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3. แผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินกิจการ 

3.1. แผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของผู้ออกโทเคนดิจิทัล 

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะน าเงินไปลงทุนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นโครงการ โดยลงทุนในสัญญา RSTA เพื่อให้ไดม้า

ซ่ึงกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส (ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ค่าเช่าและรายได้จากการจ าหน่าย

ทรัพยสิ์นโครงการ) จาก สิริพฒัน์ โฟร์ และลงทุนในหุ้นร้อยละ 100 ของสิริพฒัน์ โฟร์ ซ่ึงเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในกลุ่ม

อาคารส านักงาน สิริ แคมปัส และโอนเข้ามาเป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์  โดยผูอ้อกโทเคนดิจิทัลประสงค์ท่ีจะน า

เทคโนโลยีบล็อกเชน เทโซส มาใชก้บัการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบั ซ่ึงจะด าเนินการผลิตและ

จดัสรรโทเคนดิจิทลัผ่านสัญญาอจัฉริยะ (smart contract) ให้มีความปลอดภยั โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้รวมทั้ง

เป็นการเพ่ิมความปลอดภยัจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ 

ทั้งน้ี การจัดสรรกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA ให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลั จะแบ่งออกเป็น (1) ส่วนแบ่ง

รายไดร้ายไตรมาส และ (2) ส่วนแบ่งรายได้จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการ โดยผูถื้อโทเคนดิจิทลัในแต่ละกลุ่มจะมี

สิทธิในการไดรั้บผลตอบแทนตลอดทั้งโครงการ ดงัน้ี 

ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B 

(1) ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในอตัราส่วนแบ่งรายได้
ต่อเงินลงทุนในโทเคนดิจิทลัสิริฮบั A ไม่เกินร้อยละ 
4.501  ต่อปี  

(2) ส่วนแบ่งรายได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สินโครงการ
ก่อนผูถื้อโทเคนดิจิทลัสิริฮับ B โดยจะได้รับรายได้
ส่วนสุดทา้ยจ านวนสูงสุดไม่เกิน 1,600,000,000 บาท
แรก 

(3) มีสิทธิในการลงมติอนุมติัให้มีการจ าหน่ายทรัพยสิ์น
โครงการหากรายได้ส่วนสุดท้าย ท่ีได้รับจากการ
จ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการต ่ากว่า 1,600,000,000 บาท 

(1) ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในอตัราส่วนแบ่งรายได้
ต่อเงินลงทุนในโทเคนดิจิทลัสิริฮบั B ไม่เกินร้อยละ 
8.01 ต่อปี  

(2) ส่วนแบ่งรายได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สินโครงการ
โดยจะได้รับรายได้ส่วนสุดท้ายเฉพาะส่วนท่ีเกิน 
1,600,000,000 บาทเป็นตน้ไป 

(3) ไม่มี สิทธิในการลงมติอนุมัติให้ มีการจ าหน่าย
ทรัพย์สินโครงการหากรายได้ส่วนสุดท้ายท่ีได้รับ
จ ากก ารจ าห น่ า ยท รัพย์ สิน โคร งก ารต ่ า ก ว่ า 
1,600,000,000 บาท 

  

  

 

1 อตัราส่วนแบ่งรายได้ต่อเงินลงทุนในโทเคนดิจิทัลสิริฮับจะค านวณจากส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสท่ีผูถ้ือโทเคนดิจิทลัแต่ละกลุ่มจะได้รับในแต่ละปี ซ่ึง
จดัสรรจากกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA ในอตัราส่วนระหว่างโทเคนดิจิทลัสิริฮบั A ต่อโทเคนดิจิทลัสิริฮบั B เท่ากบัร้อยละ 52.94 : 47.06 ของกระแสรายรับสุทธิ
ตามสัญญา RSTA เทียบกบัมูลค่าการลงทุนตามราคาเสนอขายท่ี 10 บาทต่อหน่ึงโทเคน ทั้งน้ี อตัราส่วนแบ่งรายไดท่ี้ค านวณได ้มิใช่เป็นการรับประกนัส่วนแบ่งรายไดร้าย
ไตรมาสแก่ผูถ้ือโทเคนดิจิทลั และเป็นอตัราส่วนก่อนหักภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย ซ่ึงในกรณีท่ีผูถ้ือโทเคนดิจิทลัเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลต่างประเทศ จะถูกหักภาษี
เงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 จากเงินไดพ้ึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ซ) เงินส่วนแบ่งของก าไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลกัษณะเดียวกนัท่ีได้
จากการถือ หรือครอบครองโทเคนดิจิทลั  โปรดพิจารณารายละเอียดเร่ืองภาษีอากรเพิ่มเติมในส่วนท่ี 5 ขอ้ 5.2.10.3. 
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3.2. ลักษณะการบริหารจัดการกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส 

3.2.1. ลักษณะการบริหารจัดการก่อนเร่ิมโครงการโทเคนดิจิทัลเพ่ือการลงทุนสิริฮับ 

ลกัษณะการด าเนินงานของกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส เป็นการด าเนินงานภายใตสิ้ริพฒัน์ โฟร์ ซ่ึงเป็น

เจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารของโครงการ โดยสิริพฒัน์ โฟร์ เป็นผูใ้ห้เช่าพ้ืนท่ีส านกังานให้แก่แสนสิริ ซ่ึงเป็นผูเ้ช่า

เพียงรายเดียว โดยให้เช่าในแบบ Bare Shell ซ่ึงไดมี้การท าสัญญาเช่าระยะยาว 12 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาวนัท่ีสัญญาเช่า

เร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2574 และมีอตัราค่าเช่าเป็นแบบคงท่ีเท่ากนัตลอดอายสัุญญาเช่า 

โดยท่ีผูเ้ช่าจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการจดัการทรัพยสิ์นท่ีเช่า อนัไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการ 

ค่าประกนัภยั การบ ารุงรักษา และค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

แผนภาพ 3.2.1.-1 แผนภาพโครงสร้างบริษัทก่อนเร่ิมโครงการโทเคนดิจิทัลเพ่ือการลงทุนสิริฮบั2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 3.2.1.-2 แผนภาพแสดงลักษณะการบริหารจัดการก่อนเร่ิมโครงการโทเคนดิจิทัลเพ่ือการลงทุนสิริฮับ 

 

 

 

 

2 ผูถ้ือหุ้นอื่น ประกอบดว้ยบุคคลธรรมดา 3 รายท่ีไม่ไดม้ีความสัมพนัธ์ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางออ้มกบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลั 

สิริพฒัน์ โฟร์ 

(เจา้ของกรรมสิทธ์ิกลุ่ม
อาคารส านกังาน สิริ 
แคมปัส - ผูใ้ห้เช่า) 

 

 แสนสิริ (ผูเ้ช่า) ให้เช่าพ้ืนท่ี 

ค่าเช่า 

สิริพฒัน์ โฟร์ 

(เจา้ของกรรมสิทธ์ิกลุ่ม
อาคารส านกังาน สิริ 

แคมปัส) 
 

 ออฟฟิศ 77 

ถือหุ้น 
ร้อยละ 54.35 

ถือหุ้น 
ร้อยละ 45.65 

นายกรวิชญ ์สวาทยานนท ์

ถือหุ้นร้อยละ 50 

ถือหุ้นร้อยละ 100 

เอสพีวี 77 
(ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั) 

ถือหุ้นร้อยละ 100 

ถือหุ้นร้อยละ 100 

แอมเพิล สตาร์ อินเตอร์ ผูถื้อหุ้นอืน่2 

ถือหุ้นร้อยละ 50 

สัญญาเช่าระยะยาว 12 ปี 

16 ธ.ค. 62 – 15 ธ.ค. 74 
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3.2.2. ลักษณะการบริหารจัดการภายหลังการระดมทุนผ่านโครงการโทเคนดิจิทัลเพ่ือการลงทุนสิริฮับ 

ภายหลงัจากการด าเนินการตามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน การบริหารจดัการโครงการโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริ

ฮบั จะเป็นไปตามแผนภาพ ดงัน้ี 

แผนภาพ 3.2.2.-1 แผนภาพโครงสร้างการเข้าลงทุนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามสัญญา RSTA ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัด าเนินการให้ สิริพฒัน์ โฟร์ โอนกระแสรายรับตามสัญญา RSTA เขา้บญัชี

ธนาคารของผูอ้อกโทเคนดิจิทลัโดยตรง ซ่ึงบญัชีดงักล่าวเป็นบญัชีซ่ึงมีเง่ือนไขการเบิกถอนและถูกจดัการและ

ควบคุมโดยผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (Co-signed account) 

ตามสิทธิท่ี สิริพฒัน์ โฟร์ มีอยู่ภายใตสั้ญญาเช่ากบัแสนสิริ สิริพฒัน์ โฟร์ จะด าเนินการให้ผูเ้ช่าช าระค่าเช่าตาม

สัดส่วนท่ีก าหนดเขา้บญัชีธนาคารของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั ซ่ึงมีเง่ือนไขการเบิกถอนและถูกจดัการและควบคมุโดย

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (Co-signed account) 

  

สิริพฒัน์ โฟร์ 

(เจา้ของกรรมสิทธ์ิ
กลุ่มอาคารส านกังาน 
สิริ แคมปัส - ผูใ้หเ้ช่า) 

 
 แสนสิริ (ผูเ้ช่า) 

นายกรวิชญ ์สวาทยานนท ์

เอสพีวี 77 
(ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั) 

แอมเพิล 

ทรัสตี  
(มีฐานะเป็นผูถื้อหุ้น
แทนกองทรัสต)์ 

กองทรัสต ์

 ผูถ้ือโทเคนดิจิทลั 

สัญญาเช่าระยะยาว 12 ปี 
16 ธ.ค. 62 – 15 ธ.ค. 74 

 

บญัชีธนาคารของผูอ้อก 
โทเคนดิจิทลัแบบ 

มีเง่ือนไขการเบิกถอน 

ถือหุ้นร้อยละ 100 

ถือหุ้นร้อยละ 100 

หุ้นท้ังหมดของบจก. สิริพัฒน์ โฟร์ จะ
ถูกโอนเข้าไปเป็นทรัพย์สินในกองทรัสต์ 

จ่ายผลตอบแทน สัญญา RSTA 

ระดมทุนโดยการออกโทเคนดิจิทลั 

1 

ผูใ้หบ้ริการระบบเสนอ 
ขายโทเคนดิจิทลั 

2 

2 

1 

กระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA 

ผูก้่อตั้ง 
ทรัสต ์
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3.3. ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส 

3.3.1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส 

กลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส เป็นกลุ่มอาคารส านักงานก่อสร้างใหม่ตั้งอยู่ภายในโครงการ T77 ซ่ึงเป็น

โครงการอสังหาริมทรัพยข์นาดใหญ่ท่ีพฒันาขึ้นเป็นศูนยก์ลางการอยูอ่าศยัและการใชชี้วิตในยา่นสุขมุวิท 77 เพื่อสร้างความ

เปล่ียนแปลงให้กับพ้ืนท่ีส่วนน้ี โดย ณ วนัท่ีจัดท าเอกสารน้ี โครงการ T77 ประกอบดว้ยโครงการท่ีอยู่อาศยั จ านวน 9 

โครงการ โรงเรียนนานาชาติ โรงพยาบาลฟัน ห้างคา้ปลีก (คอมมูนิต้ีมอลล์) ในรูปแบบใหม่ ร้านอาหาร และกลุ่มอาคาร

ส านกังาน สิริ แคมปัส  

ปัจจุบันกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส ด าเนินการเป็นอาคารส านักงานให้เช่าในแบบ Bare Shell โดยมี   
แสนสิริ เป็นผูเ้ช่ารายเดียวของทั้งกลุ่มอาคาร เพ่ือใชเ้ป็นอาคารส านกังานใหญ่ของกลุ่มแสนสิริ โดยมีระยะเวลาการเช่า 12 ปี
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2574 และมีอตัราการเช่าพ้ืนท่ี (Occupancy rate) ร้อยละ 100 จุดเดน่
ของโครงการคือ เป็นอาคารส านกังาน พาณิชย ์และอาคารจอดรถยนต ์โดยมีท่ีจอดรถจ านวน 337 คนั มีระบบสาธารณูปโภค
ครบถ้วนและเพียงพอ การคมนาคมสะดวก สามารถเข้าออกจากถนนสายหลกัได ้2 เส้นทาง และอยู่ไม่ไกลจากสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสอ่อนนุชและพระโขนง 

กลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส มีจ านวนอาคารทั้งหมด 5 หลงั ประกอบดว้ย อาคารส านักงาน 6 ชั้น จ านวน      
3 หลงั อาคารส านกังาน พาณิชย ์(ร้านคา้) 6 ชั้น จ านวน 1 หลงั และอาคารส านกังาน พาณิชย ์และจอดรถยนต ์7 ชั้น จ านวน 
1 หลงั โดยมีพ้ืนท่ีให้เช่าสุทธิประมาณ 19,602 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีใชส้อยรวมประมาณ 31,862 ตารางเมตร รายละเอียด
ของอาคารแต่ละหลงัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
ล าดับ
ที ่

รายการอาคาร 
ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารโดยประมาณ 

พ้ืนที่ให้เช่า พ้ืนที่ส่วนกลาง พ้ืนที่รวม 
1 อาคารส านกังาน 6 ชั้น (อาคาร A) 2,880 876 3,756 
2 อาคารส านกังาน 6 ชั้น (อาคาร B) 5,089 968 6,057 
3 อาคารส านกังาน 6 ชั้น (อาคาร C) 5,128 927 6,055 
4 อาคารส านกังาน พาณิชย ์(ร้านคา้) 6 ชั้น (อาคาร D) 5,155 853 6,008 
5 อาคารส านกังาน พาณิชย ์และจอดรถยนต์ 7 ชั้น (อาคาร E) 1,350 8,636 9,986 

รวม 19,602 12,260 31,862 
 

  

หน่วย : ตร.ม. 
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การแบ่งพื้นที่อาคารและการใช้ประโยชน์ 

ล าดับ รายการอาคาร 
การจัดแบ่งพื้นที่อาคารและการใช้ประโยชน์ 

ช้ันใต้ดิน ช้ันที่ 1 - 6 ช้ันที่ 7 ช้ันดาดฟ้า 
1 อาคารส านกังาน 6 ชั้น (อาคาร A) ห้องเคร่ือง

ระบบป๊ัม
น ้า  และถงั
เก็บน ้า 

พ้ืนท่ีส านกังาน  
โถงทางเดิน โถงหนา้
ลิฟต ์ลิฟตโ์ดยสาร 
โถงบนัได บนัไดทาง
ขึ้น-ลงระหว่างชั้น 
และบนัไดหนีไฟ 

- ติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้า
จากพลงังาน
แสงอาทิตย ์

2 อาคารส านกังาน 6 ชั้น (อาคาร B) 
3 อาคารส านกังาน 6 ชั้น (อาคาร C) 
4 อาคารส านกังาน พาณิชย ์(ร้านคา้) 

6 ชั้น (อาคาร D) 

5 อาคารส านกังาน พาณิชย ์และ 
จอดรถยนต ์7 ชั้น (อาคาร E) 

- พ้ืนท่ีจอดรถ  
โถงทางเดิน โถงหนา้
ลิฟต ์ลิฟตโ์ดยสาร 
โถงบนัได บนัไดทาง
ขึ้น-ลงระหว่างชั้น
และบนัไดหนีไฟ 

พ้ืนท่ีศูนยอ์าหาร ฟิตเนส  
โถงทางเดิน โถงหนา้ลิฟต ์
ลิฟตโ์ดยสาร โถงบนัได 
บนัไดทางขึ้น-ลงระหว่าง
ชั้น บนัไดหนีไฟ และ
พ้ืนท่ีจดัสวน 

ติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้า
จากพลงังาน
แสงอาทิตย ์

จ านวนลิฟท์โดยสาร 

จ านวนลิฟทโ์ดยสาร ทั้งหมด 8 ตวั โดยกระจายตามอาคารดงัน้ี 
1. อาคารส านกังาน A มีจ านวนลิฟท ์2 ตวั 
2. อาคารส านกังาน B มีจ านวนลิฟท ์1 ตวั 
3. อาคารส านกังาน C มีจ านวนลิฟท ์1 ตวั 
4. อาคารส านกังาน D มีจ านวนลิฟท ์1 ตวั 
5. อาคารส านกังาน E มีจ านวนลิฟท ์3 ตวั 

