.com 
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ข้อมูลที่  14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  โรงแรม เชอราตนั หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา    

 
 

ทีต่ั้ง 1573 ถนนเพชรเกษม (ทล.4) ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
ราคาค่าห้องพกั / วัน ประเภทห้องพกั ขนาดห้องพกั (ตร.ม) ราคาห้องพกั (บาท/คืน) 
 Garden View 49.00 3,399.- 
 Lagoon View 49.00 4,399.- 
 Lagoon Access 49.00 5,399.- 
    
ส่ิงอ านวยความสะดวก 
(ภายในโรงแรม) 

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

ส่ิงอ านวยความสะดวก 
(ภายในห้องพกั) 

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

ระดับบริการ   มีห้องพกัให้บริการ 240 ห้อง 
สถานที่ติดต่อ www.hotel.com 
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ทีต่ั้ง 1499 ถนนเพชรเกษม (ทล.4) ต าบลบางควาย อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
ราคาค่าห้องพกั / วัน ประเภทห้องพกั ขนาดห้องพกั (ตร.ม) ราคาห้องพกั (บาท/คืน) 
 Avani Deluxe 33.00 2,650.- 
 Avani Jazcuzzi 70.00 3,750.- 
 Avani Pool Access 41.00 4,265.- 
 Avani Pool Villa 188.00 9,000.- 
    
ส่ิงอ านวยความสะดวก 
(ภายในโรงแรม) 

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

ส่ิงอ านวยความสะดวก 
(ภายในห้องพกั) 

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

ระดับบริการ   มีห้องพกัให้บริการ 196 ห้อง 
สถานที่ติดต่อ www.hotel.com 
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ข้อมูลที ่ 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  โรงแรม เมอร์เวนพคิ อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา 

 
 

ทีต่ั้ง 53 ซอยหวัหิน 5 ถนนเพชรเกษม (ทล.4) ต าบลหวัหิน อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ราคาค่าห้องพกั / วัน ประเภทห้องพกั ขนาดห้องพกั (ตร.ม) ราคาห้องพกั (บาท/คืน) 
 Junior Suite Pool View 120.00 3,910.- 
 Terrace Suite Lagoon View 120.00 4,150.- 
 Private Pool Villa 150.00 6,275.- 
    
ส่ิงอ านวยความสะดวก 
(ภายในโรงแรม) 

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

ส่ิงอ านวยความสะดวก 
(ภายในห้องพกั) 

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

ระดับบริการ   มีห้องพกัให้บริการ 96 ห้อง 
สถานที่ติดต่อ www.hotel.com 
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9 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

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

เศรษฐกิจโลกในระยะ 3 ปีขา้งหน้ามีแนวโน้มขยายตวัเฉล่ีย 4% ต่อปี หลงัจากท่ีอตัราการเติบโตอยู่ในระดบัสูงในปี 
2564 ท่ี 5.9% จากมาตรการกระตุน้ขนาดใหญ่และการเปิดเมืองของประเทศชั้นน าของโลก แนวโนม้เศรษฐกิจยงัฟ้ืนตวัอย่างค่อย
เป็นค่อยไป ปัจจยัสนบัสนุนมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน ทั้งการฟ้ืนตวัในภาคบริการและการขยายตวัต่อเน่ืองใน
ภาคการผลิต อนัเป็นผลจากการฉีดวคัซีนท่ีแพร่หลายมากขึ้น การผอ่นคลายมาตรการควบคุมการระบาด และการทยอยเปิดเมือง
ในหลายประเทศ รวมถึงมาตรการการเงินการคลงัท่ียงัเอ้ือต่อการเติบโตแมจ้ะทยอยลดลงจากช่วงวิกฤต อย่างไรก็ดี ความเส่ียง
และความไม่แน่นอนยงัคงมีอยู่ อาทิ การกลายพนัธ์ุของ COVID-19 ประสิทธิภาพของวคัซีน และภาวะคอขวดของอุปทานภาค
การผลิตท่ีอาจยืดเย้ือไปจนถึงปี 2565 นอกจากน้ี การปรับนโยบายการเงินให้เป็นปกติ (Policy normalization) โดยการทยอยขึ้น
อตัราดอกเบ้ียนโยบายเพ่ือลดแรงกดดนัเงินเฟ้อ จะส่งผลให้ตน้ทุนการด าเนินธุรกิจเพ่ิมขึ้นในระยะต่อไป 
 

GDP Growth (%)

 
 

เศรษฐกิจไทยปี 2565-2567 
เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตวัเฉล่ีย 3.7% ต่อปี โดยทยอยฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากไตรมาสสุดทา้ยของปี 2564 

ปัจจยัสนับสนุนไดแ้ก่ (1) การฉีดวคัซีนท่ีมีความคืบหน้าท าให้สถานการณ์ COVID-19 คล่ีคลายลง ส่งผลบวกต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในประเทศ เม่ือประกอบกบัการปรับตวัและด าเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New normal) รวมถึงการกา้วไปสู่โลกดิจิทลัมาก
ขึ้น จะช่วยกระตุน้ความตอ้งการสินคา้และบริการในกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง (2) การฟ้ืนตวัของภาคท่องเท่ียวเป็นล าดบัหลงัจากไทยเร่ิม
เปิดประเทศตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 แต่นโยบายของประเทศต้นทางท่ีเข้มงวดและความไม่แน่นอนของการระบาดจะยงัเป็น
ขอ้จ ากดัต่อไป คาดว่าอาจต้องใช้เวลาจนถึงปี 2568 กว่าท่ีจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติจะกลบัสู่ระดับก่อนการระบาดได ้(3) 
ภาคส่งออกเติบโตต่อเน่ืองและยงัคงเป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญัของเศรษฐกิจ เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของอุปสงคโ์ลกและประเทศคู่คา้ 
กอปรกบัผลบวกจากการรวมกลุ่มระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเดียวกนั (Regionalization) โดยเฉพาะ RCEP ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
ช่วงตน้ปี 2565  น่าจะมีส่วนเสริมภาคการคา้ในระยะต่อไป อยา่งไรก็ตาม การส่งออกอาจเผชิญแรงกดดนัจากปัญหาดา้นอุปทาน
ทั้งการขาดแคลนวตัถุดิบและตน้ทุนท่ีอาจปรับตวัสูงขึ้น รวมถึงมาตรการกีดกนัทางการคา้ท่ียงัมีอยูเ่ป็นระยะๆ (4) การลงทุนของ
ภาคเอกชนมีแนวโน้มเติบโตตามวฏัจกัรการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกและไทย ผนวกกบัแรงหนุนจากการยกระดบัการผลิตเพ่ือ
เปล่ียนผ่านสู่ระบบดิจิทลั รวมทั้งความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ และ (5) มาตรการกระตุน้และฟ้ืนฟู
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เศรษฐกิจ ซ่ึงรวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการใช้เงินกูท่ี้เหลืออยู่จาก พ.ร.ก.กูเ้งิน 5 แสนลา้นบาท ดา้น
นโยบายการเงิน คาดว่าธปท.จะยงัคงอตัราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ี้ระดบัต ่าสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 0.5% ต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยจนถึงส้ิน
ปี 2565 อีกทั้งยงัด าเนินมาตรการดา้นการเงินเพ่ือช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อยและภาคธุรกิจ ดว้ยการเสริมสภาพคล่องและการปรับ
โครงสร้างหน้ี การผ่อนคลายหลกัเกณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือของสถาบนัการเงินแก่ลูกหน้ี และการผ่อนคลาย
มาตรการ LTV เป็นการชัว่คราวเพ่ือช่วยกระตุน้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

แม้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตัวแต่ยงัมีปัจจัยท่ีจ ากัดการเติบโตในระยะข้างหน้า อาทิ ความเปราะบางของ
ตลาดแรงงาน การเพ่ิมขึ้นของภาระหน้ีทั้งในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ซ่ึงท าให้การใชจ้่ายในประเทศอาจเติบโตในอตัราต ่า 
ส าหรับปัจจยัเส่ียงและความไม่แน่นอนอื่นๆ อาทิ การกลายพนัธ์ุของไวรัส COVID-19 ความตึงเครียดทางการเมืองอาจกระทบต่อ
ความต่อเน่ืองในการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐ นอกจากน้ี ตลาดการเงินโลกและไทยอาจเผชิญความผนัผวนและ
ประสบปัญหาตน้ทุนทางการเงินท่ีเพ่ิมขึ้นอนัเป็นผลขา้งเคียงจากการท่ีประเทศแกนหลกัของโลกทยอยปรับลดแรงกระตุน้ทาง
การเงินให้เขา้สู่ภาวะปกติมากขึ้น (Policy normalization) 

 

Thailand’s Real GDP 

 
 

สถานการณ์โรงแรมปี 2564 
ธุรกิจโรงแรมช่วง 9 เดือนแรกซบเซาหนัก ผลจากการระบาดของ COVID-19 ท่ีรุนแรงกว่าคาด ท าให้ทางการทยอย

ออกมาตรการควบคุมเขม้งวด ส่งผลให้จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติหดตวั 98.7% YoY อยู่ท่ี 8.6 หม่ืนคน โดยนกัท่องเที่ยวท่ีมา
ไทยมากท่ีสุด 5 อนัดับแรก ไดแ้ก่ สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร เยอรมนี จีน และฝร่ังเศส ขณะท่ีนักท่องเท่ียวในประเทศลดลง 
48.9% YoY อยู่ท่ี 27.6 ล้านทริป อตัราเข้าพกัเฉล่ียทั่วประเทศในช่วงเดียวกันปรับลดลงมาอยู่ท่ี 10.0% เทียบกับ 28.5% ช่วง
เดียวกนัปีก่อน ดา้นราคาห้องพกัลดลง 20.1% YoY ส่งผลให้รายไดเ้ฉล่ียต่อห้องต ่าสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 90 บาท (-72.2% YoY) 
จาก 323 บาทในช่วงเดียวกนัปีก่อน 

