
 

ที่ VL/ps/R0323/2021  
 
วนัท่ี 28 มกราคม 2565 
 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอน็ 
เลขท่ี 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 และ 12  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400 
 
เรียน  ท่านกรรมการผู้จัดการ 
 

ตามท่ีท่านได้มอบหมายให้ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท าการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 
ได้แก่ ท่ีดินพร้อมอาคารส านักงาน สูง 27 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 2 ชัน้ ภายใต้ช่ือ “เคพีเอ็น ทาวเวอร์ (KPN TOWER)” 
ตัง้อยู่เลขท่ี 719 ติดถนนพระราม 9 ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นัน้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ดงัรายละเอียดแนบท้ายจดหมายนี ้

 
รายงานการประเมินมูลค่าท่ีส่งมาพร้อมจดหมายนี ้ได้แสดงถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง และสมมติฐานท่ี

พิจารณาว่ามีความส าคญัในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทฯ อนึ่งรายงานนีไ้ด้ถูกเตรียมขึน้ โดยเฉพาะ 
ส าหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ รายงานนีส้ามารถเปิดเผยตอ่ท่ีปรึกษาของลกูค้าและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตามวตัถุประสงค์
ท่ีระบไุว้ 

 
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั และข้าพเจ้าผู้มีอ านาจลงนามกระท าการแทนบริษัทฯ 

ข้างลา่งนี ้ขอรับรองวา่ ไมม่ีผลประโยชน์เก่ียวข้องไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมกบัทรัพย์สินท่ีท าการประเมินมลูคา่  
 

ขอแสดงความนบัถือ 
กระท าการแทนในนาม 

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
นายสุรศักดิ์ ลิมปอารยะกุล 

กรรมการบริหาร - หัวหน้าฝ่ายทีป่รึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
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สรุปผลส าหรับผู้บริหาร 
  เลขที่อ้างองิ R0323/2021 
  วัตถุประสงค์ 
ของรายงาน 

เพ่ือให้ทราบมลูคา่ตลาดตามสภาพการใช้ประโยชน์ปัจจุบนั และผู้ เช่ารายย่อยปัจจุบนั 
(Market Value for the Existing Use and Existing Tenancies) ของทรัพย์สินใน
สภาพท่ีไม่มีภาระผูกพัน ณ วันท่ีพิจารณาก าหนดมูลค่า วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ส าหรับวตัถปุระสงค์สาธารณะ  

  ที่ตัง้ทรัพย์สิน ตัง้อยู่เลขท่ี 719 ติดถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
  รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัพย์สินท่ีประเมินมูลค่า มีลักษณะสิทธิตามกฎหมายในทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธ์ิ 

(พิจารณาอ้างอิงตามเอกสารสิทธ์ิท่ีดินและใบอนุญาตก่อสร้างเท่านัน้) ได้แก่ ท่ีดิน
พร้อมอาคารส านักงาน ภายใต้ช่ือ “เคพีเอ็น ทาวเวอร์ (KPN TOWER)” ซึ่งปัจจุบัน
ประกอบกิจการเป็นอาคารส านกังานจดัหาประโยชน์ในรูปแบบของการให้เช่าพืน้ท่ีและ
การให้บริการ 

  ที่ดนิ ประกอบด้วย เอกสารสิทธ์ิโฉนดท่ีดิน จ านวน 8 โฉนดติดต่อเป็นผืนเดียวกัน มีเนือ้ท่ีดิน
รวมตามเอกสารสิทธ์ิ 2 ไร่ 2 งาน 14.70 ตารางวา หรือ 1,014.70 ตารางวา ลกัษณะรูป
แปลงท่ีดินโดยรวมเป็นรูปใกล้เคียงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความกว้างด้านทิศใต้ติดถนน
พระราม 9 ประมาณ 34.50 เมตร และมีความลึกสูงสุด ประมาณ 120.00 เมตร สภาพ
ท่ีดินปรับถมแล้วทัง้แปลง มีระดบัสงูกวา่ถนนด้านหน้าแปลงท่ีดิน ประมาณ 0.20 เมตร 