ทางเช่ือมระหว่างตึก 

ทางเช่ือมระหว่างตึก 1. ทางเช่ือมระหว่างอาคารส านกังาน A และ อาคารส านกังาน B อยูท่ี่ชั้น 6 
2. ทางเช่ือมระหว่างอาคารส านกังานฺ B และ อาคารส านกังาน C อยูท่ี่ชั้น 3 
3. ทางเช่ือมระหว่างอาคารส านกังาน C และ อาคารส านกังาน D อยูท่ี่ชั้น 4 
4. ทางเช่ือมระหว่างอาคารส านกังาน D อยูท่ี่ชั้น 5 เช่ือมไปยงัชั้น 7 ของอาคารส านกังาน E 

ทางเข้าออกกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส ทางรถยนต์ 

ทางเขา้-ออกกลุ่ม
อาคาร 

มีทางเขา้-ออกอาคารโดยรถยนต์ 2 ทาง คือทางเขา้ดา้นอาคารส านักงาน A และทางเขา้ดา้น
อาคารส านกังาน E 
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รูปภาพ 3.3.1.-1 การออกแบบกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส 

 
 

รูปภาพ 3.3.1.-2 การออกแบบกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัสแนวสูง 

 
 
รูปภาพ 3.3.1.-3 การออกแบบกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัสแนวขวาง  

 

 
  

A B C E D 

A B C D E 
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รูปภาพ 3.3.1.-4 รูปแสดงพื้นท่ีภายนอกของกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส  
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รูปภาพ 3.3.1.-5 รูปแสดงพื้นท่ีภายในของกลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส 
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3.3.2. ต าแหน่งที่ตั้งกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส  

3.3.2.1. ที่ตั้งโครงการ 

กลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส ตั้งอยู่ติดถนนโครงการ T77 ซอยอ่อนนุช 1/1 ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) แขวง

พระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร และติดถนนเลียบใตท้างด่วนฉลองรัช (รามอินทรา - อาจณรงค)์ แยกจากซอย

ปรีดีพนมยงค ์2 (ซอยแสงทิพย)์ ถนนสุขมุวิท 71 (ปรีดีพนมยงค)์  มีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 

- ทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 67 เมตร ติดกบัล ากระโดงสาธารณะ 
- ทิศใต ้ ระยะทางประมาณ 50 เมตร ติดกบัถนนโครงการ T77 
- ทิศตะวนัออก ระยะทางประมาณ 246 เมตร ติดกบัท่ีดินว่างเปล่าและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (บา้นพกัอาศยั) 
- ทิศตะวนัตก ระยะทางประมาณ 236 เมตร ติดกบัถนนเลียบใตท้างด่วนฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค)์ 

มีระยะห่างจากสถานท่ีส าคญับริเวณใกลเ้คียงดงัต่อไปน้ี 

- โรงเรียนนานาชาติ บางกอกเพรพ ประมาณ 0.250 กิโลเมตร 
- ฮาสุ เฮาส์ คอนโดมิเนียม ประมาณ 0.300 กิโลเมตร 
- ศูนยก์ารคา้ ฮาบิโตะ ประมาณ 0.350 กิโลเมตร 
- เดอะ เบส พาร์ค อีสท ์คอนโดมิเนียม ประมาณ 0.400 กิโลเมตร 
- โมริ เฮาส์ คอนโดมิเนียม ประมาณ 0.400 กิโลเมตร 
- เดอะ เบส พาร์คเวสต ์ คอนโดมิเนียม ประมาณ 0.450 กิโลเมตร 
- พาร์ค คอร์ท สุขมุวิท 77 ประมาณ 0.450 กิโลเมตร 
- คาวะ เฮาส์ คอนโดมิเนียม ประมาณ 0.650 กิโลเมตร 
- เดอะ เบส สุขมุวิท 77 ประมาณ 1.000 กิโลเมตร 
- ห้างสรรพสินคา้ บ๊ิกซี ประมาณ 1.100 กิโลเมตร 
- ตลาดพระโขนง ประมาณ 1.200 กิโลเมตร 
- ถนนสุขมุวิท 77 (อ่อนนุช) ประมาณ 0.915 กิโลเมตร 
- ถนนสุขมุวิท 71 (ปรีดี พนมยงค)์ ประมาณ 1.110 กิโลเมตร 
- สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช ประมาณ 2.500 กิโลเมตร 
- ห้างสรรพสินคา้ โลตสั อ่อนนุช ประมาณ 2.600 กิโลเมตร 
- สถานีรถไฟฟ้าพระโขนง ประมาณ 2.800 กิโลเมตร 
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3.3.2.2. แผนที่ของโครงการ 

 

3.3.2.3. ภาพถ่ายดาวเทียมของโครงการ 
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3.3.2.4. ทางเข้าออกของโครงการ 

สภาพทางเขา้-ออกและสิทธิทางเขา้-ออกตามกฎหมาย 

1) ถนนสายหลกั ประกอบดว้ย 
(ก) ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) เป็นทางสาธารณประโยชน์ สภาพเป็นทางลาดยางและทางคอนกรีต

เสริมเหลก็ขนาด 4 ช่องทาง ไป-กลบัดา้นละ 2 ช่องทาง ไม่มีเกาะกลางถนน ผิวจราจรกวา้งประมาณ 
12 เมตร มีไฟถนนส่องสว่าง ทางเดินเทา้ และท่อระบายน ้า 

(ข) ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) เป็นทางสาธารณประโยชน์ สภาพเป็นทางลาดยางและทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4 ช่องทาง ไป-กลบัดา้นละ 2 ช่องทาง ไม่มีเกาะกลางถนน ผิวจราจร
กวา้งประมาณ 12 เมตร มีไฟถนนส่องสว่าง ทางเดินเทา้ และท่อระบายน ้า 

2) ถนนสายรอง ไดแ้ก่ ซอยปรีดี พนมยงค ์2 (ซอยแสงทิพย)์ เป็นทางสาธารณประโยชน์ สภาพเป็นทางลาดยาง
ขนาด 2 ช่องทาง ไป-กลบัด้านละ 1 ช่องทาง ผิวจราจรกวา้งประมาณ 5-6 เมตร มีไฟถนนส่องสว่าง และ 
ท่อระบายน ้า 

3) ถนนผา่นหนา้ท่ีตั้งโครงการ 
(ก) ซอยอ่อนนุช 1/1 หรือ ถนนโครงการ T77 เป็นทางส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นทางภาระจ ายอมบนท่ีดิน

จ านวนทั้งส้ิน 23 แปลง3 สภาพเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2-4 ช่องทาง ไป-กลบัดา้นละ 1-2 
ช่องทาง ผิวจราจรกวา้งประมาณ 6-12 เมตร มีไฟถนนส่องสว่าง ทางเดินเทา้ และท่อระบายน ้า  

(ข) ถนนเลียบใตท้างด่วนฉลองรัช เป็นทางท่ีก่อสร้างโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อให้เจา้ของ
ท่ีดินท่ีได้รับผลกระทบจากการเวนคืนและผูท่ี้ได้รับอนุญาตจากการทางพิเศษสามารถใช้เป็น
ทางเขา้-ออก สู่ทางสาธารณะได ้สภาพเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2-4 ช่องทาง ไป-กลบัดา้นละ 
1-2 ช่องทาง ผิวจราจรกวา้งประมาณ 6-12 เมตร มีไฟถนนส่องสว่าง ทางเดินเทา้ และท่อระบายน ้า 

การเดินทางเขา้สู่โครงการสามารถเขา้-ออกได ้2 เส้นทาง ดงัน้ี 

1) ดา้นถนนเลียบใตท้างด่วนฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค)์ : ใชถ้นนสุขมุวิท 71 (ปรีดี พนมยงค)์ โดยเดินทาง
จากด้านถนนเพชรบุรีมุ่งหน้าตรงไปด้านถนนสุขุมวิท เล้ียวซ้ายเข้าซอยปรีดี พนมยงค์ 2 (ซอยแสงทิพย)์  
มุ่งหน้าตรงไปประมาณ 500 เมตร เล้ียวขวาเขา้ถนนเลียบใตท้างด่วนฉลองรัช มุ่งหน้าตรงไปลอดใตท้างด่วน
และเล้ียวซา้ยมุ่งตรงไปเป็นระยะทางประมาณ 610 เมตร จะพบโครงการตั้งอยูด่า้นขวามือ 

2) ดา้นถนนโครงการ T77  : ใชถ้นนสุขมุวิท 77 (อ่อนนุช) โดยเดินทางจากดา้นถนนสุขมุวิทมุ่งหนา้ไปทางดา้น
ถนนศรีนครินทร์ เล้ียวซา้ยเขา้ซอยอ่อนนุช 1/1 มุ่งหนา้ตรงไปเป็นระยะทางประมาณ 915 เมตร จะพบโครงการ
ตั้งอยูด่า้นขวามือ 

  

 

3 ภาระจ ายอมดงักล่าวจดทะเบียนเมื่อวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยบริษทั อ่อนนุช แลนด ์จ ากดั เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินภารยทรัพยจ์ านวน 23 แปลง
ขา้งตน้ ซ่ึงเป็นบุคคลที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบั 
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3.3.3. กรรมสิทธิ์และรายละเอียดงานระบบของกลุ่มอาคารส านักงานสิริ แคมปัส 

3.3.3.1. ที่ดินและอาคาร 

กลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส ตั้งอยูบ่นโฉนดท่ีดินซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ สิริพฒัน์ โฟร์ จ านวน 3 ฉบบั ขนาด

ท่ีดินรวมประมาณ 2,942.2 ตารางวา (7-1-42.2 ไร่) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ล าดับที ่ โฉนดที่ดินเลขที ่ เลขที่ดิน หน้าส ารวจ 
เน้ือที่จดทะเบียน 

ไร่ งาน ตารางวา รวมทั้งส้ิน (ตร.ว.) 
1 2641 8811 1169 1 1 18.7 518.7 

2 4273 8837 2068 2 2 56.3 1,056.3 
3 4440 5667 599 3 1 67.2 1,367.2 

รวมเน้ือที่ของที่ดิน 7 1 42.2 2,942.2 

ปัจจุบนัท่ีดินท่ีตั้งกลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส และกลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส มีภาระผูกพนัในการ 

จดจ านองไวเ้ป็นประกนัการช าระเงินตามเง่ือนไขสัญญาเงินกูย้ืมระหว่างสิริพฒัน์ โฟร์ และเซเว่นต้ี เซเว่น ดรากอ้นส์  

อินเวสเมน้ท์ ลิมิเต็ด ซ่ึงไม่มีความเก่ียวโยงกบัผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและสิริพฒัน์ โฟร์ ลงวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 จ านวน 

46,350,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

อน่ึง เม่ือผูอ้อกโทเคนดิจิทลัสามารถระดมทุนไดต้ามจ านวนเงินและเง่ือนไขท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ีแลว้ ผูอ้อก

โทเคนดิจิทลัจะจดัสรรเงินบางส่วนท่ีไดจ้ากการระดมทุนเพื่อช าระค่าตอบแทนการซ้ือสิทธิในกระแสรายรับภายใตสั้ญญา 

RSTA ให้แก่ สิริพฒัน์ โฟร์ โดยท่ี สิริพฒัน์ โฟร์ จะน าเงินจ านวนดงักล่าวไปช าระแก่เจา้หน้ีของตน และด าเนินการให้กลุ่ม

อาคารส านกังาน สิริ แคมปัส และหุ้นสามญัของสิริพฒัน์ โฟร์ ปลอดจากภาระผกูพนัท่ีมีอยู ่

3.3.3.2. งานระบบและสาธารณูปโภคภายในกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส 

งานระบบและสาธารณูปโภคภายในกลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส เฉพาะส่วนงานระบบท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของสิริพฒัน์ 
โฟร์ โดยไม่รวมงานระบบอื่น ๆ ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติมโดยผูเ้ช่า 

งานระบบและสาธารณูปโภคภายในกลุ่มอาคาร รายละเอียด 
ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร -      ระบบไฟฟ้าอาคารและระบบไฟฟ้าส ารอง 
ระบบประปา สุขาภิบาล -      ระบบจ่ายน ้าประปา 

-      ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
-      ระบบระบายน ้าเสีย ระบายน ้าทิ้ง 
-      ระบบระบายน ้าฝนและระบายน ้าในอากาศ 

ระบบปรับอากาศ -      ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 
ระบบป้องกนัอคัคีภยัและดบัเพลิง - ระบบสัญญาณเตือนภยั 

-      ระบบชุดสายและอุปกรณ์ดบัเพลิง 
ระบบอืน่ ๆ -      ระบบลิฟตโ์ดยสาร 
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3.3.3.3. ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (“ระบบผลิตไฟฟ้า”) 

เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2563 สิริพฒัน์ โฟร์ได้เข้าท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตยบ์นหลงัคา ("สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า") กบัผูใ้ห้บริการรายหน่ึง ซ่ึงมีขนาดของระบบผลิตไฟฟ้าประมาณ 305.58 

กิโลวตัต์ (kW) โดยผูใ้ห้บริการจะเป็นผูล้งทุน ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง เป็นเจา้ของ บริหารจดัการ และบ ารุงรักษาระบบ

ผลิตไฟฟ้าซ่ึงตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีบางส่วนบนหลงัคาของทรัพยสิ์นโครงการ ทั้งน้ี ผูใ้ห้บริการจะจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้าก

ระบบผลิตไฟฟ้าให้กบัสิริพฒัน์ โฟร์เป็นระยะเวลา 25 ปีนบัแต่วนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย์ (1 กุมภาพนัธ์ 2564) โดย

สิริพฒัน์ โฟร์จะไดรั้บประโยชน์จากอตัราส่วนลดค่าไฟฟ้าตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (ปัจจุบนัแสนสิริในฐานะ

ผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบค่าไฟฟ้า) รวมถึงเป็นการสนบัสนุนและส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม อย่างไรก็ดี ใน

กรณีท่ีสิริพฒัน์ โฟร์กระท าผิดเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า เช่น ไม่ช าระเงินค่าไฟฟ้าภายในก าหนดระยะเวลา หรือยกเลิก

สัญญาดงักล่าวก่อนก าหนด สิริพฒัน์ โฟร์อาจตอ้งรับผิดชอบค่าเสียหาย รวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญาตาม

อตัราท่ีก าหนด ทั้งน้ี เม่ือมีการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการ ผูซ้ื้อทรัพยสิ์นโครงการจะเป็นผูรั้บโอนภาระผูกพนัตามสัญญา

ซ้ือขายไฟฟ้าต่อไปจนครบอายสัุญญา  

3.4. สรุปสาระส าคัญของรายงานการประเมิน 

ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของกลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ทั้ง 2 ราย ไดแ้ก่ 
บริษทั พาวเวอร์แลนด์ พลสั แอพไพรซัล จ ากดั และบริษทั ไพร์ม แอสเซท แอพไพรซัล จ ากดั ไดเ้ลือกใชวิ้ธีการประเมิน
ราคาตามวิธีรายได ้(Income Approach) แบบคิดลดกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow) ในการก าหนดมูลค่าของ
ทรัพยสิ์น และใชวิ้ธีคิดจากตน้ทุน (Cost Approach) ในการสอบทาน ซ่ึงผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและผูใ้ห้บริการระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทลัไดต้รวจสอบสมมุติฐานหลกัของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ากลุ่มอาคารส านกังาน 
สิริ แคมปัส แลว้ ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าสมมุติฐานท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าดงักล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม 
ผลประกอบการท่ีจะเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากสมมุติฐานดงักล่าว หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ อาจจะไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์
ไว ้โดยสรุปมูลค่าตลาดทรัพยสิ์นไดด้งัต่อไปน้ี 

 

 
มูลค่าตลาดทรัพย์สินโครงการ4 

มูลค่าตลาด        
ทรัพย์สินต ่าสุด                       

มูลค่าตลาดทรัพย์สิน
เฉล่ียของผู้ประเมิน 

ทั้ง 2 ราย 
บริษัท พาวเวอร์แลนด์ 
พลัส แอพไพรซัล จ ากัด 

บริษัท ไพร์ม แอสเซท 
แอพไพรซัล จ ากัด 

วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) 
มูลค่าตลาดทรัพยสิ์นโครงการ 2,410.90 2,426.00 2,410.90 2,418.45  
มูลค่าตลาดทรัพยสิ์นโครงการ ณ 
ปีท่ี 4 

 
2,606.70 

 
2,627.00 

 
2,606.70 

 
2,616.85 

วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) 
มูลค่าตลาดทรัพยสิ์นโครงการ 2,246.03 2,273.12 2,246.03 2,259.58 

 