ช่วงท่ีเหลือของปี การฉีดวคัซีนเร่ิมครอบคลุมมากขึ้น ทางการจึงทยอยผ่อนคลายมาตรการเขม้งวด อาทิ (1) นโยบายเปิด
ประเทศรับนกัท่องเที่ยวจากประเทศท่ีมีความเส่ียงต ่า 63 ประเทศโดยไม่กกัตวั (ตามเง่ือนไข) มีผล 1 พ.ย. (2) ยกเลิกเคอร์ฟิวทุก
พ้ืนท่ีและก าหนดให้ 17 จงัหวดั (รวมกรุงเทพฯ) เป็นพ้ืนท่ีน าร่องท่องเท่ียวช่วง 1-30 พฤศจิกายน และขยายเป็น 33 จงัหวดัช่วง 1-
31 ธันวาคม และ (3) มาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย (อาทิ We Travel Together-Phase 3 ตั้งแต่ 24 กันยายน 2564 - 31 
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มกราคม 2565 และทวัร์เท่ียวไทย ตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565) อยา่งไรก็ตาม นกัท่องเท่ียวต่างชาติยงัคงระมดัระวงั
เร่ืองการเดินทาง ประกอบกบันโยบายดา้นท่องเที่ยวของประเทศตน้ทางยงัไม่ผ่อนคลายเตม็ท่ี ท าให้ธุรกิจโรงแรมมีแนวโนม้ซบ
เซาต่อเน่ือง คาดทั้งปี 2564 จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติจะอยูท่ี่ 3.5 แสนคน (-94.8%) ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวในประเทศเดินทาง 52 
ลา้นทริป (-42.5%) ส่งผลให้อตัราเขา้พกัเฉล่ียอยูท่ี่ 14.0% (ปี 2563 อยูท่ี่ 29.5%) 
 

 
              

 

 

ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มทยอยฟ้ืนตัวจากวิกฤต COVID-19 ท่ีคล่ีคลายหลงัการกระจายวคัซีนทั่วถึงมากขึ้น หนุน
นกัท่องเท่ียวต่างชาติและไทยมีจ านวนเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง คาดนกัท่องเท่ียวต่างชาติจะมีจ านวน 7.5 ลา้นคนในปี 2565 21 ลา้นคนปี 
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2566 และ 35 ลา้นคนปี 2567 โดยจะกลบัมาเท่าช่วงก่อน COVID-19 (ปี 2562) ท่ี 39-40 ลา้นคนในปี 2568 ขณะท่ีนักท่องเท่ียว
ไทยจะฟ้ืนตวัเร็วกว่าจากมาตรการกระตุน้การท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้นกัท่องเที่ยวไทยกลบัสู่ระดับเทียบเท่าก่อนเกิด 
COVID-19 ในปี 2567 ท่ี 170 ลา้นทริป ดา้นอตัราเขา้พกัเฉล่ียจะทยอยเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองโดยอยูท่ี่ 35% ในปี 2565  45% ในปี 2566 
และ 60% ในปี 2567 

• โรงแรมในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวหลกั (กรุงเทพฯ พทัยา ภูเก็ต): คาดรายไดท้ยอยฟ้ืนตวัตั้งแต่ปี 2565 โดยอตัราเขา้พกัเฉล่ีย
มีโอกาสสูงถึง 60% ในปี 2567 

• โรงแรมในจงัหวดัท่องเท่ียวส าคญัและจงัหวดัศูนยก์ลางภูมิภาค: รายไดท้ยอยปรับดีขึ้นในปี 2566-2567 ตามการฟ้ืน
ตวัของนกัท่องเท่ียวในประเทศเป็นหลกั จากมาตรการกระตุน้ของภาครัฐ 

• โรงแรมในจงัหวดัอ่ืนๆ: รายไดย้งัฟ้ืนตวัชา้ อตัราการเขา้พกัมีแนวโน้มอยู่ในระดบัต ่า เน่ืองจากส่วนใหญ่รองรับ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางผ่านเพื่อไปจงัหวดัศูนยก์ลางภูมิภาค/แหล่งท่องเท่ียวส าคญั ผูป้ระกอบการโดยเฉพาะ SMEs จึงมีโอกาส
ปิดกิจการสูง 
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ทรัพยสิ์นท่ีประเมินมูลค่า ไดแ้ก่ ท่ีดินพร้อมอาคารโรงแรม ห้องพกัจ านวน 296 ห้อง ภายใตช่ื้อ  “โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน” 
 

 สมมติฐานในการประเมินมลูค่า 

 การประมาณการรายได้ 

        บริษทัฯ ไดท้  าการประเมินมูลค่าคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย  รายไดจ้ากห้องพกั อาหารและเคร่ืองด่ืม  และ รายไดอ้ื่นๆ   
ซ่ึงบริษทัฯ  ไดป้ระมาณการรายไดส่้วนต่างๆ ดั้งน้ี 

ตารางสรุปรายละเอียดห้องพกั 
ล าดบั ประเภทห้องพกั ขนาดห้องพกั จ านวน (ห้อง) 

    (ตารางเมตร) (ห้อง) 
1 Deluxe Room 36.00 176 
2 Lanai 36.00 33 
3 Dusit Club 36.00 53 
4 Club Suite 75.00 25 
5 Dusit Suite 84.00 5 
6 Lanai Suite 84.00 2 
7 Presidential Suite 170.00 2 

จ านวห้องรวม 296 
 

รายไดจ้ากห้องพกั 
จากขอ้มูลสถิติของรายไดค้่าห้องพกั และอตัราการเขา้พกัในช่วงปี พ.ศ.2558-2564  มีรายละเอียดดงัน้ี  

ปรับปรุงโรงแรม สถำนกำรณ์ปกติ

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

รำยไดค้่ำห้อง 269,584,287.36 253,007,034.56 219,736,895.58 220,590,119.74 174,275,295.78 112,455,308.35 78,256,172.06 240,729,584.31
จ ำนวนห้อง / ปี 108,040                  108,040                  108,040                  108,040                  108,040                  108,040                  108,040                  108,040.00
จ ำนวนห้องขำย 72,551 70,364 68,996 72,611 52,871 39,554 30,047 71,130.50
ค่ำห้องพกัเฉล่ีย (บำท/ห้อง/คืน) 3,715.79                 3,595.69                 3,184.78                 3,037.97                 3,296.24                 2,843.08                 2,604.46                 3,383.56
อตัรำกำรเขำ้พกั (%) 67.15% 65.13% 63.86% 67.21% 48.94% 36.61% 27.81% 65.84%

ปี
สถำนกำรณ์ปกติ ช่วงโควดิ-19

 
จากสถิติในช่วงปี พ.ศ.2558 – 2564 พบว่าทรัพยสิ์นท่ีท าการประเมินมูลค่า “โรงแรมดุสิตธานี หวัหิน” มีการด าเนินการ

ในช่วงท่ีเป็นสถานการณ์ปกติปี พ.ศ.2558-2561 มีค่าห้องพกัเฉล่ียอยูใ่นช่วง 3,037 – 3,715 บาท / ห้อง / คืน และมีอตัราการเขา้พกั
ประมาณ 63.86 – 67.21% ในปีพ.ศ.2562 มีการปรับปรุงโรงแรมท าให้มีจ านวนห้องพกัขายลดลง และพ.ศ.2563 - 2564 เป็นช่วงท่ี
เกิดวิกฤติโควิด-19 เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลดงักล่าว ทรัพยสิ์นมีค่าเฉล่ียประมาณการรายไดห้้องพกัในช่วงสถานการณ์ปกติ โดยมี 
รายไดค้่าห้องเฉล่ีย (ปัดเศษ) ประมำณ 3,400.-บาท / ห้อง / คืน และมีอตัราการเขา้พกัเฉล่ียประมาณ 65% ส่วนช่วงท่ีมีสถานการณ์
โควิด-19 มีรายไดค้่าห้องอยูใ่นช่วงประมาณ 2,600 – 2,800.-บาท / ห้อง / คืน และมีอตัราการเขา้พกัเฉล่ียประมาณ 27 - 36% และ
จากการส ารวจขอ้มูลราคาห้องพกัของโรงแรมระดบั 5 ดาว ในบริเวณใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งทรัพยสิ์น พบว่า ราคาตลาดห้องพกัปัจจุบนั 
(ในช่วงสถานการณ์โควิด-19) มีระดบัราคาเร่ิมตน้อยูท่ี่ประมาณ 2,600-3,900.-บาท/คืน โดยราคาตลาดขึ้นอยูก่บัสภาพท าเลท่ีตั้ง  
สภาพอาคาร  ส่ิงอ านวยความสะดวก  ขนาดพ้ืนท่ีห้อง  สาธารณูปโภค และเง่ือนไขต่างๆ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทางบริษัทฯ 
จึงท าการพจิารณาอัตราค่าห้องพกัเร่ิมต้นที่ราคาเฉลี่ยตามสถานการณ์ปกติ 3,400.-บาท / คืน และปรับเพิม่ขึน้ปีละ 3% โดย
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ในช่วง พ.ศ.2565 – 2566 ทางบริษัทฯ พจิารณาว่ายังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงท าการปรับลดค่าห้องปีพ.ศ. 2565 ลง
ประมาณ 25% และพ.ศ.2566 ลงประมาณ 10% หลังจากปี พ.ศ.2567 อัตราค่าห้องพกัจะเติบโตตามสถานการณ์ปกติ  

 
การประมาณการอตัราการเขา้พกัของทรัพยสิ์นเม่ือพิจารณาจากสถิติอตัราการเขา้พกัในช่วงสถานการณ์ปกติมีอตัราเขา้

พกัเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 60% - 70% และช่วงสถานการณ์โควิด-19 อยูท่ี่ประมาณ 27-81 - 36.61% ดังนั้นบริษัทฯ จึงก าหนดอัตรา
เข้าพกั (Occupancy Rate )  เร่ิมต้นปีที่ 1  เท่ากับ 30% ปีที ่2 เท่ากับ 50% ปีที่ 3 เท่ากับ 65% ปีที่ 4 เท่ากับ 70% และคงท่ีไปจน
ตลอดการประมาณการ 

 
รายไดจ้ากอาหาร และเคร่ืองด่ืม 

รายไดส่้วนน้ี เป็นมูลค่ารายไดจ้ากการจดัประชุมสัมมนา จดัเล้ียง ร้านอาหาร ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมต่างๆ ซ่ึงแปรผนั
ตามจ านวนลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะของแต่ละโรงแรมนั้นๆ  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัทีมผูบ้ริหารโรงแรม  การบริหาร
รายรับ-รายจ่าย  กลุ่มลูกคา้ใชบ้ริการ และส่วนลดค่าใชบ้ริการ โดยงบการบริหารของโรงแรมท่ีไดรั้บจากผูว่้าจา้ง  ดงันั้นบริษทัฯ 
เห็นควรก าหนดการประมาณการรายไดจ้ากค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมมีสัดส่วนอยูท่ี่ประมาณ 35% ของรายรับรวม  
 
รายไดอ้ื่นๆ  

รายไดอ้ื่นๆ  ประกอบดว้ย รายไดจ้ากค่าซกัรีด และอื่นๆ เป็นตน้ โดยงบการบริหารของโรงแรมท่ีไดรั้บจากผูว่้าจา้ง  
ดงันั้นบริษทัฯ เห็นควรก าหนดการประมาณการรายรับอื่นๆ อยูท่ี่ประมาณ  5% ของรายรับ    



