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สรปุสมมติฐานสาํคญัทีผู้ประเมินใช้ในการสอบทานมูลค่าทรพัยสิ์น 

ตามทบีรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั (“บรษิัทจดัการ”) ในฐานะบรษิัทจดัการของกองทุน

รวมสิทธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ฟิวเจอร์พาร์ค (“กองทุนรวม”) ได้ว่าจ้าง บรษิัท 15 ทปีรึกษาธุรกิจ จํากดั เพอืประเมิน

มลูค่าทรพัย์สนิ “สทิธกิารเช่าศูนย์การคา้ฟิวเจอร์ พารค์ รงัสติ (บางส่วน)” และไดนํ้าส่งเล่มรายงานการประเมนิค่าฯ มายงั

บรษิทัจดัการเมอืวนัท ี7 มถุินายน 2564 ในการนี บรษิทัจดัการจงึไดจ้ดัทาํสรุปรายงานการประเมนิค่าของผูป้ระเมนิไดด้งันี 

1. การประมาณการรายได้ (อายุสญัญาเช่าสนิสุด 31 ธนัวาคม 2584) 

1.1 พนืทเีช่า (Rentable areas)  

 
ระบุไวใ้น 

หนังสอืชชีวนฯ 
พนืททีขีายได*้ 

รายละเอียดพืนที พนืท ี(ตร.ม.) พนืท ี(ตร.ม.) 

1.1.1 ผูเ้ช่ารายย่อย (Shops)   

              รวมพนืทีผู้เช่ารายยอ่ย (Shops) 49,541.58 43,201.86 

1.1.2 ผูเ้ช่าหลกั (Mini Anchor)   

1.1.2.1) EGV 4,540.68 4,540.68 

1.1.2.2) Fitness First 2,740.00 2,740.00 

              รวมพืนทีเช่าของผู้เช่าหลกั (Mini Anchor) 7,280.68 7,280.68 

1.1.3 สทิธใินการใช้พนืทสี่วนกลาง (Common Area) ทกี่อใหเ้กดิ

รายไดไ้ม่น้อยกว่า 8,709.92 ตรม. (เช่น ATM, Kiosk, 

Promotion, Vending และ Cart)     

8,709.92 8,628.50 

1.2  สทิธใินการใชพ้นืทสี่วนกลาง (Common Area) ไม่ก่อใหเ้กดิรายได ้

40,081.08 ตรม. 
40,081.08 n.a. 

รวมพนืทีส่วนกลาง (Common areas) 48,791.00 

รวมพืนทีทงัหมด 105,613.26 

   หมายเหตุ: * พนืททีขีายไดเ้ป็นขอ้มลู ณ วนัท ี30 เม.ย. 2564 

 

 

 

 

สิงทีส่งมาด้วย  
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1.2 อตัราค่าเช่า (Rents):   

1.2.1) พนืทผีูเ้ช่ารายย่อย (Shop) = 1. ผูเ้ช่าประเภทกําหนดอตัราค่าเช่า(Fixed)                               

-  ชนั B  ปีท ี1 อตัรา  1,200.00 บาท/ตรม. 

- ชนั G  ปีท ี1 อตัรา  1,500.00 บาท/ตรม. 

- ชนั 1   ปีท ี1 อตัรา  1,270.00 บาท/ตรม. 

- ชนั 2   ปีท ี1 อตัรา  1,500.00 บาท/ตรม. 

- ชนั 3   ปีท ี1 อตัรา  930.00 บาท/ตรม. 

ทุกชนัปรบัเพมิในปีท ี2-3= 2.0%,                      

ปีท ี4-5 = 3.5%, ปีท ี6 เป็นตน้ไป = 3.0% 

2. ผูเ้ช่าประแภทส่วนแบ่งรายได ้(GP)                 

- อตัรา 710.00 บาท/ตรม. ในปีท ี1 

ปรบัเพมิในปีท ี2-3= 2.0%, ปีท ี4-5 = 3.5%,            

ปีท ี6 เป็นตน้ไป = 3.0% 

1.2.2) พนืทผีูเ้ช่าหลกั (Mini Anchor) = อ้างองิตามสญัญาเช่า 

1.2.3) พนืทส่ีวนกลาง (Common Area) = 1. ผูเ้ช่าประเภทรา้นคา้ขนาดเลก็ (Fixed) 