4  มูลค่าตลาดของทรัพยสิ์นโครงการ ประเมินโดยบริษทั ไพร์ม แอสเซท แอพไพรซลั จ ากดัไว ้ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2564 และบริษทั พาวเวอร์แลนด ์พลสั แอพ
ไพรซลั จ ากดั ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564  

หน่วย : ล้านบาท 
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3.4.1. วิธีที่ใช้ในการประเมิน 

ในการประเมินมูลค่ากลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส บริษทั พาวเวอร์แลนด์ พลสั แอพไพรซัล จ ากัด และ 

บริษัท ไพร์ม แอสเซท แอพไพรซัล จ ากัด ได้ เลือกใช้วิธีรายได้ (Income Approach) แบบคิดลดกระแสเงินสดสุทธิ 

(Discounted Cash Flow) ในระยะเวลา 4 ปี อิงตามสัญญาเช่าแสนสิริ รวมกบัมูลค่าตลาดปัจจุบนัของทรัพยสิ์นเม่ือส้ินสุด 

ปีท่ี 4 ซ่ึงประเมินโดยค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าแสนสิริคงเหลือ 7 ปี ภายใตสั้ญญาเช่า รวมกบัมูลค่าภายหลงั

หมดสัญญาเช่าในปีท่ี 11 และปีท่ี 12 (Terminal Value) ซ่ึงประเมินภายใต้สมมุติฐานรูปแบบการเช่าแบบมีผูเ้ช่าหลายราย 

นอกจากน้ี ทั้ง 2 บริษทัใชวิ้ธีคิดจากตน้ทุน (Cost Approach) เพื่อใชใ้นการตรวจสอบทานวิธีรายได ้(Income Approach)  

3.4.2. สรุปสมมุติฐานส าคัญในการประเมินมูลค่า 

สมมุติฐานหลกัท่ีผูป้ระเมินมูลค่ากลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

สมมุติฐานในการ
ประเมิน 

บริษัท พาวเวอร์แลนด์ พลัส แอพไพรซัล จ ากัด บริษัท ไพร์ม แอสเซท แอพไพรซัล จ ากัด 

วิธีการประเมิน
มูลค่า 

ใชวิ้ธีรายได ้(Income Approach) ในการสรุปมูลค่า และสอบทานมูลค่าดว้ยวิธีตน้ทุน (Cost Approach) 

พื้นที่ส าหรับเช่า 19,602 ตารางเมตร 19,602 ตารางเมตร 
ระยะเวลาการ
ประเมิน 

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีรายได้แบบคิดลด
กระแสเงินสดสุทธิ (Income Approach by Discounted 
Cash Flow) ในระยะเวลา 4 ปี อิงตามสัญญา เช่าแสน
สิริ รวมกับมูลค่าตลาดปัจจุบันของทรัพย์สินเม่ือ
ส้ินสุดปีท่ี 4  

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีรายได้แบบคิดลด
กระแสเงินสดสุทธิ (Income Approach by Discounted 
Cash Flow) ในระยะเวลา 4 ปี อิงตามสัญญาเช่าแสน
สิริ รวมกับมูลค่าตลาดปัจจุบันของทรัพย์สินเม่ือ
ส้ินสุดปีท่ี 4  

หลักการคิดมูลค่า
ตลาดปัจจุบันของ
ทรัพย์สินเม่ือ
ส้ินสุดปีท่ี 4 

ใช้วิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสดสุทธิ (Income 
Approach by Discounted Cash Flow)โดยค านวณมูลคา่
ทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าระยะยาวคงเหลือ 7 ปีภายใต้
สัญญาเช่าระยะยาว รวมกบัมูลค่าภายหลงัหมดสัญญา
เช่าซ่ึงจะน าทรัพยสิ์นออกให้เช่าตามทอ้งตลาดในปีท่ี 
11 และปีท่ี 12 (Terminal Value)  

ใช้วิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสดสุทธิ (Income 
Approach by Discounted Cash Flow) โดยค านวณมูลคา่
ทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าระยะยาวคงเหลือ 7 ปีภายใต้
สัญญาเช่าระยะยาว รวมกบัมูลค่าภายหลงัหมดสัญญา
เช่าซ่ึงจะน าทรัพยสิ์นออกให้เช่าตามทอ้งตลาดในปีท่ี 
11 และปีท่ี 12  (Terminal Value)  

ประมาณการอัตรา
การเช่าพื้นที่ 
(Occupancy Rate) 

ปีท่ี 1-4: 100% ตามสัญญาเช่าแสนสิริ 

สมมุติฐานอตัราการเช่าพ้ืนท่ีส าหรับมูลค่าการขาย
ทรัพยสิ์น ณ ส้ินสุดปีท่ี 4   

ปีท่ี 5-10: 100% ตามสัญญาเช่าแสนสิริ 

ปีท่ี 11: 100% ตามสัญญาเช่าแสนสิริจะกระทัง่หมด
สัญญาเช่า หลงัจากนั้นก าหนดให้อตัราการเช่าจาก 
ผูเ้ช่าหลายรายเท่ากบั 90%  

ปีท่ี 1-4: 100% ตามสัญญาเช่าแสนสิริ 

สมมุติฐานอตัราการเช่าพ้ืนท่ีส าหรับมูลค่าการขาย
ทรัพยสิ์น ณ ส้ินสุดปีท่ี 4   

ปีท่ี 5-10: 100% ตามสัญญาเช่าแสนสิริ 

ปีท่ี 11: 100% ตามสัญญาเช่าแสนสิริจะกระทัง่หมด
สัญญาเช่า หลงัจากนั้นก าหนดให้อตัราการเช่าจาก 
ผูเ้ช่าหลายรายเท่ากบั 80%  
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สมมุติฐานในการ
ประเมิน 

บริษัท พาวเวอร์แลนด์ พลัส แอพไพรซัล จ ากัด บริษัท ไพร์ม แอสเซท แอพไพรซัล จ ากัด 

ปีท่ี 12: 90% (ผูเ้ช่าหลายราย) ปีท่ี 12: 90% (ผูเ้ช่าหลายราย) 

ประมาณการอัตรา
ค่าเช่าพื้นที่ และ
อัตราการเติบโต
ของค่าเช่า 

ปีท่ี 1-4:  อตัราค่าเช่า เป็นไปตามสัญญาเช่าแสนสิริ
ในอตัรา 635.21 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือน  

สมมุติฐานอัตราค่าเช่าพ้ืนท่ี และอตัราการเติบโต
ของค่าเช่าส าหรับมูลค่าการขายทรัพยสิ์น ณ ส้ินสุด
ปีท่ี 4   

ปีท่ี 5-10: อตัราค่าเช่า เป็นไปตามสัญญาเช่าแสนสิริ
ในอตัรา 635.21 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือน 

ปีท่ี 11: อตัราค่าเช่า เป็นไปตามสัญญาเช่าแสนสิริใน
อตัรา 635.21 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือนจนกระทั่งหมด
สัญญาเช่า หลังจากนั้น 1,306.60 บาทต่อตร.ม. ต่อ
เดือน โดยคิดจากอตัราค่าเช่าเร่ิมตน้ 950 บาทในปีท่ี 1 
และมีอตัราการปรับเพ่ิมขึ้นของค่าเช่า 10% ทุก ๆ 3 ปี 
ในปีท่ี 1-10 และเพ่ิมขึ้นปีละ 3.33% ในปีท่ี 11 และ 12 

ปีท่ี 12: 1,350.15 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือน โดยคิดจาก
อตัราค่าเช่าเร่ิมตน้ 950 บาทในปีท่ี 1 และมีอตัราการ
ปรับเพ่ิมขึ้นของค่าเช่า 10% ทุก ๆ 3 ปี ในปีท่ี 1-10 
และเพ่ิมขึ้นปีละ 3.33% ในปีท่ี 11 และ 12 

ปีท่ี 1-4:  อตัราค่าเช่า เป็นไปตามสัญญาเช่าแสนสิริ
ในอตัรา 635.21 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือน  

สมมุติฐานอตัราค่าเช่าพ้ืนท่ี และอตัราการเติบโต
ของค่าเช่าส าหรับมูลค่าการขายทรัพยสิ์น ณ ส้ินสุด
ปีท่ี 4   

ปีท่ี 5-10: อตัราค่าเช่า เป็นไปตามสัญญาเช่าแสนสิริ
ในอตัรา 635.21 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือน 

ปีท่ี 11: อตัราค่าเช่า เป็นไปตามสัญญาเช่าแสนสิริใน
อตัรา 635.21 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือนจนกระทั่งหมด
สัญญาเช่า หลงัจากนั้น 1,375.37 บาทต่อตร.ม.ตอ่เดือน 
โดยคิดจากอตัราค่าเช่าเร่ิมตน้ 1,000 บาทในปีท่ี 1 และ
มีอตัราการปรับเพ่ิมขึ้นของคา่เช่า 10% ทุก ๆ  3 ปี ในปี
ท่ี 1-10 และเพ่ิมขึ้นปีละ 3.33% ในปีท่ี 11 และ 12 

ปีท่ี 12: 1,421.21 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือน โดยคิดจาก
อตัราค่าเช่าเร่ิมต้น 1,000 บาทในปีท่ี 1 และมีอตัรา
การปรับเพ่ิมขึ้นของค่าเช่า 10% ทุก ๆ 3 ปี ในปีท่ี 1-
10 และเพ่ิมขึ้นปีละ 3.33% ในปีท่ี 11 และ 12 

รายได้อ่ืน ๆ  รายไดค้่าจอดรถปีท่ี 1-4: ไม่มีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม
ตามสัญญาเช่าแสนสิริ 

ประมาณอตัราการเข้าใช้ท่ีจอดรถส าหรับปีท่ี 1-4: 
100% 

สมมุติฐานรายไดค้่าจอดรถ และอตัราการเขา้ใชท่ี้จอด
รถส าหรับมูลค่าการขายทรัพยสิ์น ณ ส้ินสุดปีท่ี 4 

รายไดค้่าจอดรถปีท่ี 5-10: ไม่มีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม
ตามสัญญาเช่าแสนสิริ 

รายได้ค่าจอดรถปีท่ี 11: ไม่มีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม
ตามสัญญาเช่าแสนสิริจนกระทั่งหมดสัญญาเช่า 
หลงัจากนั้น คิดรายได้ค่าจอดรถในอตัราร้อยละ 3 
ของรายไดค้่าเช่าส านกังาน  

รายไดค้่าจอดรถปีท่ี 1-4: ไม่มีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม
ตามสัญญาเช่าแสนสิริ 

ประมาณอตัราการเข้าใช้ท่ีจอดรถส าหรับปีท่ี 1-4: 
100% 

สมมุติฐานรายไดค้่าจอดรถ และอตัราการเขา้ใชท่ี้จอด
รถส าหรับมูลค่าการขายทรัพยสิ์น ณ ส้ินสุดปีท่ี 4 

รายไดค้่าจอดรถปีท่ี 5-10: ไม่มีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม
ตามสัญญาเช่าแสนสิริ 

รายได้ค่าจอดรถปีท่ี 11: ไม่มีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม
ตามสัญญาเช่าแสนสิริจนกระทั่งหมดสัญญาเช่า 
หลังจากนั้น 2,063.05 บาท/คัน/เดือน (โดยคิดจาก
อตัราค่าจอดรถเร่ิมตน้ 1,500 บาท/คนั/เดือนในปีท่ี 1 
และมีอัตราการปรับเพ่ิมขึ้ นของค่าจอดรถ 10%  
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สมมุติฐานในการ
ประเมิน 

บริษัท พาวเวอร์แลนด์ พลัส แอพไพรซัล จ ากัด บริษัท ไพร์ม แอสเซท แอพไพรซัล จ ากัด 

รายไดค้่าจอดรถปีท่ี 12: ร้อยละ 3 ของรายไดค้่าเช่า
ส านกังาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุก ๆ 3 ปี ในปีท่ี 1-10 และเพ่ิมขึ้นปีละ 3.33% ในปีท่ี 
11 และ 12) 

รายได้ค่าจอดรถปีท่ี 12: 2,131.82 บาท/คัน/เดือน 
(โดยคิดจากอตัราค่าจอดรถเร่ิมตน้ 1,500 บาท/คนั/
เดือนในปีท่ี 1 และมีอัตราการปรับเพ่ิมขึ้นของค่า
จอดรถ 10% ทุก ๆ 3 ปีในปีท่ี 1-10 และเพ่ิมขึ้นปีละ 
3.33% ในปีท่ี 11 และ 12 ) 

ประมาณอตัราการเข้าใช้ท่ีจอดรถส าหรับปีท่ี 6-10: 
100% 

ประมาณอัตราการเข้าใช้ท่ีจอดรถส าหรับปีท่ี 11: 
100% จนกระทัง่หมดสัญญาเช่า หลงัจากนั้น ส่วนท่ี
ให้สิทธิผูเ้ช่าจอดฟรี 58%  ส่วนท่ีมีการเรียกเก็บค่า
จอดรถ 42% (จ านวนรถท่ีจอดทั้งหมด: 337 คนั) 

ประมาณอตัราการเขา้ใชท่ี้จอดรถส าหรับปีท่ี 12:  ส่วน
ท่ีให้สิทธิผูเ้ช่าจอดฟรี 58%  ส่วนท่ีมีการเรียกเก็บค่า
จอดรถ 42% (จ านวนรถท่ีจอดทั้งหมด: 337 คนั)  

ค่าใช้จ่าย ปีท่ี 1-4: ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติมเน่ืองจากผูเ้ช่า
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจ่ายช าระค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

สมมุติฐานค่าใชจ้่ายส าหรับมูลค่าการขายทรัพยสิ์น 
ณ ส้ินสุดปีท่ี 4 

ปีท่ี 5-10: ไม่มีค่าใชจ้่ายใด ๆ เพ่ิมเติมเน่ืองจากผูเ้ช่า
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจ่ายช าระค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

ปีท่ี 11: ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติมเน่ืองจากผูเ้ช่า
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจ่ายช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
จนกระทั่งหมดสัญญาเช่า หลังจากนั้น คิดต้นทุน
รายจ่ายในการด าเนินงานอาคารส านักงานและ
ค่าใชจ้่ายในการบริหารพ้ืนท่ีจาก 
1) ค่าบริหารจดัการอาคาร 
2) ค่าใชจ้่ายส านกังาน 
3) ค่าตอบแทนการขาย 
4) ค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
5) ค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภค  

ปีท่ี 1-4: ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติมเน่ืองจากผูเ้ช่า
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจ่ายช าระค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

สมมุติฐานค่าใชจ้่ายส าหรับมูลค่าการขายทรัพยสิ์น 
ณ ส้ินสุดปีท่ี 4 

ปีท่ี 5-10: ไม่มีค่าใชจ้่ายใด ๆ เพ่ิมเติมเน่ืองจากผูเ้ช่า
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจ่ายช าระค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

ปีท่ี 11: ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติมเน่ืองจากผูเ้ช่า
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจ่ายช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
จนกระทั่งหมดสัญญาเช่า หลังจากนั้น คิดต้นทุน
รายจ่ายในการด าเนินงานอาคารส านักงานและ
ค่าใชจ้่ายในการบริหารพ้ืนท่ีจาก 
1) ค่าใชจ้่ายทางดา้นบริหารจดัการ 
2) ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการและบริหาร 
3) ค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภค 
4) ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย 
5) ค่าใชจ้่ายในการทดแทนและปรับปรุง 
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สมมุติฐานในการ
ประเมิน 

บริษัท พาวเวอร์แลนด์ พลัส แอพไพรซัล จ ากัด บริษัท ไพร์ม แอสเซท แอพไพรซัล จ ากัด 

6) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร 
7) ค่าประกนัอคัคีภยั 
8) ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 
รวมประมาณ 21.9% ของรายไดร้วม 

ปีท่ี 12: คิดต้นทุนรายจ่ายในการด าเนินงานอาคาร
ส านกังานและค่าใชจ้่ายในการบริหารรวมประมาณ 
21.9% ของรายไดร้วม 

6) ค่าเบ้ียประกนัภยั  
7) ค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  
8) ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 
รวมประมาณ 23.5% ของรายไดร้วม 

ปีท่ี 12: คิดต้นทุนรายจ่ายในการด าเนินงานอาคาร
ส านกังานและค่าใชจ้่ายในการบริหารรวมประมาณ 
23.4% ของรายไดร้วม 

ส ารองเงิน
ปรับปรุงใน
อนาคต 

ปีท่ี 1-4: ไม่มีค่าใชจ้่าย เน่ืองจากผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบ 