 

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเลขท่ี   GA-65-0308                                                                         โดย บริษทั กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล จ ากดั 
หนา้  53 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างและรายได้ของกองทรัสต์ 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการกองทรัสต์ 
 

 
 
                          ตามสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาเช่าช่วงโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ฉบบัลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 ระหว่าง ทรัสต์

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดุสิตธานี (กองทรัสต)์ และบริษทั ดุสิต แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (ผูเ้ช่า) โดย
ผูเ้ช่ามีหนา้ท่ีตอ้งช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ดงัท่ีก าหนดต่อไปน้ี เป็นค่าเช่าในอตัราท่ีค านวณรวมกนัทั้งหมดของค่าเช่าท่ี
กองทรัสต์จะไดรั้บจากการให้เช่าทรัพยสิ์นของกองทรัสต์แก่ผูเ้ช่า ไดแ้ก่ ค่าเช่าท่ีกองทรัสต์ไดรั้บจากการให้เช่าโรงแรม
ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต การให้เช่าโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และการให้เช่าช่วงโรงแรมดุสิตธานี หวัหิน โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
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แหล่งทีมาของค่าใช้จ่าย ในการดําเนินงานฯ  สามารถจําแนกได้ดังนี 

ตน้ทุนค่าใชจ่้ายทางตรง 

        ตน้ทุนส่วนใหญจ่ะผนัแปรตามกระแสรายได ้  โดยในการประมาณการครังนี  ไดก้าํหนดสัดส่วนค่าใชจ้่ายตน้ทนุทางตรง 

พิจารณาจากงบกระแสรายรับ-รายจ่าย (ยอ้นหลงั 6 ปี พ.ศ.  - ) ของโรงแรมทีไดรั้บจากผูว่้างจา้ง สรุปไดด้งันี 

  ค่าใชจ้่ายทางตรง ตน้ทุนทางตรง       

  ตน้ทุนห้องพกั 370.- บาท/ห้อง และปรับเพิมปีละ . % 

  ตน้ทุนห้องพกัในส่วน  

  (TA & OTA) 
5.0%  ของรายรับห้องพกั  

  ตน้ทุนอาหาร และเครืองดมื 37.0% ของรายรับอาหาร และเครืองดืม 

  ตน้ทุนค่าใชจ้่ายอนืๆ 33.0% จากรายไดอ้ืนๆ  

 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและบริหาร 

  ตน้ทุนในการดาํเนินงาน ค่าใชจ้่าย       

  ค่าใชจ่้ายเงินเดือน และสวสัดิการ  
ปีที  (โควิด- ) 56,400,000.-บาท และปรับเพมิปีละ .0% 

ปีที  (ปกติ)        , , .-บาท และปรบัเพิมปีละ . % 

  ค่าบริหารงาน 4.0% ของรายไดร้วม 

  ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 5.0% ของรายไดร้วม 

  ค่าใชจ้่ายดา้นพลงังานและบาํรุงรักษา 

  (POMEC) 
11.0%  ของรายไดร้วม  

  ค่าประกนัภยั (ส่วนผูเ้ช่า) , .-บาท คงทีไปตลอดการประมาณการ 

  ค่าประกนัภยั (ส่วนผูใ้หเ้ช่า) , .-บาท คงทีไปตลอดการประมาณการ 

  ค่าภาษีทรัพยสิ์น , , .-บาท คงทีไปตลอดการประมาณการ 

  ค่าใชจ่้ายอนืๆ 2.0% ของรายไดร้วม 

  ค่าเช่าสินทรัพยถ์าวร , , .-บาท คงทีไปตลอดการประมาณการ 

 

ค่าใชจ่้ายอนืๆ  

Base Management Fee 2.0% ของรายไดร้วม 

Incentive Management Fee  5.0%  

ของกาํไรจากการดาํเนินงาน 

ลบดว้ย Base Management Fee 

เงินตงัสาํรองสาํหรับการปรับปรุงอาคารในอนาคต 

(FF&E) 

3.0% 

  

ของรายไดร้วม 
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อัตราคิดลดกระแสเงินสด  (Discount  Rate) 

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

 
 
Rm (Market Risk) หรือ อตัราผลตอบแทนของตลาดท่ีนักลงทุนคาดหวงัเพื่อชดเชยความเส่ียงในการลงทุนของ
ธุรกิจโรงแรม มีค่าประมาณ 10.00% ต่อปี  
 
ß  = ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีสะทอ้นความเส่ียงของการลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจโรงแรม จะมีค่าประมาณ 0.90 ซ่ึง
เป็นไปตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจภาพรวม 
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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% 
 
เน่ืองจากทรัพย์สินเป็นที่ดินทีม่ีสิทธิการครอบครองเป็นสิทธกิารเช่า (Leasehold) ระยะเวลา 30 ปี ปัจจุบันเหลืออายุสัญญา
ประมาณ 18 ปี 8 เดือน 22 วัน หรือ 18.7281 ปี ท าให้มีความเส่ียงเพิม่ขึน้จากระยะเวลาการด าเนนิกิจการที่น้อยกว่าการถือครอง
แบบกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold) ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงพจิารณาอัตราคิดลดเพิม่ขึน้ 1.00% หรือเท่ากับ 10.00%  
าผลตอแทนจากการลงทุน ( Capitalization Rate ) 
สรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  โดยวิธีรายได้แบบคิดกระแสเงินสด 
 

จากขอ้สมมติฐานในการประเมินมูลค่าดงักล่าวขา้งตน้  บริษทัฯ ขอประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นโดยวิธีรายได ้สรุปไดด้งัน้ี  

ที่ดนิ       เน้ือท่ี 63 ไร่ 1 งำน 60.0 ตำรำงวำ ( 25,360.0 ตำรำงวำ)

สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน ระยะเวลำ 18 ปี 8 เดือน 22 วนั หรือ 18.7281 ปี 
ส่ิงปลูกสร้ำง จ  ำนวน 14 รำยกำร

1,196,150,000  บำท

1,288,170,000  บำทรวมมูลค่ำทรัพย์สินโดยวธีิรำยได้ / จำกทรัพย์สิน  เป็นเงนิ

รวมมูลค่ำทรัพย์สินโดยวธีิรำยได้ / โครงสร้ำงรำยได้กองทรัสต์  เป็นเงนิ

สรุปมูลค่ำทรัพย์สิน / วธีิรำยได้ (Income Approach) แบบวธีิคิดลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Technique) 
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โครงสร้างรายได้กองทรัสท์ 
 

โรงแรม "Dusit Thani Hua Hin" 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

ก)  ข้อสมมติฐำนในกำรประเมินฯ
  จ  ำนวนห้องพกัรำยวนั (ห้อง) 296                                        296                                        296                                        296                                        296                                        296                                        296                                        296                                        296                                        296                                        
  จ  ำนวนห้องพกัทั้งหมดต่อปี (ห้อง) 81,030                                   108,040                                 108,040                                 108,040                                 108,040                                 108,040                                 108,040                                 108,040                                 108,040                                 108,040                                 
  คำ่ห้องพกัเฉล่ีย (บำท /ห้อง /คืน) 2,627 .- 3,246 .- 3,787 .- 3,901 .- 4,018 .- 4,139 .- 4,263 .- 4,391 .- 4,522 .- 4,658 .-
  อตัรำเติบโตเฉล่ีย (เพ่ิม 3% ทกุปี) 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
  อตัรำส่วนผูเ้ขำ้พกั (%) 30% 50% 65% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

ข)  กำรค ำนวณ
กระแสรำยได้
รำยรับ:
-ห้องพกั (% ของรำยรับรวม) 60.0% (บำทต่อปี) 63,847,589 .- 175,368,043 .- 265,974,865 .- 295,027,504 .- 303,878,330 .- 312,994,679 .- 322,384,520 .- 332,056,055 .- 342,017,737 .- 352,278,269 .-
-อำหำร และเคร่ืองด่ืม (% ของรำยรับรวม) 35.0% (บำทต่อปี) 37,244,427 .- 102,298,025 .- 155,152,005 .- 172,099,378 .- 177,262,359 .- 182,580,230 .- 188,057,637 .- 193,699,366 .- 199,510,347 .- 205,495,657 .-
-รำยไดอ่ื้นๆ (% ของรำยรับรวม) 5.0% (บำทต่อปี) 5,320,632 .- 14,614,004 .- 22,164,572 .- 24,585,625 .- 25,323,194 .- 26,082,890 .- 26,865,377 .- 27,671,338 .- 28,501,478 .- 29,356,522 .-
รำยรับรวมทั้งหมด 100.0% (บำทต่อปี) 106,412,648 .- 292,280,072 .- 443,291,442 .- 491,712,507 .- 506,463,883 .- 521,657,799 .- 537,307,533 .- 553,426,759 .- 570,029,562 .- 587,130,449 .-

กระแสรำยจ่ำย
ต้นทุนกำรด ำเนินงำน:
-ตน้ทนุห้องพกั ตน้ทนุเฉล่ีย ปรับเพ่ิมข้ึนปีละ 3.0% 370 (บำทต่อปี) 9,264,160 .- 21,204,633 .- 28,393,003 .- 31,494,393 .- 32,439,224 .- 33,412,401 .- 34,414,773 .- 35,447,216 .- 36,510,633 .- 37,605,952 .-
-คำ่คอมมิสชัน่ (TA&OTA) (% ของรำยรับคำ่ห้องพกั) 5.0% (บำทต่อปี) 3,192,379 .- 8,768,402 .- 13,298,743 .- 14,751,375 .- 15,193,916 .- 15,649,734 .- 16,119,226 .- 16,602,803 .- 17,100,887 .- 17,613,913 .-
-ตน้ทนุอำหำร และเคร่ืองด่ืม (% ของรำยรับอำหำร เคร่ืองด่ืม) 37.0% (บำทต่อปี) 13,780,438 .- 37,850,269 .- 57,406,242 .- 63,676,770 .- 65,587,073 .- 67,554,685 .- 69,581,326 .- 71,668,765 .- 73,818,828 .- 76,033,393 .-
-ตน้ทนุรำยไดอ่ื้นๆ (% ของรำยรับอ่ืนๆ) 33.0% (บำทต่อปี) 1,755,809 .- 4,822,621 .- 7,314,309 .- 8,113,256 .- 8,356,654 .- 8,607,354 .- 8,865,574 .- 9,131,542 .- 9,405,488 .- 9,687,652 .-
 รวมตน้ทนุทำงตรง (บำทต่อปี) 27,992,786 .- 72,645,925 .- 106,412,297 .- 118,035,794 .- 121,576,868 .- 125,224,174 .- 128,980,899 .- 132,850,326 .- 136,835,836 .- 140,940,911 .-
รำยได้ขั้นต้น (บำทต่อปี) 78,419,862 .- 219,634,147 .- 336,879,145 .- 373,676,713 .- 384,887,015 .- 396,433,625 .- 408,326,634 .- 420,576,433 .- 433,193,726 .- 446,189,538 .-