- อตัรา 2,660.00 บาท/ตรม. ในปีท ี1                                

ปรบัเพมิในปีท ี2-3= 2.0%,                            

ปีท ี4-5 = 3.5%, ปีท ี6 เป็นตน้ไป = 3.0% 

2. ผูเ้ช่าประเภทส่วนแบ่งรายได ้(GP)                  

- อตัรา 1,510.00 บาท/ตรม. ในปีท ี1                              

ปรบัเพมิในปีท ี2-3= 2.0%,                           

ปีท ี4-5 = 3.5%, ปีท ี6 เป็นตน้ไป = 3.0% 

3. ผูเ้ช่าประเภทตู ้ATM 

- อตัรา 24,000.00 บาท/ตรม.  ในปีท ี1                                    

ปรบัเพมิในปีท ี2-3= 2.0%,                           

ปีท ี4-5 = 3.5%, ปีท ี6 เป็นตน้ไป = 3.0% 

4. ผูเ้ช่าประเภทพนืทแีสดงสนิคา้ (Promotion Area) 

- ค่าเช่า 126,000,000 บาท ในปีท ี1                         

ปรบัเพมิในปีท ี2=10.0%,ปีท ี3= 6.0%,                       

ปีท ี4-5= 3.5%, ปีท ี6 เป็นตน้ไป = 3.0% 

5. ผูเ้ช่าประเภทพนืทเีช่าชวัคราว(Temporary) และ            

ตูจ้าํหน่ายสนิคา้อตัโนมตั(ิVending Machine) 

- ค่าเช่า 1,000,000 บาท ในปีท ี1                              

ปรบัเพมิในปีท ี2=10.0%, ปีท ี3= 6.0%,                

ปีท ี4-5= 3.5%,ปีท ี6 เป็นตน้ไป = 3.0% 

6. ผูเ้ช่าประเภทพนืทป้ีายโฆษณา (Display)   

- 0.7% ของรายไดร้วมพนืทพีาณิชกรรมตลอดอายุ

ประมาณการ 
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1.3 อตัราการเช่า (Occupancy rate):   

1.3.1) พนืทเีช่ารายย่อย (Shop) = 1. ผูเ้ช่าประเภทกําหนดอตัราค่าเช่า (Fixed)                              

-  ชนั B   ปีท ี1 = 93%, ปีท ี2 = 95%, ปีท ี3 เป็นตน้ไป 97%  

- ชนั G   ปีท ี1 = 96%, ปีท ี2 = 97%, ปีท ี3 เป็นตน้ไป 97%  

- ชนั 1    ปีท ี1 = 93%, ปีท ี2 = 95% ปีท ี3 เป็นตน้ไป 97% 

- ชนั 2    ปีท ี1 = 96%, ปีท ี2 = 97% ปีท ี3 เป็นตน้ไป 97% 

- ชนั 3    ปีท ี1 = 87%, ปีท ี2 = 95% ปีท ี3 เป็นตน้ไป 97% 

2.   ผูเ้ช่าประเภทส่วนแบ่งรายได ้(GP)                  

-  ปีท ี1 เป็นตน้ไป = 97% และคงทตีลอดประมาณการ 

1.3.2) พนืทเีช่าหลกั (Mini Anchor) =  100% คงทตีลอดประมาณการ 

1.3.3) พนืทส่ีวนกลาง (Common Area) = 1. ผูเ้ช่าประเภทกําหนดอตัราค่าเช่า (Fixed)                                                             

-  ปีท ี1 = 87%, ปีท ี2 = 95% 

         ปีท ี3 เป็นตน้ไป = 97% คงทตีลอดประมาณการ 

2. ผูเ้ช่าประเภทส่วนแบ่งรายได ้(GP)         

      -  ปีท ี1 = 87%, ปีท ี2 = 95% 

   ปีท ี3 เป็นตน้ไป = 97% คงทตีลอดประมาณการ 

3. ผูเ้ช่าประเภทตู ้ATM 

- ปีท ี1 = 94%, ปีท ี2 = 96% 

   ปีท ี3 เป็นตน้ไป = 97% คงทตีลอดประมาณการ 

 
1.6  รายไดค้่าภาษแีละสงิปลูกสรา้ง = 2.0% ของรายได้รวมพืนทีพาณิชยกรรม ตลอดอายุ

ประมาณการ 

1.7  รายไดอ้นืๆ = 0.5% ของรายไดร้วมพนืทพีาณิชยกรรม ตลอดอายุ

ประมาณการ 

2. การประมาณการค่าใช้จ่าย 

2.1 ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 

2.1.1  ค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษา                     
(Property Repair & Maintenance Expense) 