สมมุติฐานค่าใช้จ่ายในการทดแทนและปรับปรุง
ส าหรับมูลค่าการขายทรัพยสิ์น ณ ส้ินสุดปีท่ี 4 

ปีท่ี 5-10: ไม่มีค่าใชจ้่าย เน่ืองจากผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบ 

ปีท่ี 11: ไม่มีค่าใชจ้่าย เน่ืองจากผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบ 
จนกระทัง่หมดสัญญาเช่า หลงัจากนั้น คิดประมาณ
1.5% ของรายไดร้วมเฉพาะส่วนท่ีเกิดขึ้นหลงัหมด
สัญญาเช่า 

ปีท่ี 12: ประมาณ 1.5% ของรายไดร้วม 

ปีท่ี 1-4: ไม่มีค่าใชจ้่าย เน่ืองจากผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบ 

สมมุติฐานค่าใช้จ่ายในการทดแทนและปรับปรุง
ส าหรับมูลค่าการขายทรัพยสิ์น ณ ส้ินสุดปีท่ี 4 

ปีท่ี 5-10: ไม่มีค่าใชจ้่าย เน่ืองจากผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบ 

ปีท่ี 11: ไม่มีค่าใชจ้่าย เน่ืองจากผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบ 
จนกระทัง่หมดสัญญาเช่า หลงัจากนั้น คิดประมาณ 
1.5% ของรายไดร้วมเฉพาะส่วนท่ีเกิดขึ้นหลงัหมด
สัญญาเช่า 

ปีท่ี 12: ประมาณ 1.5% ของรายไดร้วม 
อัตราคิดลด 
(Discount Rate) 

8% 8% 

อัตราผลตอบแทน 
จากการลงทุน
(Capitalization 
Rate) ณ ปีที่ 13  

7% 7% 

ค่าใช้จ่ายในการ
ขายทรัพย์สิน 

ประมาณ 3% ของมูลค่าขาย ประมาณ 3% ของมูลค่าขาย 

ทั้งน้ี ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ไดส้อบทานสมมุติฐานหลกัของผูป้ระเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์นแลว้ อาทิ อตัราค่าเช่าทรัพยสิ์น อตัราค่าเช่าทรัพยสิ์นตามสัญญาท่ีเขา้ท าโดยผูเ้ช่าทรัพยสิ์นในปัจจุบนั อตัรา

ค่าเช่าทรัพยสิ์นตามราคาตลาด และอตัราคิดลด เป็นตน้ ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือไดว่้าสมมุติฐานหลกัในการประเมินมูลคา่

ดงักล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากสมมุติฐานดงักล่าว เน่ืองจากการ

ประมาณการดงักล่าวประมาณการจากขอ้มูลในปัจจุบนั ดงันั้น หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในอนาคตอาจส่งผลถึงมูลค่า

กลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส ได ้
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3.4.3. ความสมเหตุสมผลของราคาท่ีจะระดมทุนในโครงการ และมูลค่าลงทุนเพ่ือให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สินโครงการ 

ส าหรับการลงทุนในโครงการน้ี ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะระดมทุนในมูลค่ารวม 2,400,000,000 บาท โดยจะ (1) น าไป

ลงทุนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นโครงการในมูลค่า 2,186,000,000 บาทโดยลงทุนใน ก) สัญญาท่ีอา้งอิงกระแสรายรับจากกลุ่ม

อาคารส านกังาน สิริ แคมปัส จาก สิริพฒัน์ โฟร์ ตลอดอายโุครงการ และ ข) การลงทุนในหุ้นของ สิริพฒัน์ โฟร์ เพื่อให้ไดม้าซ่ึง

อ านาจควบคุมกิจการ และโอนหุ้นทั้งหมดในสิริพฒัน์ โฟร์เขา้ไปเป็นทรัพยสิ์นในกองทรัสต์ และ (2) น าไปใช้ในการช าระ

ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั ช าระคืนเจา้หน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระดมทุนคร้ังน้ี 

และเป็นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัผูอ้อกโทเคนดิจิทลัในมูลค่า 214,000,000 บาท   

ราคาท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทัลจะออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล อ้างอิงจากมูลค่าราคาประเมินต ่าสุดของทรัพย์สิน

โครงการ โดยมูลค่าตลาดของทรัพยสิ์นโครงการท่ีจดัท าโดยบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

จ านวน 2 ราย คือ บริษทั พาวเวอร์แลนด ์พลสั แอพไพรซลั จ ากดั และบริษทั ไพร์ม แอสเซท แอพไพรซลั จ ากดั มีรายละเอียดดงัน้ี 

ทรัพย์สิน ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าตลาดทรัพย์สินโครงการ มูลค่าตลาด 
ทรัพย์สินต ่าสุด วิธีพจิารณาจากรายได้ วิธีคิดจากต้นทุน 

กลุ่มอาคาร
ส านกังาน  
สิริ แคมปัส 

บริษทั พาวเวอร์แลนด ์พลสั  
แอพไพรซลั จ ากดั 

2,410,900,000 บาท 2,246,033,000 บาท วิธีพิจารณาจากรายได ้
2,410,900,000 บาท 

บริษทั ไพร์ม แอสเซท  
แอพไพรซลั จ ากดั 

2,426,000,000 บาท 2,273,116,000 บาท วิธีคิดจากตน้ทนุ 
2,246,033,000 บาท 

 

มูลค่าลงทุนเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นโครงการ ท่ีระดมทุนในคร้ังน้ีมีมูลค่า 2,400 ลา้นบาท โดยมูลค่าระดมทุนเป็น

มูลค่าท่ีต ่ากว่าราคามูลค่าตลาดทรัพยสิ์นต ่าสุดตามวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ซ่ึงมีมูลค่า เท่ากบั 2,410.9 ลา้น

บาท โดยต ่ากว่าเป็นจ านวน 10.9 ลา้นบาท และมูลค่าระดมทุนเป็นมูลค่าท่ีสูงกว่าราคามูลค่าตลาดทรัพยสิ์นต ่าตามวิธีคิดจาก

ตน้ทุน (Cost Approach) ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบั 2,246.0 ลา้นบาท โดยสูงกว่าเป็นจ านวน 154.0 ลา้นบาท ทั้งน้ี ในการประเมินมูลค่า

ตลาดทรัพยสิ์นของบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทั้ง 2 รายใชวิ้ธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) โดยวิธีคิดลดกระแส

เงินสด (Discounted Cash Flow) ในระยะเวลา 4 ปี อา้งอิงตามสัญญาเช่าแสนสิริ รวมกบัมูลค่าตลาดปัจจุบนัของทรัพยสิ์นเม่ือ

ส้ินสุดปีท่ี 4 ซ่ึงประเมินโดยค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าแสนสิริคงเหลือ อีก 7 ปี รวมกบัมูลค่าทรัพยสิ์นภายหลงั

การหมดสัญญาเช่าในปีท่ี 11 ถึงปีท่ี 12 (Terminal Value) ซ่ึงประเมินภายใตส้มมุติฐานรูปแบบการเช่าแบบมีผูเ้ช่าหลายราย 

นอกจากน้ี ทั้ง 2 บริษทัใชวิ้ธีคิดจากตน้ทุน (Cost Approach) เพื่อใชใ้นการสอบทานวิธีรายได ้(Income Approach)  

ทั้งน้ี ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ไดส้อบทานสมมุติฐานหลกัของผูป้ระเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์นตามวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) แลว้ อาทิ อตัราค่าเช่าทรัพยสิ์น อตัราค่าเช่าทรัพยสิ์นตาม

สัญญาท่ีเขา้ท าโดยผูเ้ช่าทรัพยสิ์นในปัจจุบนั อตัราค่าเช่าทรัพยสิ์นตามราคาตลาด อตัราคิดลด (Discount Rate) และอตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization Rate) เป็นตน้ ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือไดว่้าสมมุติฐานหลกัในการประเมิน

มูลค่าดงักล่าวไม่สมเหตุสมผล  
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 ดงันั้น จากการสอบทานความสมเหตุสมผลของสมมุติฐานท่ีใชใ้นการค านวณ และมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีประเมินจาก

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของผูป้ระเมินทั้ง 2 ราย ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั

เห็นว่า มูลค่าการลงทุนรวมดงักล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสมและสามารถยอมรับได ้ประกอบกบัเป็นการลงทุนเพื่อให้ไดม้าซ่ึง

กระแสรายรับจากกลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส ตามสัญญา RSTA จากสิริพฒัน์ โฟร์ ซ่ึงมีกระแสเงินสดท่ีสม ่าเสมอและมี

แหล่งท่ีมาของรายได้ชัดเจนจากการท าสัญญาเช่าระยะยาวเป็นเวลา 12 ปีกับแสนสิริ ซ่ึงเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดท่ี 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีความน่าเช่ือถือ โดย ณ วนัท่ีจดัท าเอกสารน้ี แสนสิริถูกจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือ (Company’s credit rating) โดยทริสเรทติ้งอยู่ในระดับ BBB+ นอกจากน้ีทรัพยสิ์นโครงการยงัเป็นกลุ่มอาคาร

ส านกังานท่ีก่อสร้างใหม่ และตั้งอยู่ในบริเวณย่านอ่อนนุช 77 (ถนนสุขุมวิท 77) ซ่ึงมีความเจริญ มีการคมนาคมท่ีสะดวกและ

มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากสมมุติฐานดงักล่าว เน่ืองจาก

การประมาณการดงักล่าวประมาณการจากขอ้มูลในปัจจุบนั ดงันั้น หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ  ในอนาคตอาจส่งผลถึงมูลค่า

กลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส ได ้และผูถื้อโทเคนดิจิทลัอาจมีมุมมองท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยผูถื้อโทเคนดิจิทลัสามารถ

พิจารณาเทียบเคียงส่วนแบ่งรายได ้และความเส่ียงกบัการลงทุนประเภทอ่ืนท่ีใกลเ้คียงกนัก่อนตดัสินใจลงทุน 

3.5. อัตราการเช่าพื้นที่และอัตราค่าเช่าเฉลี่ย 

จากการท่ีแสนสิริเป็นผูเ้ช่าเพียงรายเดียวของกลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส และไดท้ าสัญญาเช่าระยะยาว 12 ปี 

ส่งผลให้อตัราการเช่าพ้ืนท่ีจะคงท่ีท่ีร้อยละ 100 ตลอดอาย ุ4 ปีของโครงการโทเคนดิจิทลั นอกจากน้ี อตัราค่าเช่าตามสัญญา

เช่าเป็นแบบคงท่ีเท่ากนัตลอดอายุสัญญาเช่า โดยอตัราค่าเช่าเฉล่ียอยูท่ี่ 635.2 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือคิดเป็นค่าเช่า

รายปีเท่ากบั 149.4 ลา้นบาทต่อปี 

รายละเอียด ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 
อตัราการเช่าพ้ืนท่ี (ร้อยละ) 100.0 100.0 100.0 100.0 
อตัราค่าเช่าคงท่ี (บาท/ตร.ม./เดือน) 635.2 635.2 635.2 635.2 
รวมค่าเช่าต่อปี (ลา้นบาท) 149.4 149.4 149.4 149.4 

3.6. กระแสรายรับตามสัญญา RSTA 

รายไดค้่าเช่าจากกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส ในแต่ละเดือนจะถูกน าส่งเป็นกระแสรายรับภายใต้สัญญา 
RSTA ให้แก่ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั โดยในแต่ละเดือน สิริพฒัน์ โฟร์ จะตอ้งน าส่งกระแสรายรับรายเดือนจ านวน 11.7 ลา้น
บาทต่อเดือนให้แก่ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั รวมเป็นเงินทั้งส้ินจ านวน 140.5 ลา้นบาทต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปีตลอดอายุของ
โครงการโทเคนดิจิทัล โดยกระแสรายรับรายเดือนภายใต้สัญญา RSTA ข้างต้นจะถูกจัดสรรเป็นส่วนแบ่งรายได้ราย 
ไตรมาสไม่เกิน 136 ล้านบาทต่อปีให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทัล ซ่ึงมีตัวอย่างวิธีการค านวณการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ 
รายไตรมาสตามอตัราส่วนส าหรับโทเคนดิจิทลัแต่ละกลุ่ม ดงัต่อไปน้ี  
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หน่วย : ล้านบาท 

รายละเอียด ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

สิริพฒัน์ โฟร์ 
รายไดค้่าเช่า 149.4 149.4 149.4 149.4 
หกั ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (7.5) (7.5) (7.5) (7.5) 
รายได้ค่าเช่าสุทธิ 141.9 141.9 141.9 141.9 
หกั ค่าใชจ้่ายประมาณการของสิริพฒัน์ โฟร์ (1.1) (1.2) (1.2) (1.2) 
คงเหลือ 140.8 140.7 140.7 140.7 

น าส่งกระแสรายรับตามสัญญา RSTA  
(น าส่งเป็นรายเดือนเดือนละ 11.7 ลา้นบาท) 

(140.5) (140.5) (140.5) (140.5) 

คงเหลือเก็บไวใ้ชเ้ป็นเงินหมุนเวียนใน สิริพฒัน์ โฟร์ 0.3 0.2 0.2 0.2 
เอสพวีี 77 (ผู้ออกโทเคนดิจิทัล) 

รับกระแสรายรับตามสัญญา RSTA 140.5 140.5 140.5 140.5 
หกั ค่าใชจ้่ายประมาณการของผูอ้อกโทเคนดิจิทลั5 (3.5) (3.5) (3.5) (3.5) 
คงเหลือ 137.0 137.0 137.0 137.0 

จ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสจากกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA (136.0) (136.0) (136.0) (136.0) 
คงเหลือเก็บไวใ้ชเ้ป็นเงินหมุนเวียนใน เอสพีวี 77 1.0 1.0 1.0 1.0 

ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล (ต่อปี)6 
โทเคนดิจิทลัสิริฮบั A  72.0 72.0 72.0 72.0 
โทเคนดิจิทลัสิริฮบั B 64.0 64.0 64.0 64.0 

รวม 136.0 136.0 136.0 136.0 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจ่ายส่วนแบ่งรายไดร้ายไตรมาสในส่วนท่ี 4 ขอ้ 4.2.3.   

ในกรณีมีการขยายระยะเวลาในการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการอนัเน่ืองมาจากผูอ้อกโทเคนดิจิทลัไม่สามารถ

ด าเนินการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขและภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สิทธิของผูถื้อโทเคนดิจิทลัให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีระบุไวใ้นส่วนท่ี 4 ขอ้ 4.2.5.  