รำยจ่ำยในกำรบริหำรและด ำเนินงำน:
-คำ่ใชจ่้ำยเงินเดือนและสวสัดิกำร ปีท่ี 1-2 = 56,400,000.-บำท, ปีท่ี 3 = 70,320,000.-บำท  และปรับเพ่ิมทกุปี 2.0% (บำทต่อปี) 42,300,000 .- 57,528,000 .- 70,320,000 .- 71,726,400 .- 73,160,928 .- 74,624,147 .- 76,116,629 .- 77,638,962 .- 79,191,741 .- 80,775,576 .-
-คำ่บริหำรงำน (% ของรำยรับรวม) 4.0% (บำทต่อปี) 4,256,506 .- 11,691,203 .- 17,731,658 .- 19,668,500 .- 20,258,555 .- 20,866,312 .- 21,492,301 .- 22,137,070 .- 22,801,182 .- 23,485,218 .-
-คำ่โฆษณำและส่งเสริมกำรขำย (% ของรำยรับรวม) 5.0% (บำทต่อปี) 5,320,632 .- 14,614,004 .- 22,164,572 .- 24,585,625 .- 25,323,194 .- 26,082,890 .- 26,865,377 .- 27,671,338 .- 28,501,478 .- 29,356,522 .-

 -คำ่ใชจ่้ำยดำ้นพลงังำนและบ ำรุงรักษำ (POMEC) (% ของรำยรับรวม) 11.0% (บำทต่อปี) 11,705,391 .- 32,150,808 .- 48,762,059 .- 54,088,376 .- 55,711,027 .- 57,382,358 .- 59,103,829 .- 60,876,944 .- 62,703,252 .- 64,584,349 .-
 -คำ่ประกนัภยั (ประมำณกำร 76,595-.บำท /ปี คงท่ี) (บำทต่อปี) 57,446 .- 76,595 .- 76,595 .- 76,595 .- 76,595 .- 76,595 .- 76,595 .- 76,595 .- 76,595 .- 76,595 .-
 -คำ่ภำษีทรัพยสิ์น (ประมำณกำร 4,172,890-.บำท /ปี คงท่ี) (บำทต่อปี) 3,129,668 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .-
-คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆ (% ของรำยรับรวม) 2.0% (บำทต่อปี) 2,128,253 .- 5,845,601 .- 8,865,829 .- 9,834,250 .- 10,129,278 .- 10,433,156 .- 10,746,151 .- 11,068,535 .- 11,400,591 .- 11,742,609 .-
- คำ่เช่ำ สินทรัพยถ์ำวร (ประมำณกำร 2,656,431-.บำท /ปี คงท่ี) (บำทต่อปี) 1,992,323 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .-
รวมคำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำรและด ำเนินงำน (บำทต่อปี) 70,890,219 .- 128,735,532 .- 174,750,033 .- 186,809,068 .- 191,488,898 .- 196,294,778 .- 201,230,203 .- 206,298,765 .- 211,504,161 .- 216,850,191 .-

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน (บำทต่อปี) 7,529,642 .- 90,898,615 .- 162,129,112 .- 186,867,646 .- 193,398,117 .- 200,138,847 .- 207,096,431 .- 214,277,668 .- 221,689,565 .- 229,339,347 .-

รำยจ่ำยอ่ืน ๆ:
 -Base Management Fee (% ของรำยรับรวม) 2.0% (บำทต่อปี) 2,128,253 .- 5,845,601 .- 8,865,829 .- 9,834,250 .- 10,129,278 .- 10,433,156 .- 10,746,151 .- 11,068,535 .- 11,400,591 .- 11,742,609 .-
 -Incentive Management Fee (ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน - Base Management Fee) 5.0% (บำทต่อปี) 635,454 .- 4,890,227 .- 8,451,751 .- 9,688,678 .- 10,015,202 .- 10,352,238 .- 10,700,117 .- 11,059,179 .- 11,429,774 .- 11,812,263 .-

รำยได้สุทธิ (Before FF&E) (บำทต่อปี) 4,765,935 .- 80,162,787 .- 144,811,532 .- 167,344,718 .- 173,253,637 .- 179,353,453 .- 185,650,163 .- 192,149,954 .- 198,859,200 .- 205,784,475 .-

ประมำณกำรรำยได้จำกค่ำเช่ำ
 -คำ่เช่ำคงท่ี (Fixed Rental) คำ่เช่ำคงท่ีเร่ิมตน้ 48,489,507 บำท/ปี (บำทต่อปี) 36,367,130 .- 49,218,754 .- 83,795,317 .- 96,598,979 .- 105,281,804 .- 109,692,749 .- 112,861,133 .- 117,528,126 .- 121,728,657 .- 125,401,405 .-
 -คำ่เช่ำผนัแปร (Variable Rental) (EBITDA - คำ่เช่ำคงท่ี ) x 85% (ปี 65) และ 80% (ปี 66 เป็นตน้ไป) (บำทต่อปี) 0 .- 24,609,377 .- 41,897,659 .- 48,299,489 .- 52,640,902 .- 54,846,374 .- 56,430,566 .- 58,764,063 .- 60,864,328 .- 62,700,703 .-
รำยได้รวมจำกค่ำเช่ำ (บำทต่อปี) 36,367,130 .- 73,828,131 .- 125,692,976 .- 144,898,468 .- 157,922,706 .- 164,539,123 .- 169,291,699 .- 176,292,189 .- 182,592,985 .- 188,102,108 .-

 -เงินตั้งส ำรองส ำหรับกำรปรับปรุงอำคำรในอนำคต (FF&E) (% ของรำยรับรวม) 3.0% (บำทต่อปี) 3,192,379 .- 8,768,402 .- 13,298,743 .- 14,751,375 .- 15,193,916 .- 15,649,734 .- 16,119,226 .- 16,602,803 .- 17,100,887 .- 17,613,913 .-
 -คำ่ประกนัภยั (ประมำณกำร 108,099-.บำท /ปี คงท่ี) (บำทต่อปี) 81,075 .- 108,101 .- 108,102 .- 108,103 .- 108,104 .- 108,105 .- 108,106 .- 108,107 .- 108,108 .- 108,109 .-
กระแสรำยได้สุทธิ (บำทต่อปี) 33,093,676 .- 64,951,628 .- 112,286,131 .- 130,038,990 .- 142,620,685 .- 148,781,284 .- 153,064,367 .- 159,581,280 .- 165,383,990 .- 170,380,085 .-
มูลคำ่ปัจจุบนัสุทธิ โดยก ำหนดอตัรำคิดลดท่ี 10.0% 0.9310 0.8464 0.7694 0.6995 0.6359 0.5781 0.5255 0.4778 0.4343 0.3948
มูลคำ่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิแต่ละงวด (บำทต่อปี) 30,810,624 .- 54,973,431 .- 86,396,517 .- 90,960,119 .- 90,691,642 .- 86,008,300 .- 80,440,262 .- 76,241,009 .- 71,830,265 .- 67,272,900 .-

มูลค่ำทรัพย์สินทีท่ ำกำรประเมินมูลค่ำ (ปัดเศษ) 1,196,150,000 .- บำท 1,250,000,000.00                  

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

(-หนึ่งพนัหนึ่งร้อยเก้ำสิบหกล้ำนหนึ่งแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน -)  
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โรงแรม "Dusit Thani Hua Hin"

ปีที่ ปีที ่11 ปีที ่12 ปีที ่13 ปีที ่14 ปีที ่15 ปีที ่16 ปีที ่17 ปีที ่18 ปีที ่19
พ.ศ. พ.ศ. 2575 พ.ศ. 2576 พ.ศ. 2577 พ.ศ. 2578 พ.ศ. 2579 พ.ศ. 2580 พ.ศ. 2581 พ.ศ. 2582 พ.ศ. 2583
เดือน (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. - 23 ธ.ค.)

ระยะเวลำสะสม/ปี 10.7500 11.7500 12.7500 13.7500 14.7500 15.7500 16.7500 17.7500 18.7281

ก)  ข้อสมมติฐำนในกำรประเมินฯ
  จ  ำนวนห้องพกัรำยวนั (ห้อง) 296                                        296                                        296                                        296                                        296                                        296                                        296                                        296                                        296                                        
  จ  ำนวนห้องพกัทั้งหมดต่อปี (ห้อง) 108,040                                 108,040                                 108,040                                 108,040                                 108,040                                 108,040                                 108,040                                 108,040                                 105,672                                 
  คำ่ห้องพกัเฉล่ีย (บำท /ห้อง /คืน) 4,798 .- 4,942 .- 5,090 .- 5,243 .- 5,400 .- 5,562 .- 5,729 .- 5,901 .- 6,078 .-
  อตัรำเติบโตเฉล่ีย (เพ่ิม 3% ทกุปี) 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
  อตัรำส่วนผูเ้ขำ้พกั (%) 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

ข)  กำรค ำนวณ
กระแสรำยได้
รำยรับ:
-ห้องพกั (% ของรำยรับรวม) 60.0% (บำทต่อปี) 362,846,617 .- 373,732,016 .- 384,943,976 .- 396,492,296 .- 408,387,064 .- 420,638,676 .- 433,257,837 .- 446,255,572 .- 449,568,867 .-
-อำหำร และเคร่ืองด่ืม (% ของรำยรับรวม) 35.0% (บำทต่อปี) 211,660,527 .- 218,010,343 .- 224,550,653 .- 231,287,172 .- 238,225,788 .- 245,372,561 .- 252,733,738 .- 260,315,750 .- 262,248,506 .-
-รำยไดอ่ื้นๆ (% ของรำยรับรวม) 5.0% (บำทต่อปี) 30,237,218 .- 31,144,335 .- 32,078,665 .- 33,041,025 .- 34,032,255 .- 35,053,223 .- 36,104,820 .- 37,187,964 .- 37,464,072 .-
รำยรับรวมทั้งหมด 100.0% (บำทต่อปี) 604,744,362 .- 622,886,693 .- 641,573,294 .- 660,820,493 .- 680,645,107 .- 701,064,461 .- 722,096,395 .- 743,759,286 .- 749,281,444 .-