= ในปีท ี1 = 0.40% ในปีท ี2 เป็นตน้ไป = 0.5%                 
ของรายไดร้วมทงัหมดทเีกดิขนึจรงิ  

2.1.2  ค่าการตลาด (Marketing Expense) = ในปีท ี1 = 4.20%  ในปีท ี2 เป็นตน้ไป = 5.00%                  
ของรายไดร้วมทงัหมดทเีกดิขนึจรงิ  

2.1.3  ค่าคอมมชิชนั (Property Commission Fee) = 2.50% ของรายไดร้วมทงัหมดทเีกดิขนึจรงิ ตลอดอายุ
การประมาณการ 

2.1.4  ค่าภาษีทดีนิและสงิปลูกสรา้ง                    
(Property Tax Expenses)  

= อ้างองิจากวธิกีารเรยีกเกบ็ค่าภาษีทดีนิและสงิปลูกสรา้ง
จากเทศบาลรงัสติ 
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2.1.5  ค่าเบยีประกนัภยั (Insurance Premium) 
 

= พจิารณาจากค่าเบยีประกนัภยัของกรมธรรมป์ระกนัความ
เสยีงภยัทรพัย์สนิ, กรมธรรม์ประกนัภยัคุม้ครองสทิธกิาร
เช่า,กรมธรรม์ประกนัภยัเครอืงจกัร, การประกนัภยัความ
รบัผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก และกรมธรรม์
ประกนัภยัทรพัยส์นิคุม้ครองภยัก่อการรา้ย 

2.1.6  ค่าใชจ้่ายอนืๆ (Other Expenses) = 0.01% ของรายไดร้วมทงัหมดทเีกดิขนึจรงิ ตลอดอายุ
การประมาณการ 

2.1.7  สาํรองค่าปรบัปรุงอาคาร (CAPEX) = 1.0% ของรายไดร้วมทงัหมดทตีลอดอายุการประมาณ
การ 

2.1.8  ค่าเช่าพนืท ี(ปี พ.ศ. 2570-2584) = อ้างอิงจากสัญญาเช่าพืนทีอาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร ์
พาร์ค รงัสติ ระหว่าง กองทุน และ บรษิัท รงัสติพลาซ่า 
จาํกดั 

2.1.9  ค่าตอบแทนการใหส้ทิธ ิ(ปี พ.ศ. 2570-2584) = อ้างอิงจากสัญญาให้สิทธิใช้พืนทีและหาผลประโยชน์
อาคารศูนย์การคา้ฟิวเจอร ์พาร์ค รงัสติ ระหว่าง กองทุน 
และ บรษิทั รงัสติพลาซ่า จํากดั 

2.2. ค่าใชจ้่ายในส่วนของกองทุนฯ   

2.2.1 Property Incentive Fee   = 2.20% ของรายได้รวมทงัหมดทีเกิดขนึจริง ตลอดอายุ
การประมาณการ  

2.2.2 Property Management Fee   = 1.00% ของรายไดร้วมทงัหมดทเีกดิขนึจรงิในปีท ี1-21 

2.2.3 Property Rental Collection Fee = 3.00% ของรายได้รวมทังหมดทีเกิดขึนจรงิ ตลอดอายุ
การประมาณการ 

 

3. อตัราคิดลด (Discount Rate) 

อัตราคิดลด (Discount Rate) ผู้ประเมินได้พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล (Risk Free) 

ระยะเวลา 21 ปี ณ วนัท ี31 มนีาคม 2564 ประมาณ 2.72% บวกกบัปัจจยัเสยีง (Risk Premium) ในธุรกจิลกัษณะ

เดยีวกนัประมาณ 8% - 9% ดงันันทางบรษิทัฯ จงึพจิารณาอตัราคดิลด (Discount rate) ทปีระมาณ 11%    

 

 

 