  

 

5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไวข้า้งตน้ ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายดงักล่าวข้ึนอยู่กบัสภาพเศรษฐกิจ และความสามารถในการ
ต่อรองระหว่างผูอ้อกโทเคนดิจิทลักบัผูใ้ห้บริการในปีนั้น ๆ 

6 ส่วนแบ่งรายไดด้งักล่าวมิใช่เป็นการรับประกนัส่วนแบ่งรายไดแ้ก่ผูถ้ือโทเคนดิจิทลั โดยค านวณจากส่วนแบ่งกระแสรายรับท่ีจดัสรรให้แก่ผูถ้ือโทเคนดิจิทลั
สิริฮบั A เท่ากบัร้อยละ 52.94 และผูถ้ือโทเคนดิจิทลัสิริฮบั B เท่ากบัร้อยละ 47.06 ของกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA ตามล าดบั 



ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 21 

3.7. การจ าหน่ายทรัพย์สินโครงการ เพ่ือปิดโครงการ 

การจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการจะเร่ิมด าเนินการอยา่งนอ้ย 12 เดือนก่อนครบก าหนดอายโุครงการ (เวน้แต่ในกรณี

ความเสียหายโดยส้ินเชิง) โดยผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อโทเคนดิจิทลัเป็นส าคญั ทั้งน้ี การ

ด าเนินการดงักล่าวให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 4 ขอ้ 4.2.4.1. โดยทรัสตีมีหนา้ท่ีตรวจสอบดูแล  

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัสามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการไดแ้ลว้เสร็จก่อนวนัครบก าหนด 

อายุโครงการ ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะรอจนกว่าจะถึงวนัท่ีครบก าหนด เพื่อให้ผูถื้อโทเคนดิจิทลัยงัคงไดรั้บส่วนแบ่งรายได้ 

รายไตรมาสจนครบก าหนดอายุโครงการ ทั้งน้ี รายไดส่้วนสุดทา้ยท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการ จะน ามา

จดัสรรคืนให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัตามเง่ือนไขในการไดรั้บส่วนแบ่งรายไดจ้ากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการของโทเคน

ดิจิทลัแต่ละกลุ่ม 

ในการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการ จะพิจารณาด าเนินการตามแต่กรณี ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ในกรณีมีผูเ้สนอซ้ือกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส ผ่านการประกวดราคาตามท่ีก าหนด โดยเงินท่ีไดรั้บ
จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการ หักค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายขา้งตน้ เช่น ค่านายหน้า 
ค่าธรรมเนียมธนาคารในการเปิดบญัชีเพื่อรับช าระเงิน ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าภาษีอากร อากรแสตมป์ ค่าฤชา
ธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการ และหักภาระผูกพนัจากเงินประกันความ
เสียหายตามสัญญาเช่าระยะยาวกบัแสนสิริ คงเหลือเป็นรายไดส่้วนสุดทา้ย ซ่ึงมีมูลค่าตั้งแต่ 1,600 ลา้นบาท
ขึ้นไป (“เง่ือนไขราคาเสนอซ้ือทรัพยสิ์นท่ีก าหนด”) ให้ผูอ้อกโทเคนดิจิทัลสามารถด าเนินการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นโครงการไดต้ามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 4 ขอ้ 4.2.4.1. (ก) และน ารายไดส่้วนสุดทา้ยท่ีไดรั้บ
จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการนั้น มาจดัสรรคืนให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัตามเง่ือนไขในการไดรั้บส่วน
แบ่งรายไดจ้ากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการของโทเคนดิจิทลัแต่ละประเภท 

(ข) ในกรณีมีผูเ้สนอซ้ือกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส ในราคาท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขราคาเสนอซ้ือ
ทรัพยสิ์นท่ีก าหนดตาม (ก) การจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการจะกระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บมติจากผูถื้อโทเคน
ดิจิทลัสิริฮบั A อนุมติัให้จ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการได ้ทั้งน้ีตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 8 เอกสารแนบ 6  

ในกรณีท่ีไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นได ้ระยะเวลาโครงการโทเคนดิจิทลัเพื่อการลงทุนสิริฮบัจะถูกขยายออกไป 

โดยท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัจะยงัคงจา่ยส่วนแบ่งรายไดร้ายไตรมาสจากกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA ณ เวลานั้นให้แก่

ผูถื้อโทเคนดิจิทลัในอตัราส่วนระหว่างโทเคนดิจิทลัสิริฮบั A ต่อโทเคนดิจิทลัสิริฮบั B เท่ากบัร้อยละ 52.94 : 47.06 ของ

กระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA ท่ีไดรั้บ ณ ขณะนั้น ต่อไปจนกว่าจะจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการได ้โดยจะด าเนินการ

จ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการทุกปีจนกว่าจะส าเร็จ ทั้งน้ี การขยายระยะเวลาโครงการโทเคนดิจิทลัเพ่ือการลงทุนสิริฮบัใน

กรณีท่ีระบุไวข้า้งตน้ จะขยายออกไปไดไ้ม่เกินกว่าอายสัุญญาเช่ากบัแสนสิริ คือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2574 ซ่ึงถือเป็นวนัส้ินสุด

การขยายระยะเวลาโครงการและวนัเพิกถอนโทเคนดิจิทลัออกจากศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลั โปรดพิจารณารายละเอียด

เพ่ิมเติมในส่วนท่ี 4 ขอ้ 4.2.5. 
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3.8. การด าเนินงานของแสนสิริในฐานะผู้เช่า  

3.8.1. หน้าท่ีในการวางเงินประกันความเสียหาย 

แสนสิริไดมี้การช าระเงินประกนัความเสียหายเท่ากบัค่าเช่า 12 เดือน เป็นจ านวนเท่ากบั 149,417,363.51 บาท 

ให้แก่สิริพฒัน์ โฟร์ ณ วนัท่ีเร่ิมตน้สัญญาเช่า เพื่อเป็นหลกัประกนัในการท าสัญญาเช่าระยะยาว และเพื่อเป็นหลกัประกนั

ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดกบัสถานท่ีเช่าอนัเน่ืองมาจากผูเ้ช่า ซ่ึงสิริพฒัน์ โฟร์ สามารถริบเงินประกนัความเสียหายได ้หาก

แสนสิริบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบก าหนดสัญญาเช่าโดยไม่มีเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาหรือเหตุผลโดยชอบ โดยเงิน

ประกันความเสียหายดังกล่าว เป็นภาระผูกพนัท่ีสิริพฒัน์ โฟร์จะต้องช าระคืนแก่แสนสิริภายหลงัจากท่ีสัญญาเช่าครบ

ก าหนดหรือส้ินสุดลง ในกรณีท่ีการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการส าเร็จตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ี ผูอ้อก

โทเคนดิจิทัลจะหักเงินจ านวนดังกล่าวออกจากเงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ ายทรัพย์สินโครงการในการค านวณรายได ้

ส่วนสุดทา้ยเพ่ือจ่ายเป็นส่วนแบ่งรายไดจ้ากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นโครงการให้แก่ผูถื้อโทเคนดิจิทลัท่ีมีสิทธิทุกราย เพ่ือปิด

โครงการ ตามรายละเอียดในส่วนท่ี 4 ขอ้ 4.2.4.2. ทั้งน้ี เงินประกนัความเสียหายไม่ใช่การจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าและไม่ถือว่า

เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่า และสิริพฒัน์ โฟร์ไม่มีขอ้ผูกพนัใด ๆ ท่ีจะตอ้งน าเงินประกนัความเสียหายดงักล่าวมาจ่ายเป็น

กระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA 

ทั้งน้ี สิริพฒัน์ โฟร์ได้ใช้เงินจ านวนดังกล่าวในการด าเนินธุรกิจของกิจการ โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  

สิริพฒัน์ โฟร์มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจ านวน 30,407,768.99 บาท (ตามรายละเอียดงบการเงินของ

สิริพฒัน์ โฟร์ในส่วนท่ี 2 ขอ้ 2.5.3.2.)  

3.8.2. หน้าท่ีในการช าระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงทรัพย์สิน 

ตลอดอายุสัญญาเช่า ผูเ้ช่าตกลงจะเป็นผูรั้บผิดชอบในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริงจากการปรับปรุง ซ่อมแซม 

เปล่ียนแปลง และดูแลรักษากลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส ให้อยูใ่นสภาพดี รวมถึงงานระบบและสาธารณูปโภคภายใน

กลุ่มอาคาร อาทิ ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ระบบประปา สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ และระบบลิฟตโ์ดยสาร เป็นตน้ 

3.8.3. หน้าท่ีในการช าระค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีเกี่ยวเน่ืองกับทรัพย์สินท่ีเช่า  

ผูเ้ช่าตกลงจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบักลุ่มอาคารส านกังาน 

สิริ แคมปัส ซ่ึงไดเ้กิดขึ้นหรืออาจมีขึ้นตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่า 

3.8.4. หน้าท่ีในการจัดท าประกันภัยในกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส 

ผูเ้ช่ามีหน้าท่ีในการจัดท าประกันภัยกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส ตลอดอายุสัญญาเช่า โดยต้องจัดท า  

(1) ประกนัภยัความเส่ียงภยัทุกประเภท (All Risks Insurance)  (2) ประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Third Party 

Liability Insurance) และ (3) ประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) โดยในปีปัจจุบนัผูเ้ช่าไดมี้การ

จดัท าประกนัภยัครบทั้ง 3 ประเภทแลว้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 



ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 23 

3.8.4.1. ประกันภัยความเส่ียงภัยทุกประเภท (All Risks Insurance) 

ก) ผูเ้อาประกนัภยั: สิริพฒัน์ โฟร์ และ/หรือ บริษทับริหารอาคารชุด และ/หรือ ผูด้  าเนินการภายใต้
การควบคุมจดัการโดยผูบ้ริหารอาคาร 

ข) ผูรั้บผลประโยชน์:  สิริพฒัน์ โฟร์ 

ค) จ านวนเงินเอาประกนัภยั: 975,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (จ ากัดวงเงินตามลักษณะ
ความเสียหายตามท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

ง) ผูรั้บผิดชอบเบ้ียประกนัภยั:  แสนสิริ  

จ) ระยะเวลาประกนัภยั: 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ถึง 25 กุมภาพนัธ์ 2565 

ทั้งน้ี ประกนัภยัประเภทความเส่ียงภยัทุกประเภท (All Risks Insurance) จะมีวงเงินประกนัภยัไม่น้อยกว่ามูลค่า

ตน้ทุนทดแทนใหม่ (Full Replacement Cost) ของส่ิงปลูกสร้างท่ีเช่า ไม่รวมมูลค่าท่ีดินเช่า ซ่ึงค านวณโดยผูป้ระเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ซ่ึงไดแ้ก่ 
หน่วย : บาท 

 
วงเงินเอา
ประกันภัย 

มูลค่าต้นทุนทดแทนใหม่ (Full Replacement Cost) ของ 
ส่ิงปลูกสร้างท่ีเช่าไม่รวมมูลค่าท่ีดินเช่า 

บริษัท พาวเวอร์แลนด์ พลัส  
แอพไพรซัล จ ากัด 

บริษัท ไพร์ม แอสเซท  
แอพไพรซัล จ ากัด 

กลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส  975,000,000 940,272,000 949,126,080 

3.8.4.2. ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Third Party Liability Insurance)  

เพื่อประกนัความรับผิดของผูใ้ห้เช่าในกรณีท่ีบุคคลภายนอกไดรั้บความเสียหายจากกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ 

แคมปัส เฉพาะท่ีเกิดจากส่วนโครงสร้างหลกั อนัเป็นผลให้ผูใ้ห้เช่าตอ้งรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กบับุคคลภายนอก    

ดงันั้น ผูเ้ช่าจึงจดัท าประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ก) ผูเ้อาประกนัภยั:  สิริพฒัน์ โฟร์ และ/หรือ บริษทับริหารอาคารชุด และ/หรือ ผูด้  าเนินการภายใต้
การควบคุมจดัการโดยผูบ้ริหารอาคาร 

ข) ผูรั้บผลประโยชน์:  สิริพฒัน์ โฟร์ 

ค) จ านวนเงินเอาประกนัภยั:  จ ากดัวงเงินความรับผิดชอบสูงสุด 30,000,000 บาทต่อเหตุการณ์แต่ละคร้ัง และ
ไม่เกิน 50,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

ง) ผูรั้บผิดชอบเบ้ียประกนัภยั:  แสนสิริ  

จ) ระยะเวลาประกนัภยั: 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ถึง 25 กุมภาพนัธ์ 2565 
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3.8.4.3. ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption)  

เพื่อป้องกันความเส่ียงหากเกิดการเสียหายของกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส ท่ีอาจใช้ระยะเวลาในการ

ซ่อมแซมยาวนานจนท าให้กระทบต่อรายไดข้องโครงการอย่างมีนยัส าคญั ผูใ้ห้เช่าจะท าการก าหนดวงเงินประกนัภยัธุรกิจ

หยดุชะงกัให้มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยวงเงินประกนัส าหรับแต่ละปีตอ้งไม่น้อยกว่าค่าเช่าแต่ละปีตามท่ีก าหนดไว้

ในสัญญาเช่า ดงันั้น ผูเ้ช่าจึงจดัท าประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ก) ผูเ้อาประกนัภยั:  สิริพฒัน์ โฟร์ และ/หรือ บริษทับริหารอาคารชุด และ/หรือ ผูด้  าเนินการภายใต้
การควบคุมจดัการโดยผูบ้ริหารอาคาร 

ข) ผูรั้บผลประโยชน์:  สิริพฒัน์ โฟร์ 

ค) ทุนประกนัภยั:  149,417,363.52 บาทต่อความเสียหายแต่ละคร้ัง และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 

ง) ผูรั้บผิดชอบเบ้ียประกนัภยั:  แสนสิริ  

จ) ระยะเวลาประกนัภยั: 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ถึง 25 กุมภาพนัธ์ 2565 

3.8.5. ความเห็นของผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อแสนสิริในฐานะผู้เช่า  

แสนสิริ เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบริษัทพฒันา

อสังหาริมทรัพยช์ั้นน าของไทย โดยมีสถานะทางการเงินท่ีมั่นคงและได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ BBB+ จาก 

ทริสเรทติ้ง ณ วนัท่ี 2 กนัยายน 2564 นอกจากน้ี หากพิจารณาจากขอ้มูลท่ีปรากฎในงบการเงินและผลการด าเนินงานใน

ปัจจุบนั ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัเห็นว่า แสนสิริในฐานะผูเ้ช่าเป็นผูเ้ช่าชั้นดีท่ีมีความ

มัน่คงและน่าเช่ือถือ โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

- การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการของแสนสิริ ในฐานะผูเ้ช่าในส่วนท่ี 8 เอกสารแนบ 9 
- แนวโนม้ธุรกิจท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี 2564-2566 ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มแสนสิริ

ในปัจจุบนัในส่วนท่ี 8 เอกสารแนบ 10 

3.9. จุดเด่นและข้อได้เปรียบการแข่งขันของทรัพย์สินโครงการ 

3.9.1. สินทรัพย์ท่ีจะลงทุนในกระแสรายรับ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีช่องทางคมนาคมที่เข้าถึงได้

โดยสะดวก  

กลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส ตั้งอยู่ในบริเวณอ่อนนุช อยู่ใกลส้ถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอ่อนนุชและสถานี

พระโขนง ซ่ึงเป็นท าเลท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตและมีอุปสงคข์องส านักงานอยู่ในเชิงบวก โดยขอ้มูลบางส่วนจากรายงาน

การศึกษาตลาดอาคารส านกังานกรุงเทพมหานครและพ้ืนท่ีท าการศึกษา (บริเวณโดยรอบยา่นอ่อนนุชและสุขมุวิทตอนปลาย 

ตั้งแต่ช่วงซอยสุขมุวิท 63 ถึง ซอยสุขุมวิท 101 และซอยสุขุมวิท 42 ถึงซอยสุขุมวิท 64) ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2564 ของบริษทั 

เอด็มนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั (“รายงานการศึกษาตลาด”) พบว่า อตัราการเช่าพ้ืนท่ี (Occupancy rate) ของ

อาคารส านกังานในบริเวณซอยสุขมุวิท 77 (อ่อนนุช) และสุขมวิทตอนปลายส่วนใหญ่แลว้อยู่ในเกณฑ์ค่อนขา้งดี มีอตัราการ
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เช่าพ้ืนท่ีอาคารส านักงานส่วนใหญ่จะอยู่ในอตัราร้อยละ 90 ขึ้นไป นอกจากน้ี การขยายเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสท่ีเช่ือมต่อ

อ่อนนุชกบัย่านอื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร เป็นแรงจูงใจให้นักพฒันาก่อสร้างอาคารส านักงานใหม่ ๆ ตลอดจนโครงการ

พฒันาเพื่อการใชง้านแบบผสมผสาน (mixed-use) ในพ้ืนท่ีดงักล่าว เพ่ือตอบรับการขยายตวัของเมือง การเขา้ออกโครงการสิริ

แคมปัสเขา้ออกได ้2 ทาง คือ 1) ถนนโครงการ T77 ใชถ้นนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) เป็นเส้นทางหลกั และ 2) ถนนเลียบใตท้าง

ด่วนฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) ใช้ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) เป็นเส้นทางหลกั และยงัสามารถเดินทางโดย

รถไฟฟ้าบีทีเอส โดยท่ีตั้งของกลุ่มอาคารส านกังานตั้งอยู่ใกลก้บัทั้ง 2 สถานีไม่เกิน 3 กิโลเมตร และหากเดินทางโดยรถยนต์

สามารถเดินทางโดยใชเ้ส้นทางหลกัคือถนนสุขมุวิท 77 หรือสามารถเดินทางโดยใชท้างด่วนฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค)์ 

ซ่ึงท่ีตั้งของกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัสตั้งอยู่ห่างจุดขึ้นทางพิเศษ (ด่านเก็บเงิน พระโขนง) เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร 

นอกจากน้ี กลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส ยงัเป็นกลุ่มอาคารส านกังานก่อสร้างใหม่ตั้งอยูใ่นโครงการ T77 ของแสนสิริ ซ่ึง

เป็นโครงการอสังหาริมทรัพยข์นาดใหญ่ท่ีพฒันาขึ้นเป็นศูนยก์ลางการอยูอ่าศยัและการใชชี้วิตในย่านสุขมุวิท 77 โดย ณ วนัท่ี

จดัท าเอกสารน้ี โครงการ T77 ประกอบดว้ยโครงการท่ีอยูอ่าศยัจ านวน 9 โครงการ โรงเรียนนานาชาติ ห้างคา้ปลีก (คอมมูนิต้ี