กระแสรำยจ่ำย
ต้นทุนกำรด ำเนินงำน:
-ตน้ทนุห้องพกั ตน้ทนุเฉล่ีย ปรับเพ่ิมข้ึนปีละ 3.0% 370 (บำทต่อปี) 38,734,130 .- 39,896,154 .- 41,093,039 .- 42,325,830 .- 43,595,605 .- 44,903,473 .- 46,250,577 .- 47,638,095 .- 47,991,791 .-
-คำ่คอมมิสชัน่ (TA&OTA) (% ของรำยรับคำ่ห้องพกั) 5.0% (บำทต่อปี) 18,142,331 .- 18,686,601 .- 19,247,199 .- 19,824,615 .- 20,419,353 .- 21,031,934 .- 21,662,892 .- 22,312,779 .- 22,478,443 .-
-ตน้ทนุอำหำร และเคร่ืองด่ืม (% ของรำยรับอำหำร เคร่ืองด่ืม) 37.0% (บำทต่อปี) 78,314,395 .- 80,663,827 .- 83,083,742 .- 85,576,254 .- 88,143,541 .- 90,787,848 .- 93,511,483 .- 96,316,828 .- 97,031,947 .-
-ตน้ทนุรำยไดอ่ื้นๆ (% ของรำยรับอ่ืนๆ) 33.0% (บำทต่อปี) 9,978,282 .- 10,277,630 .- 10,585,959 .- 10,903,538 .- 11,230,644 .- 11,567,564 .- 11,914,591 .- 12,272,028 .- 12,363,144 .-
 รวมตน้ทนุทำงตรง (บำทต่อปี) 145,169,138 .- 149,524,212 .- 154,009,939 .- 158,630,237 .- 163,389,144 .- 168,290,818 .- 173,339,543 .- 178,539,729 .- 179,865,326 .-
รำยได้ขั้นต้น (บำทต่อปี) 459,575,224 .- 473,362,481 .- 487,563,355 .- 502,190,256 .- 517,255,963 .- 532,773,642 .- 548,756,852 .- 565,219,557 .- 569,416,119 .-

รำยจ่ำยในกำรบริหำรและด ำเนินงำน:
-คำ่ใชจ่้ำยเงินเดือนและสวสัดิกำร ปีท่ี 1-2 = 56,400,000.-บำท, ปีท่ี 3 = 70,320,000.-บำท  และปรับเพ่ิมทกุปี 2.0% (บำทต่อปี) 82,391,088 .- 84,038,909 .- 85,719,688 .- 87,434,081 .- 89,182,763 .- 90,966,418 .- 92,785,747 .- 94,641,462 .- 96,534,291 .-
-คำ่บริหำรงำน (% ของรำยรับรวม) 4.0% (บำทต่อปี) 24,189,774 .- 24,915,468 .- 25,662,932 .- 26,432,820 .- 27,225,804 .- 28,042,578 .- 28,883,856 .- 29,750,371 .- 29,971,258 .-
-คำ่โฆษณำและส่งเสริมกำรขำย (% ของรำยรับรวม) 5.0% (บำทต่อปี) 30,237,218 .- 31,144,335 .- 32,078,665 .- 33,041,025 .- 34,032,255 .- 35,053,223 .- 36,104,820 .- 37,187,964 .- 37,464,072 .-

 -คำ่ใชจ่้ำยดำ้นพลงังำนและบ ำรุงรักษำ (POMEC) (% ของรำยรับรวม) 11.0% (บำทต่อปี) 66,521,880 .- 68,517,536 .- 70,573,062 .- 72,690,254 .- 74,870,962 .- 77,117,091 .- 79,430,603 .- 81,813,522 .- 82,420,959 .-
 -คำ่ประกนัภยั (ประมำณกำร 76,595-.บำท /ปี คงท่ี) (บำทต่อปี) 76,595 .- 76,595 .- 76,595 .- 76,595 .- 76,595 .- 76,595 .- 76,595 .- 76,595 .- 76,595 .-
 -คำ่ภำษีทรัพยสิ์น (ประมำณกำร 4,172,890-.บำท /ปี คงท่ี) (บำทต่อปี) 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .-
-คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆ (% ของรำยรับรวม) 2.0% (บำทต่อปี) 12,094,887 .- 12,457,734 .- 12,831,466 .- 13,216,410 .- 13,612,902 .- 14,021,289 .- 14,441,928 .- 14,875,186 .- 14,985,629 .-
- คำ่เช่ำ สินทรัพยถ์ำวร (ประมำณกำร 2,656,431-.บำท /ปี คงท่ี) (บำทต่อปี) 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .-
รวมคำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำรและด ำเนินงำน (บำทต่อปี) 222,340,763 .- 227,979,898 .- 233,771,728 .- 239,720,506 .- 245,830,603 .- 252,106,516 .- 258,552,869 .- 265,174,421 .- 268,282,125 .-

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน (บำทต่อปี) 237,234,461 .- 245,382,583 .- 253,791,627 .- 262,469,750 .- 271,425,361 .- 280,667,127 .- 290,203,982 .- 300,045,137 .- 301,133,994 .-

รำยจ่ำยอ่ืน ๆ:
 -Base Management Fee (% ของรำยรับรวม) 2.0% (บำทต่อปี) 12,094,887 .- 12,457,734 .- 12,831,466 .- 13,216,410 .- 13,612,902 .- 14,021,289 .- 14,441,928 .- 14,875,186 .- 14,985,629 .-
 -Incentive Management Fee (ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน - Base Management Fee) 5.0% (บำทต่อปี) 12,207,019 .- 12,614,425 .- 13,034,877 .- 13,468,783 .- 13,916,564 .- 14,378,652 .- 14,855,495 .- 15,347,553 .- 15,401,996 .-

รำยได้สุทธิ (Before FF&E) (บำทต่อปี) 212,932,555 .- 220,310,424 .- 227,925,284 .- 235,784,557 .- 243,895,895 .- 252,267,185 .- 260,906,559 .- 269,822,398 .- 270,746,370 .-

ประมำณกำรรำยได้จำกค่ำเช่ำ
 -คำ่เช่ำคงท่ี (Fixed Rental) คำ่เช่ำคงท่ีเร่ิมตน้ 48,489,507 บำท/ปี (บำทต่อปี) 130,284,216 .- 134,870,122 .- 138,918,184 .- 144,274,188 .- 149,314,369 .- 153,765,021 .- 159,652,168 .- 165,192,235 .- 165,669,594 .-
 -คำ่เช่ำผนัแปร (Variable Rental) (EBITDA - คำ่เช่ำคงท่ี ) x 85% (ปี 65) และ 80% (ปี 66 เป็นตน้ไป) (บำทต่อปี) 65,142,108 .- 67,435,061 .- 69,459,092 .- 72,137,094 .- 74,657,185 .- 76,882,510 .- 79,826,084 .- 82,596,117 .- 82,834,797 .-
รำยได้รวมจำกค่ำเช่ำ (บำทต่อปี) 195,426,325 .- 202,305,182 .- 208,377,277 .- 216,411,282 .- 223,971,554 .- 230,647,531 .- 239,478,252 .- 247,788,352 .- 248,504,391 .-

 -เงินตั้งส ำรองส ำหรับกำรปรับปรุงอำคำรในอนำคต (FF&E) (% ของรำยรับรวม) 3.0% (บำทต่อปี) 18,142,331 .- 18,686,601 .- 19,247,199 .- 19,824,615 .- 20,419,353 .- 21,031,934 .- 21,662,892 .- 0 .- 0 .-
 -คำ่ประกนัภยั (ประมำณกำร 108,099-.บำท /ปี คงท่ี) (บำทต่อปี) 108,110 .- 108,111 .- 108,112 .- 108,113 .- 108,114 .- 108,115 .- 108,116 .- 108,117 .- 108,118 .-
กระแสรำยได้สุทธิ (บำทต่อปี) 177,175,884 .- 183,510,471 .- 189,021,966 .- 196,478,555 .- 203,444,086 .- 209,507,482 .- 217,707,244 .- 247,680,235 .- 248,396,273 .-
มูลคำ่ปัจจุบนัสุทธิ โดยก ำหนดอตัรำคิดลดท่ี 10.0% 0.3589 0.3263 0.2966 0.2697 0.2452 0.2229 0.2026 0.1842 0.1678
มูลคำ่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิแต่ละงวด (บำทต่อปี) 63,596,504 .- 59,882,069 .- 56,073,226 .- 52,986,561 .- 49,877,303 .- 46,694,394 .- 44,110,848 .- 45,621,671 .- 41,681,128 .-

มูลค่ำทรัพย์สินทีท่ ำกำรประเมินมูลค่ำ (ปัดเศษ)

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

(-หนึ่งพนัหนึ่งร้อยเก้ำสิบหกล้ำนหนึ่งแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน -)  
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ทรัพย์สิน 

 

โรงแรม "Dusit Thani Hua Hin" #REF! 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

ก)  ข้อสมมติฐำนในกำรประเมินฯ
  จ  ำนวนห้องพกัรำยวนั (ห้อง) 296                                             296                                         296                                         296                                         296                                         296                                         296                                         296                                         296                                         296                                         
  จ  ำนวนห้องพกัทั้งหมดต่อปี (ห้อง) 81,030                                        108,040                                  108,040                                  108,040                                  108,040                                  108,040                                  108,040                                  108,040                                  108,040                                  108,040                                  
  คำ่ห้องพกัเฉล่ีย (บำท /ห้อง /คืน) 2,627 .- 3,246 .- 3,787 .- 3,901 .- 4,018 .- 4,139 .- 4,263 .- 4,391 .- 4,522 .- 4,658 .-
  อตัรำเติบโตเฉล่ีย (เพ่ิม 3% ทกุปี) 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
  อตัรำส่วนผูเ้ขำ้พกั (%) 30% 50% 65% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

ข)  กำรค ำนวณ
กระแสรำยได้
รำยรับ:
-ห้องพกั (% ของรำยรับรวม) 60.0% (บำทต่อปี) 63,847,589 .- 175,368,043 .- 265,974,865 .- 295,027,504 .- 303,878,330 .- 312,994,679 .- 322,384,520 .- 332,056,055 .- 342,017,737 .- 352,278,269 .-
-อำหำร และเคร่ืองด่ืม (% ของรำยรับรวม) 35.0% (บำทต่อปี) 37,244,427 .- 102,298,025 .- 155,152,005 .- 172,099,378 .- 177,262,359 .- 182,580,230 .- 188,057,637 .- 193,699,366 .- 199,510,347 .- 205,495,657 .-
-รำยไดอ่ื้นๆ (% ของรำยรับรวม) 5.0% (บำทต่อปี) 5,320,632 .- 14,614,004 .- 22,164,572 .- 24,585,625 .- 25,323,194 .- 26,082,890 .- 26,865,377 .- 27,671,338 .- 28,501,478 .- 29,356,522 .-
รำยรับรวมทั้งหมด 100.0% (บำทต่อปี) 106,412,648 .- 292,280,072 .- 443,291,442 .- 491,712,507 .- 506,463,883 .- 521,657,799 .- 537,307,533 .- 553,426,759 .- 570,029,562 .- 587,130,449 .-

