
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTREIT Annual Asset Revaluation 

2/FY2021 

As of 1 August 2021 

 

 
 

Frasers Property Industrial REIT Management (Thailand) Co.,Ltd 

 



สรุปรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพยส์นิประจ าปีทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่ออตุสาหกรรม เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(FTREIT) คร้ังที ่2/2564  

ผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น: บรษิัท 15 ที่ปรกึษาธุรกิจ จ ากดั 

วนัท่ีประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น: 1 สิงหาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มคลงัสินคา้ใหเ้ช่า จ านวนยนูิต พืน้ท่ีอาคาร (ตร.ม.) มลูค่าประเมิน (บาท) 
โครงการคลงัสินคา้ควบคมุอณุหภมูิ (หอ้งเย็น CTD) 1 18,354 660,400,000 



โครงการคลังสนิค้าควบคุมอณุหภูมิ (ห้องเย็น CTD) 

 



สมมติฐานในการประเมินมูลค่าทรัพยส์นิ 

• ระยะเวลาในการประมาณการ 

บริษัทฯ ไดท้ าการประมาณการทางการเงิน (Cash Flow Projection) ส าหรับการด าเนินงานของทรัพยสิ์นโดยมี

ระยะเวลาประมาณการรวม 10 ปี โดยเริ่มนบัจากวนัท่ีประเมินมลูค่า คือ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2564 

• สมมติฐานประมาณการทางการเงนิ 

สมมติฐานและประมาณการทางการเงินในครั้งนี ้ ทางบริษัทฯ ได้พิจารณารายละเอียดโครงสรา้งรายได้ แล ะ

โครงสรา้งค่าใชจ้่ายตามรายละเอียดที่ไดร้บัจากทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อ

อุตสาหกรรม เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้รวมทัง้ใชข้อ้มลูตลาดจากอุตสาหกรรมการเช่าอาคารโรงงาน และอาคารคลงัสินคา้เพื่ อ

น ามาประกอบการวิเคราะหใ์นการประมาณการทางการเงิน 

• ประมาณการรายรับของทรัพยส์ิน 

รายรบัของทรพัยสิ์นที่ประเมินมลูค่าในครัง้นี ้ทางบริษัทฯ ไดพ้ิจารณารายรบัค่าเช่าตามรายละเอียดสญัญาเช่าใน

ปัจจบุนัระหว่างจากทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่ออตุสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พ

เพอรต์ีก้บัผูเ้ช่าภายในนิคมฯ/โครงการ เป็นเกณฑ ์และพิจารณาก าหนดค่าเชา่ตลาดที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคา่เช่าเฉล่ียที่

เกิดขึน้จริงในแต่ละนิคมฯ/โครงการ ประกอบกับพิจารณาขอ้มลูค่าเช่าตลาดของอาคารโรงงานและอาคารคลงัสินคา้ตามนิคม

อตุสาหกรรม/โครงการเพื่อประกอบการพิจารณารว่มกนั ส าหรบัการประมาณการรายรบัอาคารโรงงาน/อาคารคลงัสินคา้ที่ไม่มี

ผูเ้ช่า 

รายละเอียด 
พืน้ทีเ่ช่า  

(ตารางเมตร) 

ค่าเช่าและค่าบริการตลาดปี ที ่1 

(บาท/ตารางเมตร/เดอืน) การปรับขึน้ค่าเช่า
ตลาด 

โรงงาน คลงัสินคา้ 

อาคารคลงัสินคา้
ควบคมุอณุหภมูิ  

(หอ้งเย็น)  
จ านวน 1 ยนูิต 

18,354 - 300 
2.5% ต่อปี 

ตลอดอายกุาร
ประมาณการ 

 

รายละเอียด 
อัตราการใช้พืน้ที ่(Occupancy Rate) 

ช่วงมีผู้เช่าตามสัญญาเช่า ช่วงหลังสิน้สุดสัญญาเช่า 
อาคารคลงัสินคา้ควบคมุอณุหภมูิ 

(หอ้งเย็น) จ านวน 1 ยนูิต 
100% 70% ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 



• การประมาณการค่าใช้จ่าย (Expense) 

การประมาณการค่าใช้จ่ายของทรัพย์สิน ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าตอบแทนผู้บริหาร

อสังหาริมทรพัย ์และตน้ทุนขายทรัพยสิ์น โดยสมมติฐานและการประมาณการค่าใชจ้่ายนี ้ทางบริษัทฯไดร้ับรายละเอียด

จากทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์พื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้รวมถึง

ทางบรษิัทฯ ไดพ้ิจารณาจากขอ้มลูตลาดของอตุสาหกรรมอาคารโรงงาน และอาคารคลงัสินคา้ใหเ้ช่า เพื่อน ามาประกอบในการ