มอลล)์ ในรูปแบบใหม่ ร้านอาหาร ซ่ึงมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน 

3.9.2. สินทรัพย์ท่ีจะลงทุนในกระแสรายรับเป็นอาคารท่ีสร้างใหม่ โดยใช้วัสดุท่ีดี มีมาตรฐาน และออกแบบให้เหมาะสม

กับการใช้สอย ในรูปแบบ Co-working space ซ่ึงตอบรับกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต 

กลุ่มอาคารส านักงาน สิริ แคมปัส เป็นอาคารส านักงานสร้างใหม่ การตกแต่งมีความทนัสมยั สวยงาม ใช้วสัดุ

คุณภาพดี และมีการออกแบบพ้ืนท่ีใช้สอยในรูปแบบ Co-working space พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน  

มีสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกอาคารท่ีดี ท าให้กลุ่มอาคารส านกังาน สิริ  แคมปัส มีศกัยภาพในการตอบรับกบัความ

ตอ้งการของผูเ้ช่าทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

3.9.3. สินทรัพย์ท่ีจะลงทุนในกระแสรายรับมีกระแสเงินสดสม ่าเสมอจากการจัดท าสัญญาเช่าระยะยาวกับผู้เช่าทีม่ีความ

น่าเช่ือถือ   

กระแสเงินสดสม ่าเสมอ - กระแสเงินสดตลอดอายโุครงการโทเคนดิจิทลั ซ่ึงมีระยะเวลา 4 ปี มาจากกระแสรายรับ

คงท่ีจากค่าเช่าของกลุ่มอาคารส านกังานสิริ แคมปัส ซ่ึงมีอตัราการเช่าพ้ืนท่ีร้อยละ 100 ตามท่ีระบุในสัญญาเช่าระยะยาวกบั

แสนสิริ ดงันั้น กระแสเงินสดท่ีไดรั้บจึงมีความสม ่าเสมอและมีเสถียรภาพ  

ผู้เช่าพื้นท่ีส านักงานมีความมั่นคงและน่าเช่ือถือ - แสนสิริซ่ึงเป็นผูเ้ช่ารายเดียวของกลุ่มอาคารส านักงาน สิริ 

แคมปัส เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีด าเนินธุรกิจหลกัแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1) ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 2) ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ 3) ธุรกิจการลงทุน โดยแสนสิริ พฒันาโครงการ

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายโดยมีผลิตภณัฑ์ทั้งบา้นเด่ียว ทาวน์เฮาส์ ช็อปเฮาส์ และคอนโดมิเนียม ครอบคลุมทุกระดบัราคา 

และครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ประจวบคีรีขนัธ์ และ

ขอนแก่น เป็นตน้ 
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ณ วนัท่ี 2 กนัยายน 2564 แสนสิริไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดยทริสเรทติ้ง ให้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ

ขององคก์รอยูท่ี่ระดบั BBB+ โดยทริสเรทติ้งไดพ้ิจารณาปัจจยัในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี  (1) สินคา้มีความหลากหลายและสถานะ

ทางการตลาดท่ีแขง็แกร่งทั้งในตลาดบา้นจดัสรรและคอนโดมิเนียม (2) อตัราส่วนหน้ีสินทางการเงินต่อเงินทุนยงัคงอยูใ่น

ระดับสูง ถึงแม้ว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลต่อผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไรของ 

แสนสิริอยา่งมีนยัส าคญัในปี 2563 อยา่งไรก็ตาม ทริสเรทติ้งมองว่าแสนสิริจะไดรั้บแรงกดดนันอ้ยลงในการใชก้ลยทุธ์ดา้น

ราคาและไม่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่นท่ีนอกเหนือจากปกติเพ่ิมเข้ามาในปีน้ี ทั้งน้ี คาดว่ารายได้จากการ

ด าเนินงานรวมของแสนสิริจะอยู่ท่ี 2.9 - 3.0 หม่ืนลา้นบาทต่อปีในช่วงปี 2564 - 2566 โดยรายไดจ้ากธุรกิจพฒันาท่ีอยูอ่าศยั

จะยงัคงเป็นแหล่งรายไดห้ลกัซ่ึงมีสัดส่วนประมาณ 90% ของรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม ทริสเรทติ้งยงัคาดวา่อตัราก าไร

ก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายต่อรายไดจ้ะปรับดีขึ้นเป็น 20% - 21% และอตัราก าไรสุทธิจะปรับ 

ดีขึ้นเป็น 7%-8% ของรายไดจ้ากการด าเนินงานรวมตลอดช่วงประมาณการ โดยประเมินว่าสภาพคล่องทางการเงินของ 

แสนสิริยงัสามารถบริหารจดัการไดใ้นช่วง 12 เดือนขา้งหนา้  

3.10. ภาพรวมอุตสาหกรรมและข้อมูลตลาด 

3.10.1. ภาพรวมตลาดอาคารส านักงาน 

ข้อมูลใน "ข้อ 3.10.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมและข้อมูลตลาด" จัดท าโดยบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี 

(ประเทศไทย) จ ากัด ("เอ็ดมนัด์") ซ่ึงเป็นบริษทัวิจยัการตลาดอิสระท่ีผูอ้อกโทเคนดิจิทลัเป็นผูจ้ดัจา้งให้วิเคราะห์และ

รายงานเก่ียวกับตลาดอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร และพ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษา (บริเวณโดยรอบย่านอ่อนนุชและ

สุขมุวิทตอนปลายตั้งแต่ช่วงซอยสุขมุวิท 63 ถึงซอยสุขมุวิท 101 และซอยสุขมุวิท 42 ถึงซอยสุขมุวิท 64) 

โดยผูอ้อกโทเคนดิจิทัลเช่ือว่า ข้อมูลและเน้ือหาท่ีปรากฎอยู่ในข้อ 3.10 น้ี ได้มีการจัดท าโดยอ้างอิงข้อมูลจาก

แหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละมีความเหมาะสม และไดใ้ช้ความระมัดระวงัตามสมควรในการรวบรวมและคดัลอกขอ้มูลจาก

แหล่งขอ้มูล ทั้งน้ี ผูอ้อกโทเคนดิจิทัลเช่ือว่าข้อมูลในหัวขอ้น้ีไม่เป็นเท็จหรือท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิดในสาระส าคญั หรือขาด

ขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญัอนัอาจส่งผลให้ขอ้มูลดงักล่าวเป็นเทจ็หรือท าให้ผูอ้ื่นส าคญัผิด อยา่งไรก็ดี ขอ้มูลในส่วน

น้ีและขอ้มูลในรายงานของ เอด็มนัด ์ไม่ไดถู้กสอบทานโดยผูอ้อกโทเคนดิจิทลั รวมถึงท่ีปรึกษา กรรมการ พนกังาน หรือบุคคล

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการรับประกนัความถูกตอ้ง ความครบถว้นสมบูรณ์ หรือความเป็นธรรมของขอ้มูลและเน้ือหาในส่วนน้ี 

3.10.1.1. ภาพรวมตลาดอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร 

อุปทานพ้ืนท่ีอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2563 มีทั้งส้ิน 8,829,740 ตารางเมตร โดยอาคาร

ส านกังานท่ีสร้างเสร็จในยา่นใจกลางธุรกิจ (CBD) มี 4 อาคารดว้ยกนั ซ่ึงเป็นอาคารส านกังานเกรด A จ านวน 2 อาคาร และ

อาคารส านกังานเกรด B จ านวน 2 อาคาร ส่วนอาคารส านกังานท่ีสร้างเสร็จในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  ของกรุงเทพมหานคร (Non-CBD) 

ในปี พ.ศ. 2563 เป็นอาคารเกรด B ทั้งหมด ท าให้พ้ืนท่ีอาคารส านกังานให้เช่าท่ีเพ่ิมขึ้นใหม่ในปีพ.ศ. 2563 มีทั้งส้ิน 174,780 

ตารางเมตร     
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อุปสงค์ของตลาดอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานครในปี  พ.ศ. 2563 พบว่าปรับตัวลดลงเล็กน้อย จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซ่ึงส่งกระทบต่อหลายธุรกิจดว้ยกนั ท าให้

ธุรกิจบางรายจ าเป็นตอ้งลดตน้ทุนในการด าเนินงาน มีการลดจ านวนพนกังานลดขนาดพ้ืนท่ีอาคารส านกังานท่ีเช่าอยู่ จึง

ส่งผลให้ตอ้งการพ้ืนท่ีอาคารส านักงานในปี พ.ศ. 2563 ลดลง โดยมีอตัราการใช้พ้ืนท่ีเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 92.0 ลดลงจากปี  

พ.ศ. 2562 ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 93.2 

ด้านอัตราค่าเช่าเฉล่ียของอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานครอยู่ในทิศทางเดียวกันกับอุปสงค์ โดยในปี  

พ.ศ. 2563 อตัราค่าเช่าเฉล่ียของอาคารส านกังานหดตวัลงอยูท่ี่ 825 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซ่ึงลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ท่ี

มีอัตราค่าเช่าเฉล่ียท่ี 845 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และจากการวิเคราะห์อัตราค่าเช่าของอาคารส านักงานใน

กรุงเทพมหานครแบ่งตามพ้ืนท่ี ในปี พ.ศ. 2563 พบว่าอตัราค่าเช่าเฉล่ียของอาคารส านกังานในย่านใจกลางธุรกิจอยู่ ท่ี 925 

บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซ่ึงเป็นอตัราคงที่จากปี พ.ศ. 2562 ส่วนอตัราค่าเช่าเฉล่ียของอาคารส านกังานในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ของ

กรุงเทพมหานครอยู่ท่ี 725 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน มีการลดลงเม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีอตัราค่าเช่าเฉล่ียอยูท่ี่ 765 

บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ทั้งน้ี เน่ืองจากหลายอาคารได้ปรับลดค่าเช่าให้กบัผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID-19 หรือจากการท่ีผูเ้ช่าบางรายไม่สามารถเขา้มาท างานในอาคารส านกังานได ้ท าให้อตัราค่าเช่าเฉล่ียโดยรวมลดลง 

อุปทานใหม่ของอาคารส านกังานยงัคงเขา้สู่ตลาดอย่างต่อเน่ืองตามความตอ้งการท่ีผ่านมา โดยอุปทานใหม่ท่ีจะ

สร้างเสร็จในช่วงปี พ.ศ. 2564 จะเพ่ิมพ้ืนท่ีส านกังานให้เช่าทั้งส้ิน 323,108 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีอาคารส านกังานใหม่ใน

ย่านใจกลางธุรกิจคิดเป็น 140,308 ตารางเมตร ส่วนพ้ืนท่ีอาคารส านักงานใหม่ในย่านอ่ืน ๆ ของกรุงเทพมหานครอยู่ท่ี 

182,800 ตารางเมตร และจะส่งผลให้อุปทานของอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานคร ณ ส้ินปี พ.ศ. 2564 อยู่ท่ี 9,475,956 

ตารางเมตร คิดเป็นอตัราการเติบโตรายปีท่ีร้อยละ 7.3 ทั้งน้ี ยงัมีอุปทานใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นใน 2 - 3 ปีข้างหน้า ประมาณ 

1,200,000 ตารางเมตร ซ่ึงการมีอุปทานจ านวนมากน้ีอยูใ่นตลาด ท าให้คาดการณ์ไดว่้าจะเกิดอุปทานลน้ตลาดได ้เน่ืองจาก

อาจจะส่งผลให้มีพ้ืนท่ีส านกังานมากกว่าความตอ้งการใชพ้ื้นท่ี และอาจจะกระทบต่อค่าเช่าอาคารส านกังานในอนาคตได ้

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทา้ทายส าหรับผูพ้ฒันาโครงการส าหรับการวางแผนโครงการ 

โดยรวมแลว้ตลาดอาคารส านกังานในปี พ.ศ. 2563 อยู่ในภาวะชะลอตวัโดยมีการปรับตวัลดลงในทุกดา้น ทั้งใน

แง่ความตอ้งการใชพ้ื้นท่ีส านกังานท่ีมีแนวโนม้ลดลงและราคาค่าเช่าท่ีหดตวัลง เน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทย ซ่ึงจากการประมาณการของบริษทั เอ็ดมนัด์ ไต แอนด์คอมพานี 

(ประเทศไทย)จ ากดั คาดว่า สถานการณ์ตลาดอาคารส านกังานในปี พ.ศ. 2564 จะยงัคงท่ีไม่ปรับตวัเปล่ียนแปลงไปจากปี 

พ.ศ. 2563 มากนกั ซ่ึงอาคารส านกังานต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งปรับตวัโดยเฉพาะอาคารส านกังานท่ีมีแผนจะพฒันาจ าเป็นตอ้งท า

ให้พ้ืนท่ีส านกังานตนเองมีฟังก์ชั่นในการใช้งานพ้ืนท่ีให้เหมาะสม เช่น พ้ืนท่ีส านักงานท่ีมีความยืดหยุ่น พ้ืนท่ีส่วนกลาง 

หรือการบริการเสริมต่าง ๆ ท่ีอาคารส านกังานมีให้ เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยท าให้เป็นอาคารท่ีแตกต่างจากอาคารส านกังานอื่น ๆ 

โดยจะท าให้สามารถแข่งขนัในตลาดได ้
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ภาพ 3.10.1.1.-1 การแบ่งเขตพื้นที่ส านักงาน 

 
ท่ีมา: ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษา บริษัท เอด็มัน ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) 

 

ค าจ ากัดความ 
พ้ืนท่ีใจกลางธุรกิจ 
(CBD) 

- พ้ืนท่ีใจกลางธุรกิจโซนเหนือ (CBD – North) ไดแ้ก่ บริเวณยา่นเพลินจิต  
ราชด าริ แยกราชประสงค ์ถนนวิทย ุหลงัสวน ตน้สน และชิดลม  

- พ้ืนท่ีใจกลางธุรกิจโซนตะวนัออก (CBD – East) ไดแ้ก่ บริเวณยา่นสุขมุวิท 
(สุขมุวิทซอย 1-63) (สุขมุวิทซอย 2-42) 

- พ้ืนท่ีใจกลางธุรกิจโซนใต ้(CBD - South) ไดแ้ก่ บริเวณยา่นสาทร สีลม  
- พ้ืนท่ีใจกลางธุรกิจแห่งใหม่ (New CBD) ไดแ้ก่ บริเวณพระรามเกา้-รัชดาภิเษก 
- พ้ืนท่ีใจกลางธุรกิจแถบริมแม่น ้าเจา้พระยา ไดแ้ก่ บริเวณถนนพระรามท่ี 3 

พ้ืนท่ีนอกใจกลางธุรกิจหรือพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  
(Non-CBD) 

- พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  ท่ีไม่ไดร้วมอยูใ่นพ้ืนท่ีใจกลางธุรกิจ เช่น พหลโยธิน วิภาวดี รัชโยธิน 
ลาดพร้าว สุขมุวิทตอนปลาย เป็นตน้ 

พ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษา (The Studied 
Area)) 

- พ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบยา่นอ่อนนุช : ช่วงซอยสุขมุวิท 63 ถึงซอยสุขมุวิท 101 
และ ซอยสุขมุวิท 42 ถึง ซอยสุขมุวิท 64 

ก) อุปทานของตลาดอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานคร 

 จ านวนพ้ืนท่ีอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2563 มีทั้งส้ิน 8,829,740 ตารางเมตร โดยอาคาร
ส านกังานท่ีสร้างเสร็จในย่านใจกลางธุรกิจ (CBD) มี 4 อาคารดว้ยกนั ซ่ึงเป็นอาคารส านกังานเกรด A จ านวน 2 อาคาร และ
อาคารส านกังานเกรด B จ านวน 2 อาคาร ส่วนอาคารส านกังานท่ีสร้างเสร็จในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  ของกรุงเทพมหานคร (Non-CBD) 
ในปี พ.ศ. 2563 เป็นอาคารเกรด B ทั้งหมด ท าให้พ้ืนท่ีอาคารส านกังานให้เช่าท่ีเพ่ิมขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2563 มีทั้งส้ิน 174,780 
ตารางเมตร การเปิดตวัของอาคารส านกังานใหม่ในพ้ืนท่ีใจกลางธุรกิจ ท าให้อุปทานของพ้ืนท่ีอาคารส านกังานในยา่นใจกลาง
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ธุรกิจมีทั้งส้ิน 4,731,625 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 53 ของพ้ืนท่ีอาคารส านกังานทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร ส่วนนอกพ้ืนท่ี
ใจกลางธุรกิจ มีจ านวนอุปทานของพ้ืนท่ีอาคารส านักงานทั้งส้ิน 4,098,115 ตารางเมตร คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 47 ในปี  
พ.ศ. 2563 อุปทานใหม่ของพ้ืนท่ีอาคารส านกังานในย่านใจกลางธุรกิจ มีทั้งส้ิน 130,000 ตารางเมตร ส่วนอุปทานใหม่ของ
พ้ืนท่ีอาคารส านกังานในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ของกรุงเทพมหานครมีทั้งส้ิน 44,780 ตารางเมตร   