กระแสรำยจ่ำย
ต้นทุนกำรด ำเนินงำน:
-ตน้ทนุห้องพกั ตน้ทนุเฉล่ีย ปรับเพ่ิมข้ึนปีละ 3.0% 370 (บำทต่อปี) 9,264,160 .- 21,204,633 .- 28,393,003 .- 31,494,393 .- 32,439,224 .- 33,412,401 .- 34,414,773 .- 35,447,216 .- 36,510,633 .- 37,605,952 .-
-คำ่คอมมิสชัน่ (TA&OTA) (% ของรำยรับคำ่ห้องพกั) 5.0% (บำทต่อปี) 3,192,379 .- 8,768,402 .- 13,298,743 .- 14,751,375 .- 15,193,916 .- 15,649,734 .- 16,119,226 .- 16,602,803 .- 17,100,887 .- 17,613,913 .-
-ตน้ทนุอำหำร และเคร่ืองด่ืม (% ของรำยรับอำหำร เคร่ืองด่ืม) 37.0% (บำทต่อปี) 13,780,438 .- 37,850,269 .- 57,406,242 .- 63,676,770 .- 65,587,073 .- 67,554,685 .- 69,581,326 .- 71,668,765 .- 73,818,828 .- 76,033,393 .-
-ตน้ทนุรำยไดอ่ื้นๆ (% ของรำยรับอ่ืนๆ) 33.0% (บำทต่อปี) 1,755,809 .- 4,822,621 .- 7,314,309 .- 8,113,256 .- 8,356,654 .- 8,607,354 .- 8,865,574 .- 9,131,542 .- 9,405,488 .- 9,687,652 .-
 รวมตน้ทนุทำงตรง (บำทต่อปี) 27,992,786 .- 72,645,925 .- 106,412,297 .- 118,035,794 .- 121,576,868 .- 125,224,174 .- 128,980,899 .- 132,850,326 .- 136,835,836 .- 140,940,911 .-
รำยได้ขั้นต้น (บำทต่อปี) 78,419,862 .- 219,634,147 .- 336,879,145 .- 373,676,713 .- 384,887,015 .- 396,433,625 .- 408,326,634 .- 420,576,433 .- 433,193,726 .- 446,189,538 .-

รำยจ่ำยในกำรบริหำรและด ำเนินงำน:
-คำ่ใชจ่้ำยเงินเดือนและสวสัดิกำร ปีท่ี 1-2 = 56,400,000.-บำท, ปีท่ี 3 = 70,320,000.-บำท  และปรับเพ่ิมทกุปี 2.0% (บำทต่อปี) 42,300,000 .- 57,528,000 .- 70,320,000 .- 71,726,400 .- 73,160,928 .- 74,624,147 .- 76,116,629 .- 77,638,962 .- 79,191,741 .- 80,775,576 .-
-คำ่บริหำรงำน (% ของรำยรับรวม) 4.0% (บำทต่อปี) 4,256,506 .- 11,691,203 .- 17,731,658 .- 19,668,500 .- 20,258,555 .- 20,866,312 .- 21,492,301 .- 22,137,070 .- 22,801,182 .- 23,485,218 .-
-คำ่โฆษณำและส่งเสริมกำรขำย (% ของรำยรับรวม) 5.0% (บำทต่อปี) 5,320,632 .- 14,614,004 .- 22,164,572 .- 24,585,625 .- 25,323,194 .- 26,082,890 .- 26,865,377 .- 27,671,338 .- 28,501,478 .- 29,356,522 .-

 -คำ่ใชจ่้ำยดำ้นพลงังำนและบ ำรุงรักษำ (POMEC) (% ของรำยรับรวม) 11.0% (บำทต่อปี) 11,705,391 .- 32,150,808 .- 48,762,059 .- 54,088,376 .- 55,711,027 .- 57,382,358 .- 59,103,829 .- 60,876,944 .- 62,703,252 .- 64,584,349 .-
 -คำ่ประกนัภยั (ประมำณกำร 184,694-.บำท /ปี คงท่ี) (บำทต่อปี) 138,521 .- 184,694 .- 184,694 .- 184,694 .- 184,694 .- 184,694 .- 184,694 .- 184,694 .- 184,694 .- 184,694 .-
 -คำ่ภำษีทรัพยสิ์น (ประมำณกำร 4,172,890-.บำท /ปี คงท่ี) (บำทต่อปี) 3,129,668 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .-
-คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆ (% ของรำยรับรวม) 2.0% (บำทต่อปี) 2,128,253 .- 5,845,601 .- 8,865,829 .- 9,834,250 .- 10,129,278 .- 10,433,156 .- 10,746,151 .- 11,068,535 .- 11,400,591 .- 11,742,609 .-
- คำ่เช่ำ สินทรัพยถ์ำวร (ประมำณกำร 2,656,431-.บำท /ปี คงท่ี) (บำทต่อปี) 1,992,323 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .-
รวมคำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำรและด ำเนินงำน (บำทต่อปี) 70,971,294 .- 128,843,631 .- 174,858,132 .- 186,917,167 .- 191,596,997 .- 196,402,877 .- 201,338,302 .- 206,406,864 .- 211,612,260 .- 216,958,290 .-

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน (บำทต่อปี) 7,448,568 .- 90,790,516 .- 162,021,013 .- 186,759,547 .- 193,290,018 .- 200,030,748 .- 206,988,332 .- 214,169,569 .- 221,581,466 .- 229,231,248 .-

รำยจ่ำยอ่ืน ๆ:
 -Base Management Fee (% ของรำยรับรวม) 2.0% (บำทต่อปี) 2,128,253 .- 5,845,601 .- 8,865,829 .- 9,834,250 .- 10,129,278 .- 10,433,156 .- 10,746,151 .- 11,068,535 .- 11,400,591 .- 11,742,609 .-
 -Incentive Management Fee (ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน - Base Management Fee) 5.0% (บำทต่อปี) 635,454 .- 4,890,227 .- 8,451,751 .- 9,688,678 .- 10,015,202 .- 10,352,238 .- 10,700,117 .- 11,059,179 .- 11,429,774 .- 11,812,263 .-
 -เงินตั้งส ำรองส ำหรับกำรปรับปรุงอำคำรในอนำคต (FF&E) (% ของรำยรับรวม) 3.0% (บำทต่อปี) 3,192,379 .- 8,768,402 .- 13,298,743 .- 14,751,375 .- 15,193,916 .- 15,649,734 .- 16,119,226 .- 16,602,803 .- 17,100,887 .- 17,613,913 .-

กระแสรำยได้สุทธิ (บำทต่อปี) 1,492,482 .- 71,286,286 .- 131,404,689 .- 152,485,243 .- 157,951,622 .- 163,595,620 .- 169,422,838 .- 175,439,052 .- 181,650,214 .- 188,062,462 .-
มูลคำ่ปัจจุบนัสุทธิ โดยก ำหนดอตัรำคิดลดท่ี 10.0% 0.9310 0.8464 0.7694 0.6995 0.6359 0.5781 0.5255 0.4778 0.4343 0.3948
มูลคำ่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิแต่ละงวด (บำทต่อปี) 1,389,519 .- 60,334,926 .- 101,106,943 .- 106,660,901 .- 100,440,493 .- 94,572,252 .- 89,037,166 .- 83,817,164 .- 78,895,080 .- 74,254,613 .-

มูลค่ำทรัพย์สินทีท่ ำกำรประเมินมูลค่ำ (ปัดเศษ) 1,288,170,000 .- บำท

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

(-หนึ่งพนัสองร้อยแปดสิบแปดล้ำนหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบำทถ้วน -)  
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โรงแรม "Dusit Thani Hua Hin"

ปีที่ ปีที ่11 ปีที ่12 ปีที ่13 ปีที ่14 ปีที ่15 ปีที ่16 ปีที ่17 ปีที ่18 ปีที ่19
พ.ศ. พ.ศ. 2575 พ.ศ. 2576 พ.ศ. 2577 พ.ศ. 2578 พ.ศ. 2579 พ.ศ. 2580 พ.ศ. 2581 พ.ศ. 2582 พ.ศ. 2583
เดือน (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. - 23 ธ.ค.)

ระยะเวลำสะสม/ปี 10.7500 11.7500 12.7500 13.7500 14.7500 15.7500 16.7500 17.7500 18.7281

ก)  ข้อสมมติฐำนในกำรประเมินฯ
  จ  ำนวนห้องพกัรำยวนั (ห้อง) 296                                         296                                         296                                         296                                         296                                         296                                         296                                         296                                         296                                           
  จ  ำนวนห้องพกัทั้งหมดต่อปี (ห้อง) 108,040                                  108,040                                  108,040                                  108,040                                  108,040                                  108,040                                  108,040                                  108,040                                  105,672                                    
  คำ่ห้องพกัเฉล่ีย (บำท /ห้อง /คืน) 4,798 .- 4,942 .- 5,090 .- 5,243 .- 5,400 .- 5,562 .- 5,729 .- 5,901 .- 6,078 .-
  อตัรำเติบโตเฉล่ีย (เพ่ิม 3% ทกุปี) 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
  อตัรำส่วนผูเ้ขำ้พกั (%) 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

ข)  กำรค ำนวณ
กระแสรำยได้
รำยรับ:
-ห้องพกั (% ของรำยรับรวม) 60.0% (บำทต่อปี) 362,846,617 .- 373,732,016 .- 384,943,976 .- 396,492,296 .- 408,387,064 .- 420,638,676 .- 433,257,837 .- 446,255,572 .- 449,568,867 .-
-อำหำร และเคร่ืองด่ืม (% ของรำยรับรวม) 35.0% (บำทต่อปี) 211,660,527 .- 218,010,343 .- 224,550,653 .- 231,287,172 .- 238,225,788 .- 245,372,561 .- 252,733,738 .- 260,315,750 .- 262,248,506 .-
-รำยไดอ่ื้นๆ (% ของรำยรับรวม) 5.0% (บำทต่อปี) 30,237,218 .- 31,144,335 .- 32,078,665 .- 33,041,025 .- 34,032,255 .- 35,053,223 .- 36,104,820 .- 37,187,964 .- 37,464,072 .-
รำยรับรวมทั้งหมด 100.0% (บำทต่อปี) 604,744,362 .- 622,886,693 .- 641,573,294 .- 660,820,493 .- 680,645,107 .- 701,064,461 .- 722,096,395 .- 743,759,286 .- 749,281,444 .-