วิเคราะหป์ระมาณการค่าใช้จ่าย ซึ่งจากการพิจารณาและวิเคราะหข์้อมูลปัจจัยต่างๆ แลว้ ในที่นีบ้ริษัทฯ ป ระมาณการ

ค่าใชจ้่ายโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

ค่าใช้จ่าย ประมาณการอัตราค่าใช้จ่าย 
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operation Expense) : 
ค่าส่วนกลางสาธารณปูโภคส่วนกลาง 
(Common Area Expense) 

เนื่องจากโครงการซีที ศูนยก์ระจายสินคา้มิไดต้ัง้อยู่ภายในนิคม
อตุสาหกรรม ดงันัน้ จึงไม่มีค่าส่วนกลางสาธารณปูโภค ซึ่ง 
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูที่ไดร้บัจากจากทรสัตเ์พื่อการลงทนุใน 
อสังหาริมทรัพย์และ สิท ธิการ เช่ าอสั งหาริมทรัพย์ เพื่ อ
อตุสาหกรรมเฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้

ค่าใชจ้า่ยในการบ ารุงรกัษา และซ่อมแซม  
(Building Maintenance Expense) 

ประมาณ 2% ของรายไดจ้ากค่าเช่า และคา่บรกิาร 

ค่าเบีย้ประกนัภยั 
(Insurance Expense) 

ป ร ะ ม า ณ 0.0677% ของทนุประกนัของอาคาร โดยทนุประกนั
ส าหรบัอาคารคลงัสินคา้พจิารณาที่ 30,000 บาท/ตร.ม.  
หมายเหต ุ: ค่าเบีย้ประกนัปรบัเพิ่ม 10% ทกุๆ 5 ปี 

ค่าภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง 
(Property Tax) 

ประมาณ 1.2% ตลอดอายกุารประมาณการ ของมลูค่าประเมิน 
ราชการท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้ง 

เงินส ารองเพื่อการปรบัปรุงอาคาร 
(Reserve for Replacement) 

ประมาณ 2.5% ของรายไดจ้ากคา่เชา่ และคา่บรกิาร 

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์(Property Management Fee) : 
ค่าบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 
(Property Management Fee) 

ประมาณ 3% ของรายไดจ้ากค่าเช่า และคา่บรกิารตอ่ปี 
 

ค่านายหนา้ในการจดัหาผูเ้ชา่ 
(Commission Fee) 

ประมาณ 5.56% ของรายไดจ้ากค่าเช่า และคา่บรกิารต่อปี 
(เฉพาะกรณีผูเ้ชา่ใหม่ ส าหรบัผูเ้ช่าที่มีอยู่เดมิบรษิัทฯ ประมาณ
การอตัราการต่อสญัญาของผูเ้ชา่รายเดิมที่ประมาณรอ้ยละ 80) 

ค่าธรรมเนียมในการบรหิารพิเศษ 
(Incentive Fee) 

ประมาณ 5% ของก าไรจากการด าเนินงาน 



3. ต้นทนุขายทรัพยส์ิน (Cost of sale) : 
ตน้ทนุขายทรพัยสิ์น  
(Cost of sale) 

4% ของมลูคา่การขายทรพัยสิ์น 

 

• อัตราคิดลดกรรมสิทธิ์สมบูรณ ์(Freehold Discount Rate) 
อัตราคิดลด (Discount Rate) ทางบริษัทฯ ได้พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล  (Risk Free) 

ระยะเวลา 10 ปี อา้งอิง ณ วนัท่ีประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น (วนัท่ี 1 สิงหาคม 2564) ประมาณ 1.56% บวกกบัปัจจยัเส่ียงในธุรกิจ
ลกัษณะเดียวกนั ประมาณ 7% - 8% ดงันัน้ ทางบรษิัทฯ จึงพิจารณาอตัราคิดลด (Discount Rate) ที่ประมาณ 9% 

 
• อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

จากการเก็บขอ้มลูตลาดของอสงัหาริมทรพัย ์ในระยะเวลา 2 - 3 ปี ที่ผ่านมาปรากฎว่าอตัราผลตอบแทนการลงทุน

ของผูป้ระกอบการส าหรบัภาคอุตสาหกรรม จะอยู่ในเกณฑเ์ฉล่ียประมาณ 6% - 7% ส าหรบัการซือ้-ขายเปล่ียนมือ ดงันัน้ทาง

บรษิัทฯ จึงมีความเห็นว่าประมาณการอตัราผลตอบแทนการลงทนุ (Cap Rate) ส าหรบัทรพัยสิ์นท่ีประเมินมลูค่าในครัง้นีอ้ยู่ใน

อตัราประมาณ 6% 
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