แผนภูมิ 3.10.1.1.-2 อุปทานพื้นท่ีอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร (ปี พ.ศ. 2551 - ปี พ.ศ. 2563) 

 
ท่ีมา: ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษา บริษัท เอด็มัน ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

แผนภูมิ 3.10.1.1.-3 สัดส่วนของพื้นท่ีอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2563 แยกตามพื้นที่ (CBD และ Non-CBD) 

 
 

ท่ีมา: ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษา บริษัท เอด็มัน ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ข) อุปสงคพ้ื์นท่ีอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานคร 

 จากผลการส ารวจตลาดอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร พบว่าในช่วง 7 - 8 ปีท่ีผ่านมาตลาดมีความ

ตอ้งการท่ีค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะอยา่งย่ิงอาคารส านกังานในพ้ืนท่ีใจกลางธุรกิจ เน่ืองจากผูเ้ช่าส่วนใหญ่ตอ้งการท าเลท่ีตั้งท่ีอยู่

ในใจกลางเมืองเพื่อความสะดวกในการเดินทางและการติดต่อทางธุรกิจ รวมถึงความสะดวกในการเขา้ถึงบริการรถไฟฟ้าและ

รถไฟใตดิ้น นอกเหนือจากท าเลท่ีตั้งแลว้ บริการร้านคา้ท่ีอยู่ในอาคารส านักงานท่ีเป็นโครงการรูปแบบผสม (Mixed-use 

Development) เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม บริการธนาคารสาขาย่อย และศูนยอ์าหาร ยงัเป็นท่ีตอ้งการท่ีเพ่ิม
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มากขึ้นส าหรับผูเ้ช่าอีกดว้ย อยา่งไรก็ตาม ระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารส านกังานใหม่โดยเฉพาะโครงการรูปแบบผสมท่ีใช้

เวลาค่อนขา้งนาน ท าให้อุปทานใหม่ของอาคารส านักงานในพ้ืนท่ีใจกลางธุรกิจ และพ้ืนท่ีอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร ท่ี

ก่อสร้างเสร็จในแต่ละปีมีจ านวนค่อนขา้งน้อย ในขณะท่ีความตอ้งการเช่าพ้ืนท่ีอาคารส านักงานมีสูง จึงท าให้อตัราการใช้

พ้ืนท่ีอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานคร มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 90.3 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อย

ละ 93.2 ในปี พ.ศ. 2562 แต่จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ช่วงตน้ปี พ.ศ. 2563 ซ่ึง

ส่งกระทบต่อหลายธุรกิจดว้ยกนั ท าให้ธุรกิจบางรายจ าเป็นตอ้งลดตน้ทุนในการด าเนินงาน มีการลดจ านวนพนกังานลดขนาด

พ้ืนท่ีอาคารส านกังานท่ีเช่าอยู ่จึงส่งผลให้ตอ้งการพ้ืนท่ีอาคารส านกังานในปี พ.ศ. 2563 ลดลง โดยอยูท่ี่อตัราร้อยละ 92.00    

แผนภูมิ 3.10.1.1.-4 อัตราการใช้พื้นท่ีโดยเฉลี่ยของอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร (ปี พ.ศ. 2551-ปี พ.ศ. 2563) 
 

 
 

ท่ีมา: ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษา บริษัท เอด็มัน ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ความตอ้งการเช่าพ้ืนท่ีอาคารส านกังานในพ้ืนท่ีใจกลางธุรกิจมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ซ่ึง
มีอตัราการใชพ้ื้นท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 90.8 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 93.48 ซ่ึงจากภาวะ COVID-19 ท าให้ในปี พ.ศ. 2563 นั้นอตัราการ
ใชพ้ื้นท่ีอาคารส านกังานในพ้ืนท่ีใจกลางธุรกิจไดช้ะลอตวัลงอยูท่ี่ร้อยละ 92.07 

แผนภูมิ 3.10.1.1.-5 อัตราการใช้พื้นที่โดยเฉล่ียของอาคารส านักงานในใจกลางธุรกิจ-CBD (ปี พ.ศ. 2551–ปี พ.ศ. 2563) 
 

 
 

ท่ีมา: ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษา บริษัท เอด็มัน ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ส าหรับพ้ืนท่ีในย่านอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร อตัราการใชพ้ื้นท่ีอาคารส านกังานไดเ้พ่ิมอย่างต่อเน่ืองจาก

ร้อยละ 89.74 ในปี พ.ศ. 2556 มาอยู่ท่ีร้อยละ 92.45 ในปี พ.ศ. 2561 ก่อนจะลดลงเลก็น้อยมาอยู่ท่ีร้อยละ 92.23 ในปี พ.ศ. 2562 
และอยู่ท่ีร้อยละ 91.94 ในปี พ.ศ. 2563 ทั้งน้ีเน่ืองจากท าเลท่ีตั้งของอาคารส านกังานบางอาคารท่ีสร้างเสร็จใหม่ในปี พ.ศ. 2562 
นั้นค่อนขา้งไกลจากตวัเมือง และไม่สามารถเขา้ถึงบริการรถไฟฟ้าและรถไฟใตดิ้นได ้ส่งผลให้อตัราการใช้พ้ืนท่ีในอาคาร
ส านักงานในพ้ืนท่ีอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร ลดลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2562 ส่วนปี พ.ศ. 2563 อตัราการใชพ้ื้นท่ีของอาคาร
ส านกังานในพ้ืนท่ีอื่น ๆ ไดมี้การปรับตวัลดลงอยูท่ี่ร้อยละ 91.94 ซ่ึงมาจากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ียงัคงชะลอตวั 

แผนภูมิ 3.10.1.1.-6 อัตราการใช้พื้นที่โดยเฉล่ียของอาคารส านักงานในพ้ืนที่อ่ืน ๆ – Non-CBD (ปี พ.ศ. 2551- ปี พ.ศ. 2563)  
 

 
 

ท่ีมา: ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษา บริษัท เอด็มัน ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

โดยรวมแลว้ความตอ้งการอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานครส าหรับปี พ.ศ.  2563 ชะลอตวัลงทั้งใน
พ้ืนท่ีใจกลางธรุกิจและพ้ืนท่ีในยา่นอ่ืน ๆ ทั้งน้ี มาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ทัว่โลก ซ่ึงคาดว่าในปี พ.ศ. 2564 นั้นจะยงัคงมีอตัราการใชพ้ื้นท่ีเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกบัปี พ.ศ. 2563 

ค) อตัราค่าเช่าอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานคร 

 อตัราค่าเช่าของอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานคร มีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองในช่วง 7 - 8 ปีท่ีผ่านมา 
โดยเกิดจากปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ราคาท่ีดินและค่าวสัดุก่อสร้างท่ีเพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละปี โครงสร้างอาคารและตวัอาคารท่ีไดถู้ก
ออกแบบเพ่ือเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน และการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้กบัตวัอาคารเพ่ือช่วยอ านวย
ความสะดวกและเพ่ิมความปลอดภยัต่อผูเ้ช่า ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารจดัการลานจอดรถอตัโนมติั (Automated Car Park) 
ระบบควบคุมประตูกั้นคนแบบอตัโนมติั (Turnstiles Access Control System) หรือ ระบบคียก์าร์ดในลิฟท์โดยสารเพื่อพา
ผูโ้ดยสารไปชั้นท่ีก าหนดไว ้(Intelligent Elevator Access Control) นอกจากนั้นแลว้ ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคาร 
เช่น ร้านคา้ คาเฟ่ ธนาคาร ร้านสะดวกซ้ือ ศูนยอ์าหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ยงัเป็นส่ิงท่ีผูเ้ช่าตอ้งการสูงขึ้นเน่ืองจากช่วยตอบ
โจทยก์ารใชชี้วิตประจ าวนัท่ีเร่งรีบของผูเ้ช่าไดดี้ จึงท าให้อาคารท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เหล่าน้ี มีอตัราค่าเช่าท่ีสูง
กว่าอาคารส านกังานท่ีไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รองรับ    

อตัราค่าเช่าเฉล่ียของอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงอยู่ท่ี 

690 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน มาอยูท่ี่ 845 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี พ.ศ. 2562 และไดช้ะลอตวัลงในปี พ.ศ. 2563 ท่ีมี

อตัราค่าเฉล่ียท่ี 825 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และจากการวิเคราะห์อตัราค่าเช่าของอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร 
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แบ่งตามพ้ืนท่ี ในปี พ.ศ. 2563 พบว่าอตัราค่าเช่าเฉล่ียของอาคารส านักงานในย่านใจกลางธุรกิจอยู่ท่ี 925 บาทต่อตารางเมตร 

ต่อเดือน ซ่ึงเป็นอตัราคงท่ีจากปี พ.ศ. 2562 ส่วนอตัราค่าเช่าเฉล่ียของอาคารส านกังานในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  ของกรุงเทพมหานครอยูท่ี่ 

725 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน มีการลดลงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีอตัราค่าเช่าเฉล่ียอยูท่ี่ 765 บาทต่อตารางเมตร

ต่อเดือน ทั้งน้ี เน่ืองจากหลายอาคารไดป้รับลดค่าเช่าให้กบัผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 หรือจากการท่ี 

ผูเ้ช่าบางรายไม่สามารถเขา้มาท างานในอาคารส านกังานได ้ท าให้อตัราค่าเช่าเฉล่ียโดยรวมลดลงจากเดิมเล็กนอ้ย 

แผนภูมิ 3.10.1.1.-7 อัตราค่าเช่าเฉล่ียของอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ที ่(ปี พ.ศ. 2551-ปี พ.ศ. 2563) 
 

 
 

ท่ีมา: ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษา บริษัท เอด็มัน ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

อตัราค่าเช่าเฉล่ียของอาคารส านกังานเกรด A ในพ้ืนท่ีใจกลางธุรกิจของปี พ.ศ. 2563 ปรับตวัลดลงเลก็นอ้ย

อยู่ท่ี 1,075 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน จากปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงอยู่ท่ี 1,090 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส่วนอตัราค่าเช่าของ

อาคารส านกังานเกรด B ยงัคงมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2556 อตัราค่าเช่าเฉล่ียอยู่ท่ี 665 บาทต่อตารางเมตร

ต่อเดือน และเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 770 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี พ.ศ. 2562 และปรับตวัเพ่ิมเลก็นอ้ยเป็น 775 บาทต่อตาราง

เมตรต่อเดือนในปี พ.ศ. 2563  

แผนภูมิ 3.10.1.1.-8 อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารส านักงานเกรด A และเกรด B ในย่านใจกลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร  
(ปี พ.ศ. 2551 – ปี พ.ศ. 2563) 

 

 
 

ท่ีมา: ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึกษา บริษัท เอด็มัน ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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3.10.1.2. สรุปภาพรวมตลาดอาคารส านักงานในพื้นท่ีท าการศึกษา 

เดิมถนน ‘อ่อนนุช’ มีช่ือเดิมว่า ซอยสุขุมวิท 77 เป็นถนนสายส าคญัสายหน่ึงของกรุงเทพฯ ระยะทางทั้งหมด

ประมาณ 12 กิโลเมตร แนวถนนขนานไปกบัคลองพระโขนงและคลองประเวศบุรีรมย ์อ่อนนุชเป็นถนนสายท่ีเช่ือมต่อกบั

ถนนหลายสายของกรุงเทพฯ ฝ่ังตะวนัออก และเป็นจุดท่ีเช่ือมต่อมาจากถนนสายหลกัอยา่งสุขมุวิท  

แฉกเช่นเดียวกบัยา่นอ่อนนุชท่ีเติบโตมาจากยา่นพระโขนง ถดัไม่ไกลไปจากยา่นอ่อนนุช คือ ยา่นบางจาก ซ่ึงเป็น

จุดก่ึงกลางของความเจริญ 2 จุด ระหว่าง พระโขนง-อ่อนนุช และอุดมสุข-บางนา ซ่ึงปัจจุบนัเปรียบเสมือนอ่อนนุชแห่งใหม่ 

แมจ้ะไม่จดัอยู่ในพ้ืนท่ีศูนยก์ลางธุรกิจ แต่มีการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์ช่นกนั ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการปักหมุด

การลงทุนในพ้ืนท่ีบางจาก รวมถึงอาคารส านกังานอ่ืน ๆ (กล่าวในหวัขอ้ถดัไป)  

พ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบย่านอ่อนนุชและสุขุมวิทตอนปลาย เป็นพ้ืนท่ีชุมชนเดิม ประกอบดว้ย ชุมชนท่ีอยู่อาศยั 

อาคารพาณิชย ์ร้านคา้ต่าง ๆ โดยในปัจจุบนัการพฒันาในบริเวณน้ีไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิมหลงัจากมีการคมนาคมด้วย

รถไฟฟ้า ส่งผลให้บริเวณน้ีเป็นท่ีสนใจของนกัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยเห็นไดช้ดัเจนในเร่ืองของการพฒันาโครงการท่ี

อยู่อาศยัท่ีขยายตวัมากขึ้นโดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมขนาดกลาง ซ่ึงไดถู้กพฒันาเพ่ิมมากขึ้นในพ้ืนท่ีท าการศึกษา 

นอกจากการพฒันาดา้นท่ีอยูอ่าศยัในบริเวณน้ี การพฒันาโครงการพ้ืนท่ีคา้ปลีกและโรงแรมนั้นไดมี้การขยายตวัดว้ยเช่นกนั 

ส่วนอาคารส านกังานท่ีพบในพ้ืนท่ีท าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นอาคารส านกังานท่ีเจา้ของไดพ้ฒันาไวใ้ชง้านเอง 

การขยายตวัตามแนวรถไฟฟ้า ซ่ึงในปัจจุบนันั้นเส้นทางรถไฟฟ้ามีแผนขยายแนวเส้นทางต่อไปยงัพ้ืนท่ีชานเมือง 

คือ จงัหวดัสมุทรปราการ พ้ืนท่ีอ่อนนุชจึงอยูร่ะหว่างความเป็นเมืองกบัพ้ืนท่ีชานเมือง ซ่ึงสามารถเดินทางไดส้ะดวกทั้งทาง

รถไฟฟ้าและทางด่วน นอกจากน้ีแลว้ยงัมีพ้ืนท่ีว่างเปล่าเพ่ือรอการพฒันาในอนาคตอนัไม่ไกล 

เม่ือท าการเปรียบเทียบผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบบัปัจจุบนั (พ.ศ. 2556) ท่ีก าลงัจะหมดอายลุงในไม่ชา้ และ

ร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบบัใหม่ (ร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 4) ซ่ึงคาดว่าจะมีผลบงัคบัใช้

ภายในปี พ.ศ. 2564) พบว่า ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ีอ่อนนุช ยกตัวอย่างเช่น บริเวณอ่อนนุช - 

พฒันาการ ซ่ึงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจะเน้นเพื่อการอยู่อาศยัเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม จากการเปรียบเทียบพบว่า ความ

เปล่ียนแปลงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินในร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ เอ้ืออ านวยต่อการพฒันา

โครงการอสังหาริมทรัพยม์ากขึ้น เช่น 

- การพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยั โดยมีการปรับ FAR (Floor area ratio) จาก 3 เป็น 4 ท าให้สามารถสร้างอาคารไดเ้พ่ิมขึ้น  

- การพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยั ประเภทคอนโดมิเนียม มีการยกเลิกขอ้ก าหนดขนาดเขตทางไม่ต ่ากว่า 10 เมตร หรืออยู่

ในรัศมีระยะ 500 เมตร จากรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT เพ่ือให้สามารถสร้างไดง้่ายขึ้น  

- การพฒันาโครงการพาณิชยกรรม ประเภทศูนยก์ารคา้และโรงแรมขนาดน้อยกว่า 80 ห้อง ซ่ึงเดิมไม่สามารถก่อสร้างได ้

แต่ไดมี้ขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมของขนาดเขตทาง และระยะห่างจากระบบขนส่งมวลชน และ 