กระแสรำยจ่ำย
ต้นทุนกำรด ำเนินงำน:
-ตน้ทนุห้องพกั ตน้ทนุเฉล่ีย ปรับเพ่ิมข้ึนปีละ 3.0% 370 (บำทต่อปี) 38,734,130 .- 39,896,154 .- 41,093,039 .- 42,325,830 .- 43,595,605 .- 44,903,473 .- 46,250,577 .- 47,638,095 .- 47,991,791 .-
-คำ่คอมมิสชัน่ (TA&OTA) (% ของรำยรับคำ่ห้องพกั) 5.0% (บำทต่อปี) 18,142,331 .- 18,686,601 .- 19,247,199 .- 19,824,615 .- 20,419,353 .- 21,031,934 .- 21,662,892 .- 22,312,779 .- 22,478,443 .-
-ตน้ทนุอำหำร และเคร่ืองด่ืม (% ของรำยรับอำหำร เคร่ืองด่ืม) 37.0% (บำทต่อปี) 78,314,395 .- 80,663,827 .- 83,083,742 .- 85,576,254 .- 88,143,541 .- 90,787,848 .- 93,511,483 .- 96,316,828 .- 97,031,947 .-
-ตน้ทนุรำยไดอ่ื้นๆ (% ของรำยรับอ่ืนๆ) 33.0% (บำทต่อปี) 9,978,282 .- 10,277,630 .- 10,585,959 .- 10,903,538 .- 11,230,644 .- 11,567,564 .- 11,914,591 .- 12,272,028 .- 12,363,144 .-
 รวมตน้ทนุทำงตรง (บำทต่อปี) 145,169,138 .- 149,524,212 .- 154,009,939 .- 158,630,237 .- 163,389,144 .- 168,290,818 .- 173,339,543 .- 178,539,729 .- 179,865,326 .-
รำยได้ขั้นต้น (บำทต่อปี) 459,575,224 .- 473,362,481 .- 487,563,355 .- 502,190,256 .- 517,255,963 .- 532,773,642 .- 548,756,852 .- 565,219,557 .- 569,416,119 .-

รำยจ่ำยในกำรบริหำรและด ำเนินงำน:
-คำ่ใชจ่้ำยเงินเดือนและสวสัดิกำร ปีท่ี 1-2 = 56,400,000.-บำท, ปีท่ี 3 = 70,320,000.-บำท  และปรับเพ่ิมทกุปี 2.0% (บำทต่อปี) 82,391,088 .- 84,038,909 .- 85,719,688 .- 87,434,081 .- 89,182,763 .- 90,966,418 .- 92,785,747 .- 94,641,462 .- 96,534,291 .-
-คำ่บริหำรงำน (% ของรำยรับรวม) 4.0% (บำทต่อปี) 24,189,774 .- 24,915,468 .- 25,662,932 .- 26,432,820 .- 27,225,804 .- 28,042,578 .- 28,883,856 .- 29,750,371 .- 29,971,258 .-
-คำ่โฆษณำและส่งเสริมกำรขำย (% ของรำยรับรวม) 5.0% (บำทต่อปี) 30,237,218 .- 31,144,335 .- 32,078,665 .- 33,041,025 .- 34,032,255 .- 35,053,223 .- 36,104,820 .- 37,187,964 .- 37,464,072 .-

 -คำ่ใชจ่้ำยดำ้นพลงังำนและบ ำรุงรักษำ (POMEC) (% ของรำยรับรวม) 11.0% (บำทต่อปี) 66,521,880 .- 68,517,536 .- 70,573,062 .- 72,690,254 .- 74,870,962 .- 77,117,091 .- 79,430,603 .- 81,813,522 .- 82,420,959 .-
 -คำ่ประกนัภยั (ประมำณกำร 184,694-.บำท /ปี คงท่ี) (บำทต่อปี) 184,694 .- 184,694 .- 184,694 .- 184,694 .- 184,694 .- 184,694 .- 184,694 .- 184,694 .- 184,694 .-
 -คำ่ภำษีทรัพยสิ์น (ประมำณกำร 4,172,890-.บำท /ปี คงท่ี) (บำทต่อปี) 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .- 4,172,890 .-
-คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆ (% ของรำยรับรวม) 2.0% (บำทต่อปี) 12,094,887 .- 12,457,734 .- 12,831,466 .- 13,216,410 .- 13,612,902 .- 14,021,289 .- 14,441,928 .- 14,875,186 .- 14,985,629 .-
- คำ่เช่ำ สินทรัพยถ์ำวร (ประมำณกำร 2,656,431-.บำท /ปี คงท่ี) (บำทต่อปี) 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .- 2,656,431 .-
รวมคำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำรและด ำเนินงำน (บำทต่อปี) 222,448,862 .- 228,087,997 .- 233,879,827 .- 239,828,605 .- 245,938,702 .- 252,214,615 .- 258,660,968 .- 265,282,520 .- 268,390,224 .-

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน (บำทต่อปี) 237,126,362 .- 245,274,484 .- 253,683,528 .- 262,361,651 .- 271,317,262 .- 280,559,028 .- 290,095,883 .- 299,937,038 .- 301,025,895 .-

รำยจ่ำยอ่ืน ๆ:
 -Base Management Fee (% ของรำยรับรวม) 2.0% (บำทต่อปี) 12,094,887 .- 12,457,734 .- 12,831,466 .- 13,216,410 .- 13,612,902 .- 14,021,289 .- 14,441,928 .- 14,875,186 .- 14,985,629 .-
 -Incentive Management Fee (ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน - Base Management Fee) 5.0% (บำทต่อปี) 12,207,019 .- 12,614,425 .- 13,034,877 .- 13,468,783 .- 13,916,564 .- 14,378,652 .- 14,855,495 .- 15,347,553 .- 15,401,996 .-
 -เงินตั้งส ำรองส ำหรับกำรปรับปรุงอำคำรในอนำคต (FF&E) (% ของรำยรับรวม) 3.0% (บำทต่อปี) 18,142,331 .- 18,686,601 .- 19,247,199 .- 19,824,615 .- 20,419,353 .- 21,031,934 .- 21,662,892 .- 22,312,779 .- 22,478,443 .-

กระแสรำยได้สุทธิ (บำทต่อปี) 194,682,125 .- 201,515,724 .- 208,569,986 .- 215,851,843 .- 223,368,443 .- 231,127,153 .- 239,135,569 .- 247,401,521 .- 248,159,828 .-
มูลคำ่ปัจจุบนัสุทธิ โดยก ำหนดอตัรำคิดลดท่ี 10.0% 0.3589 0.3263 0.2966 0.2697 0.2452 0.2229 0.2026 0.1842 0.1678
มูลคำ่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิแต่ละงวด (บำทต่อปี) 69,880,292 .- 65,757,439 .- 61,872,131 .- 58,211,172 .- 54,762,052 .- 51,512,921 .- 48,452,557 .- 45,570,333 .- 41,641,452 .-

มูลค่ำทรัพย์สินทีท่ ำกำรประเมินมูลค่ำ (ปัดเศษ)

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

(-หนึ่งพนัสองร้อยแปดสิบแปดล้ำนหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบำทถ้วน -)
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แบบแปลนอาคารโรงแรมสูง 7 ชนั / ชนั 1



แบบแปลนอาคารโรงแรมสูง 7 ชนั / ชนั 1 - ส่วนหอ้งพกั



แบบแปลนอาคารโรงแรมสูง 7 ชนั / ชนั 2 - ส่วนโถงตอ้นรับ



แบบแปลนอาคารโรงแรมสูง 7 ชนั / ชนั 2 - ส่วนหอ้งพกั



แบบแปลนอาคารโรงแรมสูง 7 ชนั / ชนั 3



แบบแปลนอาคารโรงแรมสูง 7 ชนั / ชนั 4



แบบแปลนอาคารโรงแรมสูง 7 ชนั / ชนั 5



แบบแปลนอาคารโรงแรมสูง 7 ชนั / ชนั 6



แบบแปลนอาคารโรงแรมสูง 7 ชนั / ชนั 7



แบบแปลนอาคาร The Pavilion สูง 2 ชนั

ชนัล่าง

ชนับน



แบบแปลนอาคาร Royal Dusit Hall



แบบแปลนอาคารครัวไทย



แบบแปลนอาคารครัวริมทะเล
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แบบแปลนอาคาร Boat House
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แบบแปลนอาคารซุม้นาํ
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แบบแปลนอาคารบาํบดันาํเสีย
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แบบแปลนสระวา่ยนาํ 2



แบบแปลนบ่อปลาคร๊าฟ

แบบแปลนสระวา่ยนาํ 1



 

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

บริษทั  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

จุดถ่ายภาพที่ 1 : ทางเข้า-ออกทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า / ถนนเพชรเกษม (ทล.4) บริเวณ กม.207+200 แยกเข้า โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เลขที่ 1349 

จุดถ่ายภาพที่ 2 : ทางเข้า-ออกทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า / ลักษณะและสภาพทางเข้า-ออกโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เลขที่ 1349 

จุดถ่ายภาพที่ 3 : ทางเข้า-ออกทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า / ลักษณะและสภาพทางเข้า-ออกโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เลขที่ 1349 



 

 

จุดถ่ายภาพที่ 4 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 

จุดถ่ายภาพที่ 5 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 

จุดถ่ายภาพที่ 6 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 

บริษทั  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากัด   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน



 

 จุดถ่ายภาพที่ 9 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 

บริษทั  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากัด   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

จุดถ่ายภาพที่ 7 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 

จุดถ่ายภาพที่ 8 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 



 

 จุดถ่ายภาพที่ 12 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 

บริษทั  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากัด   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

จุดถ่ายภาพที่ 10 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 

จุดถ่ายภาพที่ 11 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 



 

 จุดถ่ายภาพที่ 15 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 

บริษทั  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากัด   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

จุดถ่ายภาพที่ 13 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 

จุดถ่ายภาพที่ 14 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 



 

 จุดถ่ายภาพที่ 18 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 

บริษทั  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากัด   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

จุดถ่ายภาพที่ 16 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 

จุดถ่ายภาพที่ 17 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 



 

 จุดถ่ายภาพที่ 21 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน / ตดิทะเล

บริษทั  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากัด   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

จุดถ่ายภาพที่ 19 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 

จุดถ่ายภาพที่ 20 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 



 

 จุดถ่ายภาพที่ 24 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 

บริษทั  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากัด   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

จุดถ่ายภาพที่ 22 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 

จุดถ่ายภาพที่ 23 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 



 

 จุดถ่ายภาพที่ 27 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 

บริษทั  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากัด   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

จุดถ่ายภาพที่ 25 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 

จุดถ่ายภาพที่ 26 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 



 

 จุดถ่ายภาพที่ 30 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 

บริษทั  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากัด   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