  อาคารสิ่งปลูกสร้าง 
และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ 

ได้แก่ อาคารส านกังาน ภายใต้ช่ือ “เคพีเอ็น ทาวเวอร์ (KPN TOWER)” ลกัษณะเป็น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 27 ชัน้ และมีชัน้ใต้ดิน 2 ชัน้ มีพืน้ท่ีอาคารรวม (Gross 
Area) ทัง้หมดประมาณ 59,839.00 ตารางเมตร (รวมพืน้ท่ีภายนอกอาคารและชัน้
ดาดฟ้า) แบ่งเป็นพืน้ท่ีเช่าสทุธิ 25,818.27 ตารางเมตร และพืน้ท่ีส่วนกลาง 24,020.73 
ตารางเมตร อาคารมีอายุประมาณ 23 ปี สภาพอาคารปานกลาง โดยจดัให้มีการบ ารุง
ดแูลรักษาอย่างตอ่เน่ือง 
 

ส าหรับรายละเอียดตา่งๆ ของอาคารสิ่งปลกูสร้าง รวมถงึลกัษณะการใช้ประโยชน์ และ
สภาพอาคาร ดรูายละเอียดในรายงานประกอบ 

  สิทธิในทรัพย์สิน กรรมสิทธ์ิ (Freehold) 
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  ข้อก าหนด/ 
กฎหมายเกี่ยวข้อง 

ข้อก าหนดผงัเมือง 
ทรัพย์สินตัง้อยู่ในพืน้ท่ี “สีส้ม” (บริเวณหมายเลข ย.6-24) ซึง่ถูกก าหนดให้ใช้ประโยชน์
ท่ีดิน “ประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง” ตามกฎกระทรวงว่าด้วยผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
ข้อก าหนดกฎหมายอื่นๆ 

 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนนพระรามท่ี 9 ทัง้สองฟาก ใน
ท้องท่ีแขวงห้วยขวาง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง และแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 

 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพืน้ท่ีบางส่วนในท้องท่ี
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 

 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร
ประเภทป้าย หรือสิ่งท่ีสร้างขึน้ส าหรับติดหรือป้ายในพืน้ท่ีบางส่วน ในท้องท่ี
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 

  สาธารณูปโภค 
ใกล้เคียง 

ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบน า้ประปา ระบบระบายน า้ ระบบโทรศพัท์  และทาง
สาธารณประโยชน์ 

  โครงการพัฒนาของรัฐ โครงการรถไฟฟ้าสายสายสีส้ม (ตลิ่งชนั - มีนบรีุ) 
  เอกสารสิทธ์ิที่ดนิ เอกสารสิทธ์ิโฉนดท่ีดิน รวมจ านวน 8 โฉนด (ดูรายละเอียดในรายงาน) 
  การใช้ประโยชน์สูงสุด
ของที่ดนิ 

เพ่ือการพาณิชยกรรม (ประเภทอาคารส านกังานตามสภาพการใช้ประโยชน์ปัจจบุนั) 

  วิธีการประเมินมูลค่า วิธีคิดจากรายได้ (Income Method) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow Technique) และวิธีคิดจากต้นทนุ (Cost Method) ส าหรับการตรวจสอบผล 

  วันที่ก าหนดมูลค่า 31 ธนัวาคม 2564 
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  มูลค่าตลาด 
(Market Value) 

 มูลค่าตลาดตามสภาพการใช้ประโยชน์
ปัจจุบัน  

 

: 

 

1,667,000,000.- บาท 
(หน่ึงพันหกร้อยหกสิบเจ็ด
ล้านบาทถ้วน) 

 

  มูลค่าประกันอัคคีภัย  อาคารสิ่งปลูกสร้าง (ประมาณการต้นทุน
ทดแทนใหม่ไม่รวมรากฐาน) 

: 

 