- การพฒันาโครงการพาณิชยกรรม ประเภทอาคารส านกังาน หรือออฟฟิศ ตั้งแต่ 500-1,000 ตารางเมตร สามารถสร้างได้

แต่ตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไข คือ ตั้งอยู่ในเขตทางไม่ต ่ากว่า 16 เมตร หรืออยู่ในรัศมีของรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ไม่เกิน 
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500 เมตร แต่ส าหรับในร่างผงัเมืองใหม่ 2563 จะสามารถสร้างไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขท่ีเปล่ียนไป คือ ตั้งอยู่ในเขตทางไม่ต ่า

กว่า 1 เมตร หรืออยู่ในรัศมีของรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ไม่เกิน 500 เมตร เป็นการเพ่ิมโอกาสในการพฒันาโครงการ

ต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นในอนาคตในพ้ืนท่ีดงักล่าว ภายในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

ก) อุปทานในอนาคตบริเวณพ้ืนท่ีท าการศึกษา 

เน่ืองจากพ้ืนท่ีท าการศึกษานั้นตั้งอยู่นอกพ้ืนท่ีใจกลางธุรกิจ (Non-CBD) ประกอบกับอตัราค่าเช่าท่ีต ่ากว่า

อาคารส านักงานในย่านใจกลางธุรกิจท าให้อาคารท่ีพฒันาขึ้ นในย่านน้ีส่วนใหญ่แล้วเป็นอาคารส านักงานเกรด B และ  

เกรด C ดงันั้น จากขอ้มูลอาคารส านักงานในพ้ืนท่ีท าการศึกษา พบว่า มีพ้ืนท่ีเช่าของอาคารส านักงานประมาณ 163,112 ตาราง

เมตร จากจ านวนทั้ งส้ิน 11 อาคาร ซ่ึงประกอบด้วยอาคารเก่า (สร้างขึ้ นก่อนปี พ.ศ. 2552) 5 อาคาร และอาคารใหม่   

6 อาคารนอกจากน้ี พบว่า อาคารส านกังานท่ีพฒันาขึ้นใหม่ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560) ในย่านน้ีมกัเป็นโครงการรูปแบบผสม (Mixed-

use development) ระหว่างอาคารส านกังานและพ้ืนท่ีคา้ปลีก เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัผูท่ี้ท  างานในอาคารส านกังานซ่ึงส่วน

ใหญ่จะมีการแบ่งพ้ืนท่ีส าหรับผูใ้ห้บริการ Serviced Office และ Co-working space เพื่อรองรับกลุ่มคนท างานรุ่นใหม่ ท่ีมีความ

ตอ้งการส่ิงแวดลอ้มหรือบรรยากาศในการท างานท่ีแตกต่างกนั  

ข) ภาวะอุปสงคบ์ริเวณพ้ืนท่ีท าการศึกษา 

การวิเคราะห์อุปสงคข์องตลาดอาคารส านกังานนั้น โดยทัว่ไปใชอ้ตัราการใชพ้ื้นท่ี (Occupancy rate) ซ่ึงเป็นตวั
บ่งช้ีระดบัอุปสงคท่ี์นิยมมากท่ีสุด โดยจากการส ารวจช่วงระหว่างวนัท่ี 4 - 8 มกราคม 2564 พบว่า อตัราการใชพ้ื้นท่ี (Occupancy 
rate) ของอาคารส านกังานท่ีท าการศึกษาส่วนใหญ่แลว้อยู่ในเกณฑค์่อนขา้งดี โดยอตัราการใชพ้ื้นท่ีอาคารส านกังานส่วนใหญ่จะ
อยูใ่นอตัราร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ค) ค่าเช่าอาคารส านกังานในพ้ืนท่ีท าการศึกษา 

ราคาเสนอเช่าเฉล่ียของพ้ืนท่ีอาคารส านกังานโดยอิงท าเลท่ีตั้งจากถนนสายหลกั คือ ถนนสุขมุวิท พบว่า อาคาร
ส านกังานท่ีตั้งอยู่ติดถนนสุขุมวิท มีราคาเสนอเช่าเฉล่ียอยู่ท่ี 613 - 1,400 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือคิดเป็นราคาเสนอเช่า
เฉล่ียท่ี 1,007 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

ส่วนอาคารส านกังานท่ีตั้งอยู่ภายในซอยสุขุมวิทตามพ้ืนท่ีท าการศึกษานั้น มีราคาเสนอเช่าเฉล่ียอยู่ท่ี 478 - 680 
บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือคิดเป็นราคาเสนอเช่าเฉล่ียท่ี 579 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซ่ึงจะเห็นไดว่้า ราคาเสนอเช่าเฉล่ีย
ของอาคารส านักงานท่ีตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิทนั้นจะปรับลดราคาเสนอเช่าลงมาท่ีอตัราร้อยละ 40 ของราคาเสนอเช่าในอาคาร
ส านักงานท่ีตั้งอยู่ติดถนนสุขุมวิท โดยราคาเสนอเช่านั้นอาจแตกต่างกนัตามอายุอาคารหรือส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีในแต่ละ
อาคาร ซ่ึงจากท่ีส ารวจอาคารส านกังานท่ีท่ีตั้งอยูภ่ายในซอยสุขมุวิทตามพ้ืนท่ีท าการศึกษานั้นส่วนใหญ่จะเป็นอาคารส านกังานเก่า 

อย่างไรก็ตาม อาคารส านกังานท่ีมีราคาเสนอเช่าสูงในพ้ืนท่ีท าการศึกษา คือ อาคาร T-One Building ซ่ึงมีราคา
เสนอเช่าเฉล่ีย 1,400 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน รองลงมา คือ อาคาร True Digital Park มีราคาเสนอเช่าเฉล่ีย 1,200 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงความแตกต่างจากอาคารอื่น ๆ นั้น พบว่า อาคาร T-One Building เป็นอาคารท่ีอยู่ใกล้
กรุงเทพฯชั้นในมากท่ีสุดของอาคารส านักงานในพ้ืนท่ีท าการศึกษา ตวัอาคารมีภาพลกัษณ์ทนัสมยั มีพ้ืนท่ีร้านคา้และส่ิงอ านวย
ความสะดวกครบครัน และมีพ้ืนท่ี Co-working Space เพื่อรองรับการท างานของกลุ่มธรุกิจ Start Up ส่วนอาคาร True Digital Park 
นั้นเป็นโครงการ Mixed-use development ขนาดใหญ่ พ้ืนท่ีรวมประมาณ 43 ไร่ ซ่ึงประกอบไปดว้ย โครงการท่ีอยู่อาศยั พ้ืนท่ีคา้
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ปลีก และพ้ืนท่ีส านักงานให้เช่า ซ่ึงจากการท่ีโครงการมีการแบ่งพ้ืนท่ีใช้ประโยชน์แต่ละส่วนได้อย่างลงตัว และมีรูปแบบ
โครงการท่ีชดัเจน ประกอบกบัพ้ืนท่ีส านักงานให้เช่านั้นมีกลุ่มผูเ้ช่าท่ีเป็นพนัธมิตรกบัทางเจา้ของโครงการ รวมถึงการมีพ้ืนท่ี
ส านกังานให้เช่าในรูปแบบของ Serviced Office/Co-working Space นั้น ส่วน ซ่ึงเป็นท่ีสังเกตไดว่้า อาคารส านกังานท่ีเป็นโครงการ
ลกัษณะ Mixed-use development และมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน สามารถรองรับชีวิตการท างานของคนรุ่นใหม่ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ มีระดบัราคาเสนอเช่าสูงกว่าอาคารส านกังานทัว่ไปท่ีตั้งอยูติ่ดถนนสุขุมวิทรวมถึงอาคารส านกังานเปิดใหม่  
ดงัแสดงไดจ้ากตารางเปรียบเทียบของอาคารส านกังาน ดงัน้ี 

ตาราง 3.10.1.2.-1 ตารางเปรียบเทียบระดับราคาเสนอเช่าระหว่างอาคารส านักงานมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครันกับอาคาร
ส านักงานทั่วไป 

อาคารส านักงาน ราคาเสนอเช่า 
(บาทต่อตารางเมตร 

ต่อเดือน) 

ราคาเสนอเช่าเฉลี่ย 
(บาทต่อตารางเมตร 

ต่อเดือน) 
อาคารส านักงานมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน 
อาคาร True Digital Park 1,100 – 1,300 1,200 
อาคาร T1 Building 1,400 1,400 
อาคารส านักงานทั่วไป 
อาคาร Summer Hub 850 – 890 870 
อาคาร Summer Point  800 - 850 825 
อาคาร Sixty-six Tower (สร้างเสร็จไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2564)  850 850 
อาคาร Sukhumvit Hills (สร้างเสร็จไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2564) 850 850 

 

ทั้งน้ี จากการส ารวจอาคารส านกังานในพ้ืนท่ีท าการศึกษาช่วงระหว่างวนัท่ี 4 - 8 มกราคม 2564 วิเคราะห์
ไดว่้า อาคารส านกังานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครันมีระดบัราคาเสนอเช่าสูงกว่าอาคารส านกังานทัว่ไปอยูท่ี่ประมาณ
อตัราร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 40 และจากขอ้มูลปี พ.ศ. 2563 อตัราค่าเช่าเฉล่ียของอาคารส านักงานท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ (Non- 
CBD) อยู่ท่ี 725 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซ่ึงเม่ือน ามาวิเคราะห์กบัอาคารส านกังานท่ีตั้งอยู่ภายในซอยสุขมุวิทตามพ้ืนท่ี
ท าการศึกษา หากมีอาคารส านักงานสร้างใหม่ท่ีตั้งอยู่ในโครงการ Mixed-use development ท่ีมีการจดัสรรพ้ืนท่ีดี มีกลุ่ม 
ผูเ้ช่าท่ีแน่นอนและมีพ้ืนท่ีอาคารส านักงานตกแต่งแลว้พร้อมเขา้อยู่ โดยเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความหยืดหยุ่นระหว่างพ้ืนท่ีท างาน
และ Co-working Space พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน คาดว่าจะมีโอกาสท่ีสามารถปรับราคาเสนอเช่าให้อยู่ท่ี 
850 – 1,000 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยเฉพาะหากเป็นโครงการท่ีมีรูปแบบน่าสนใจและแตกต่าง มีส่วนประกอบพ้ืนท่ี
ใชส้อยอย่างเหมาะสม โดยมีส่ิงอ านวยความสะดวกและสภาพแวดลอ้มโครงการท่ีดี รวมถึงมีการบริหารการจดัท่ีดี จะช่วย
ให้ราคาเสนอเช่าของโครงการมีโอกาสปรับขึ้นไดอี้กตามแนวโนม้ของอตัราค่าเช่าเฉล่ียท่ีปรับตวัสูงขึ้น ซ่ึงปัจจุบนัจะพบว่า 
โครงการ Mixed-use development เป็นโครงการท่ีนักลงทุนให้ความสนใจ โดยเฉพาะโครงการท่ีผสมผสานกนัระหว่าง  
ท่ีพกัอาศยั ท่ีท างาน พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม โดยเนน้ Life style  และการท างานท่ีอยูร่่วมกนักบัการพกัอาศยั 

3.10.2. ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงราคาท่ีดินท่ีติดแนวรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุชและราคาทรัพย์สินภายในโครงการ T77 

กลุ่มอาคารส านกังาน สิริ แคมปัส เป็นกลุ่มอาคารส านกังานก่อสร้างใหม่ตั้งอยูภ่ายในโครงการ T77 ซ่ึงเป็นโครงการ

อสังหาริมทรัพยข์นาดใหญ่ท่ีพฒันาขึ้นเป็นศูนยก์ลางการอยู่อาศยัและการใชชี้วิตในย่านสุขมุวิท 77 โดยประกอบดว้ยโครงการ
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ท่ีอยู่อาศยั จ านวน 9 โครงการ โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ ห้าง HABITO Mall ซ่ึงเป็น Community Mall ในกล่ินอาย

Modern Japanese โรงพยาบาลฟัน และสวนผกั Sansiri Backyard ซ่ึงเป็นสวนผกัและผลไม้ออร์แกนิค นอกจากน้ียงัมีการ

คมนาคมท่ีสะดวก โดยอยู่ใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีอ่อนนุชและสถานีพระโขนง และใกลท้างด่วนรามอินทรา-อาจ

ณรงค ์ดงันั้น ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจึงศึกษาขอ้มูลการเปล่ียนแปลงราคาท่ีดินบริเวณ

ใกลเ้คียงและราคาทรัพยสิ์นภายในโครงการเพื่อเป็นขอ้มูลให้นกัลงทุนศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุน 

3.10.2.1. การเปลี่ยนแปลงราคาท่ีดินแนวรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุช  

จากรายงานการวิเคราะห์ราคาท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Metropolitan 

Region “BMR”) ฉบบัปี 2562 และ 2564 ของศูนยวิ์จยัและประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยไ์ทย (Agency for real estate affairs 

“AREA”) ซ่ึงมีการสรุปตวัอย่างขอ้มูลส ารวจจากภาคสนามเก่ียวกบัราคาท่ีดินแนวรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  

ผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจึงไดส้รุปขอ้มูลการเปล่ียนแปลงของราคาท่ีดินขนาด 4 ไร่

ตามแนวรถไฟฟ้าท่ีใกลเ้คียงทรัพยสิ์นโครงการตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

โซน 
สถานี
รถไฟฟ้า 

อัตราการ
เพิม่ขึน้ต่อ
ปี (%) 

ราคาต่อตารางวา (บาท) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

BTS-23 อ่อนนุช 10.1 630,000 700,000 800,000 850,000 1,050,000 1,120,000 1,120,000 
ท่ีมา: ข้อมูลจากรายงานวิเคราะห์ราคาท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (BMR) ฉบับปี 2562 และ 2564 ของ AREA 

จากขอ้มูลขา้งตน้พบว่า ราคาท่ีดินขนาด 4 ไร่แนวรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุช มีอตัราการเพ่ิมขึ้น (Compound 

Annual Growth Rate “CAGR”) นับตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2564 อยู่ท่ีร้อยละ 10.1 ต่อปี อย่างไรก็ดี ทรัพยสิ์นโครงการมิได้

อยู่ติดถนนสุขมุวิทตามแนวรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุช แต่อยู่ห่างจากสถานีอ่อนนุชประมาณ 2 กิโลเมตร ดงันั้น ราคาท่ีดินของ

ทรัพยสิ์นโครงการและอตัราการเพ่ิมขึ้นของราคาท่ีดินอาจต ่ากว่าราคาท่ีดินตามแนวรถไฟฟ้าท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

3.10.2.2. การเปลี่ยนแปลงราคาทรัพย์สินภายในโครงการ T77  

ในบริเวณโครงการ T77 ประกอบไปดว้ยโครงการท่ีอยู่อาศยัจ านวน 9 โครงการ โรงเรียนนานาชาติบางกอก
เพรพ ห้าง HABITO Mall โรงพยาบาลฟัน และสวนผกั Sansiri Backyard โดยผูอ้อกโทเคนดิจิทลัและผูใ้ห้บริการระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทลัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลราคาเสนอขาย (asking price) จาก https://www.hipflat.co.th ของโครงการคอนโดมิเนียมใน
โครงการ T77 จ านวน 4 โครงการ คือ (1) โครงการ Blocs 77 (2) โครงการ เดอะ เบส สุขุมวิท 77 (3) โครงการ เดอะ เบส พาร์ค 
เวสต์ สุขุมวิท 77 และ (4) โครงการ เดอะ เบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77 เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีราคาเสนอขายเพื่อเปรียบเทียบ
ขอ้มูลยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2564 โดยราคาเสนอขายเฉล่ียของทั้ง 4 โครงการ ณ ปี 2558 เท่ากบั 88,550 บาทต่อตาราง
เมตร และราคาเสนอขายเฉล่ียของทั้ง 4 โครงการ ณ คร่ึงปีแรกของปี 2564 เท่ากบั 112,311 บาทต่อตารางเมตร ซ่ึงมีอตัราการ
เพ่ิมขึ้น (CAGR) ของราคาเสนอขายเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 4 ต่อปี จากขอ้มูลขา้งตน้พบว่า ราคาทรัพยสิ์นภายในบริเวณโครงการ T77 
มีการปรับตวัเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม ราคาของทรัพยสิ์นแต่ละประเภทในโครงการอาจมีการปรับตวัขึ้นลงท่ีแตกต่าง
กนัไดข้ึ้นอยูก่บัความตอ้งการของตลาด 

https://www.hipflat.co.th/