จุดถ่ายภาพที่ 28 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 

จุดถ่ายภาพที่ 29 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 



 

 จุดถ่ายภาพที่ 34 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 

บริษทั  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากัด   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

จุดถ่ายภาพที่ 31 - 32  : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 

จุดถ่ายภาพที่ 33 : สภาพบริเวณโดยรอบทรัพย์สินที่ประเมนิมูลค่า โรงแรมดุสิตธาน ีหัวหิน 



 

 

ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 1 :  สภาพภายนอกอาคารโรงแรมสูง 7 ช้ัน เลขที่ 1349

ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 1 :  สภาพภายนอกอาคารโรงแรมสูง 7 ช้ัน เลขที่ 1349

ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 1 :  สภาพภายนอกอาคารโรงแรมสูง 7 ช้ัน เลขที่ 1349

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน



 

 

  GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 1 บริเวณ ห้องอาหาร

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 1 บริเวณ ห้องอาหาร

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 1 บริเวณ ห้องอาหาร

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั



 

 สภาพภายในอาคาร ช้ัน 1 บริเวณ จุดรับ-ส่งของ สภาพภายในอาคาร ช้ัน 1 บริเวณ ห้องเคร่ือง

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 1 บริเวณ ห้องอาหาร สภาพภายในอาคาร ช้ัน 1 บริเวณ ห้องครัวพนักงาน

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 1 บริเวณ ห้องครัวพนักงาน สภาพภายในอาคาร ช้ัน 1 บริเวณ ห้องครัวพนักงาน



 

 

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 2 บริเวณ โถงต้อนรับ

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 2 บริเวณ โถงต้อนรับ

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 2 บริเวณ โถงต้อนรับ

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308



 

 

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 2 บริเวณ โถงต้อนรับ

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 2 บริเวณ โถงต้อนรับ

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 2 บริเวณ โถงต้อนรับ



 

 

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 2 บริเวณ โถงต้อนรับ

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 2 บริเวณ โถงต้อนรับ

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 2 บริเวณ โถงต้อนรับ



 

 

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 2 บริเวณ ห้องประชุม

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 2 บริเวณ ห้องประชุม

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 2 บริเวณ ห้องประชุม



 

 

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 2 บริเวณ ห้องน า้

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 2 บริเวณ ห้องน า้

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 2 บริเวณ ห้องน า้



 

 

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 1 บริเวณ โถงทางเดนิหน้าห้องพัก โถงบันได โถงหน้าลิฟท์

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 1 บริเวณ โถงทางเดนิหน้าห้องพัก โถงบันได โถงหน้าลิฟท์

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 1 บริเวณ โถงทางเดนิหน้าห้องพัก โถงบันได โถงหน้าลิฟท์

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308



 

 

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 3 บริเวณ โถงทางเดนิหน้าห้องพัก โถงบันได โถงหน้าลิฟท์

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 2 บริเวณ โถงทางเดนิหน้าห้องพัก โถงบันได โถงหน้าลิฟท์

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 2 บริเวณ โถงทางเดนิหน้าห้องพัก โถงบันได โถงหน้าลิฟท์

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308



 

 

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 4 บริเวณ โถงทางเดนิหน้าห้องพัก โถงบันได โถงหน้าลิฟท์

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 4 บริเวณ โถงทางเดนิหน้าห้องพัก โถงบันได โถงหน้าลิฟท์

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 3 บริเวณ โถงทางเดนิหน้าห้องพัก โถงบันได โถงหน้าลิฟท์



 

 

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 6 บริเวณ โถงทางเดนิหน้าห้องพัก โถงบันได โถงหน้าลิฟท์

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 6 บริเวณ โถงทางเดนิหน้าห้องพัก โถงบันได โถงหน้าลิฟท์

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 6 บริเวณ โถงทางเดนิหน้าห้องพัก โถงบันได โถงหน้าลิฟท์



 

 

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 7 บริเวณ โถงทางเดนิหน้าห้องพัก โถงบันได โถงหน้าลิฟท์

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 7 บริเวณ โถงทางเดนิหน้าห้องพัก โถงบันได โถงหน้าลิฟท์

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร ช้ัน 7 บริเวณ โถงทางเดนิหน้าห้องพัก โถงบันได โถงหน้าลิฟท์



 

 

สภาพภายในอาคาร ห้องพักแบบ Deluxe Room

สภาพภายในอาคาร ห้องพักแบบ Deluxe Room

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร ห้องพักแบบ Deluxe Room



 

 

สภาพภายในอาคาร ห้องพักแบบ Lanai

สภาพภายในอาคาร ห้องพักแบบ Lanai

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร ห้องพักแบบ Lanai



 

 

สภาพภายในอาคาร ห้องพักแบบ Dusit Club

สภาพภายในอาคาร ห้องพักแบบ Dusit Club

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร ห้องพักแบบ Dusit Club



 

 

สภาพภายในอาคาร ห้องพักแบบ Club Suite

สภาพภายในอาคาร ห้องพักแบบ Club Suite

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร ห้องพักแบบ Club Suite



 

 

สภาพภายในอาคาร ห้องพักแบบ Dusit Suite

สภาพภายในอาคาร ห้องพักแบบ Dusit Suite

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร ห้องพักแบบ Dusit Suite



 

 

สภาพภายในอาคาร ห้องพักแบบ Lanai Suite

สภาพภายในอาคาร ห้องพักแบบ Lanai Suite

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร ห้องพักแบบ Lanai Suite



 

 

สภาพภายในอาคาร ห้องพักแบบ Presidential Suite

สภาพภายในอาคาร ห้องพักแบบ Presidential Suite

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร ห้องพักแบบ Presidential Suite



 

 

สภาพภายในอาคาร ห้องพักแบบ Presidential Suite

สภาพภายในอาคาร ห้องพักแบบ Presidential Suite

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร ห้องพักแบบ Presidential Suite



 

 ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 2 :  สภาพภายนอกอาคาร The Pavilion สูง 2 ช้ัน

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 2 :  สภาพภายนอกอาคาร The Pavilion สูง 2 ช้ัน

ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 2 :  สภาพภายนอกอาคาร The Pavilion สูง 2 ช้ัน



 

 สภาพภายในอาคาร The Pavilion สูง 2 ช้ัน บริเวณช้ัน 1

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร The Pavilion สูง 2 ช้ัน บริเวณช้ัน 1

สภาพภายในอาคาร The Pavilion สูง 2 ช้ัน บริเวณช้ัน 1



 

 สภาพภายในอาคาร The Pavilion สูง 2 ช้ัน บริเวณช้ัน 1

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร The Pavilion สูง 2 ช้ัน บริเวณช้ัน 1

สภาพภายในอาคาร The Pavilion สูง 2 ช้ัน บริเวณช้ัน 1



 

 สภาพภายในอาคาร The Pavilion สูง 2 ช้ัน บริเวณช้ัน 1

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร The Pavilion สูง 2 ช้ัน บริเวณช้ัน 1

สภาพภายในอาคาร The Pavilion สูง 2 ช้ัน บริเวณช้ัน 1



 

 สภาพภายในอาคาร The Pavilion สูง 2 ช้ัน บริเวณช้ัน 2

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร The Pavilion สูง 2 ช้ัน บริเวณช้ัน 2

สภาพภายในอาคาร The Pavilion สูง 2 ช้ัน บริเวณช้ัน 2



 

 ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 3 :  สภาพภายนอกอาคาร Royal Dusit Hall

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 3 :  สภาพภายนอกอาคาร Royal Dusit Hall

ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 3 :  สภาพภายนอกอาคาร Royal Dusit Hall



 

 สภาพภายในอาคาร Royal Dusit Hall

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร Royal Dusit Hall

สภาพภายในอาคาร Royal Dusit Hall



 

 สภาพภายในอาคาร Royal Dusit Hall

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคาร Royal Dusit Hall

สภาพภายในอาคาร Royal Dusit Hall



 

 ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 4 :  สภาพภายนอกอาคารครัวไทย

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 4 :  สภาพภายนอกอาคารครัวไทย

ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 4 :  สภาพภายนอกอาคารครัวไทย



 

 สภาพภายในอาคารครัวไทย

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคารครัวไทย

สภาพภายในอาคารครัวไทย



 

 ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 5 :  สภาพภายนอกอาคารครัวริมทะเล

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 5 :  สภาพภายนอกอาคารครัวริมทะเล

ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 5 :  สภาพภายนอกอาคารครัวริมทะเล



 

 สภาพภายในอาคารครัวริมทะเล

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพภายในอาคารครัวริมทะเล

สภาพภายในอาคารครัวริมทะเล



 

 ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 7 :  สภาพภายนอกอาคารซุ้มน า้

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 6 :  สภาพภายนอกอาคาร Boat House

สภาพภายในอาคาร Boat House



 

 ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 8 :  สภาพอาคารบ าบัดน า้เสีย

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

 สภาพอาคารซุ้มน า้

 สภาพอาคารซุ้มน า้



 

 สภาพอาคารเก็บแก๊ส

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภาพอาคารบ าบัดน า้เสีย

ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 9 :  สภาพอาคารเก็บแก๊ส



 

 สภาพสนามเทนนิส

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 10 :  สภาพอาคารห้องควบคุม

ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 11 :  สภาพสนามเทนนิส



 

 ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 12 :  สภาพบ่อปลาคร๊าฟ

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 12 :  สภาพบ่อปลาคร๊าฟ

ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 12 :  สภาพบ่อปลาคร๊าฟ



 

 ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 13 :  สภาพสระว่ายน า้ 1

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 13 :  สภาพสระว่ายน า้ 1

ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 13 :  สภาพสระว่ายน า้ 1



 

 ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 14 :  สภาพสระว่ายน า้ 2

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน

ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 13 :  สภาพสระว่ายน า้ 1

ส่ิงปลูกสร้างรายการที่ 14 :  สภาพสระว่ายน า้ 2



 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบราคาที่ 1

ข้อมูลเปรียบเทียบราคาที่ 2

ข้อมูลเปรียบเทียบราคาที่ 3

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน



 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบราคาที่ 4

ข้อมูลเปรียบเทียบราคาที่ 5

ข้อมูลเปรียบเทียบราคาที่ 6

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน



 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบราคาที่ 7

ข้อมูลเปรียบเทียบราคาที่ 8

ข้อมูลเปรียบเทียบราคาที่ 9

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน



 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบราคาที่ 10

ข้อมูลเปรียบเทียบราคาที่ 11

ข้อมูลเปรียบเทียบราคาที่ 12

บริษัท  กราฟฟิค  เอ  แอพไพรซอล  จ ากดั   GA-65-0308

GRAPHIC  A  APPRAISAL  CO.,LTD. ภาพถ่ายทรัพย์สิน
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