1,676,000,000.- บาท 
(หน่ึงพันหกร้อยเจ็ดสิบหก
ล้านบาทถ้วน) 

 

  การวิเคราะห์ 
มูลค่าสุดท้าย 

ราคาตอ่ตารางเมตร : คิดตอ่พืน้ท่ีเช่าสทุธิ เท่ากบั 64,567.- บาทตอ่ตารางเมตร 

  หมายเหตุประกอบการ
ก าหนดมูลค่า 

มลูคา่ทรัพย์สินดงักลา่วข้างต้น เป็นมลูค่าทรัพย์สินตามสภาพการใช้ประโยชน์และตาม
สญัญาผู้ เช่ารายย่อยปัจจบุนั โดยอ้างอิงตามเง่ือนไขสญัญาจดัหาประโยชน์ การแต่งตัง้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่มีการก าหนดค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่างๆ และเป็นการ
พิจารณาก าหนดมลูค่าของทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามท่ีได้รับแจ้งจาก
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPN PROPERTY FUND : KPNPF) เพ่ือให้
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของรายงาน ซึง่ถือเป็นเง่ือนไขท่ีตกลงกนัก่อนท าการประเมิน
มูลค่าครัง้นี ้รวมถึงพิจารณาบนสมมติฐานว่าไม่มีภาระผูกพันในการจ านองหรือนิติ
กรรมอื่นๆ อีกทัง้ทรัพย์สินสามารถเข้า-ออกจากถนนพระราม 9 ได้โดยไม่มีปัญหาแต่
อย่างใด ตามเง่ือนไข และสมมติฐานเฉพาะท่ีระบไุว้ในรายงานนีเ้ท่านัน้ 

มูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดหรือ
ในช่วงตัง้แต่วนัท่ีวิเคราะห์ประเมินมลูค่าจนถึงวนัท่ีก าหนดมลูค่าทรัพย์สิน นอกจากนี ้
การประเมินมลูค่าได้พิจารณาอ้างอิงตามรายละเอียดข้อมูลท่ีได้รับเป็นส าคญั หากมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั อาจท าให้มลูคา่ทรัพย์สินเปลี่ยนไป 
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11 รับรองผลการประเมินมูลค่า 
 
มูลค่าตลาด 
(Market Value) 

11.1 จากการพิจารณาถงึปัจจยั และสภาพของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจุบนั และ
รายละเอียดของทรัพย์สิน ประกอบกบัรายละเอียดของข้อมลูตลาด และสรุปผล
การประเมินมูลค่าข้างต้น บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
มีความเห็นว่า ทรัพย์สินท่ีประเมินมูลค่าควรมีมูลค่าตลาดตามสภาพการใช้
ประโยชน์ปัจจบุนั (Market Value for the Existing) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ดงัรายละเอียดของเง่ือนไขและข้อจ ากดัท่ีได้ระบไุว้ในรายงานนี ้ดงันี:้-  

 

 มูลค่าตลาดตามสภาพ 

การใช้ประโยชน์ปัจจุบัน 

: 

 

1,667,000,000.- บาท 
(หน่ึงพันหกร้อยหกสิบเจ็ด
ล้านบาทถ้วน) 

 
มูลค่าประกันอัคคีภัย 
(Fire Insurance Value) 

11.2 อาคารสิ่งปลูกสร้าง (ประมาณการ
ต้นทุนทดแทนใหม่ไม่รวมรากฐาน) 

: 

 

1,676,000,000.- บาท 
(หน่ึงพันหกร้อยเจ็ดสิบหก
ล้านบาทถ้วน) 

  
 
 
กระท าการแทนในนามบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

  
นายปรัชญา บุษยพันธ์ 
ผู้อ านวยการอาวุโส - ฝ่ายทีป่รึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
ผูป้ระเมินหลกัชัน้วฒิุ เลขที ่วฒ.175 
 
ผู้ส ารวจและประเมินมูลค่า  : นายเกรียงศักดิ์ ตัง้ตระกูลกานต์ 
  นายณฐวร วีระจติต์ 

 




