ส่ วนที่ 3
แผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการดาเนินกิจการ

3.

แผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการดาเนินกิจการ

3.1.

แผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะนาเงินไปลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงการ โดยลงทุนในสัญญา RSTA เพื่อให้ได้มา
ซึ่ งกระแสรายรั บจากกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส (ซึ่ งรวมถึ งแต่ไม่จากัดเพียง ค่าเช่ าและรายได้จากการจาหน่ าย
ทรัพย์สินโครงการ) จาก สิ ริพฒั น์ โฟร์ และลงทุนในหุ้นร้อยละ 100 ของสิ ริพฒั น์ โฟร์ ซึ่ งเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในกลุ่ม
อาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส และโอนเข้ามาเป็ นทรั พ ย์สิน ของกองทรั สต์ โดยผูอ้ อกโทเคนดิ จิ ทัล ประสงค์ที่จ ะนา
เทคโนโลยีบล็อกเชน เทโซส มาใช้กบั การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ซึ่ งจะดาเนินการผลิตและ
จัดสรรโทเคนดิจิทลั ผ่านสัญญาอัจฉริ ยะ (smart contract) ให้มีความปลอดภัย โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้ง
เป็ นการเพิ่มความปลอดภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์
ทั้งนี้ การจัดสรรกระแสรายรั บ สุ ทธิ ตามสัญญา RSTA ให้แก่ ผูถ้ ื อโทเคนดิจิทลั จะแบ่งออกเป็ น (1) ส่ วนแบ่ง
รายได้รายไตรมาส และ (2) ส่ วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ โดยผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ในแต่ละกลุ่มจะมี
สิ ทธิในการได้รับผลตอบแทนตลอดทั้งโครงการ ดังนี้
ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A
ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B
(1) ส่ วนแบ่ งรายได้ รายไตรมาสในอัตราส่ วนแบ่งรายได้ (1) ส่ วนแบ่ งรายได้ รายไตรมาสในอัตราส่ วนแบ่งรายได้
ต่อเงินลงทุนในโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A ไม่เกินร้อยละ
ต่อเงินลงทุนในโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B ไม่เกินร้อยละ
4.501 ต่อปี
8.01 ต่อปี
(2) ส่ วนแบ่ งรายได้ จากการจาหน่ ายทรั พย์ สินโครงการ (2) ส่ วนแบ่ งรายได้ จากการจาหน่ ายทรั พย์ สินโครงการ
ก่ อนผูถ้ ื อโทเคนดิ จิทลั สิ ริฮับ B โดยจะได้รับรายได้
โดยจะได้รั บ รายได้ส่ ว นสุ ด ท้า ยเฉพาะส่ วนที่ เ กิ น
ส่ วนสุ ดท้ายจานวนสู งสุ ดไม่เกิน 1,600,000,000 บาท
1,600,000,000 บาทเป็ นต้นไป
แรก
(3) ไม่ มี สิ ทธิ ใ นการลงมติ อ นุ มั ติ ใ ห้ มี ก ารจ าหน่ า ย
(3) มีสิทธิ ในการลงมติอนุมตั ิให้มีการจาหน่ายทรัพย์สิน
ทรั พ ย์สิน โครงการหากรายได้ส่วนสุ ดท้ายที่ ได้รับ
โครงการหากรายได้ส่ ว นสุ ด ท้า ยที่ ไ ด้รั บ จากการ
จ ากการ จ าห น่ ายท รั พย์ สิ น โ ค ร ง ก าร ต่ า ก ว่ า
จาหน่ายทรัพย์สินโครงการต่ากว่า 1,600,000,000 บาท
1,600,000,000 บาท

1

อัตราส่ วนแบ่งรายได้ต่อเงิ นลงทุนในโทเคนดิ จิทัลสิ ริฮับ จะคานวณจากส่ วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่ผูถ้ ือโทเคนดิ จิทลั แต่ละกลุ่มจะได้รับในแต่ละปี ซึ่ ง
จัดสรรจากกระแสรายรับสุ ทธิ ตามสัญญา RSTA ในอัตราส่ วนระหว่างโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A ต่อโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B เท่ากับร้อยละ 52.94 : 47.06 ของกระแสรายรับสุ ทธิ
ตามสัญญา RSTA เทียบกับมูลค่าการลงทุนตามราคาเสนอขายที่ 10 บาทต่อหนึ่ งโทเคน ทั้งนี้ อัตราส่ วนแบ่งรายได้ที่คานวณได้ มิใช่เป็ นการรับประกันส่ วนแบ่งรายได้ราย
ไตรมาสแก่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั และเป็ นอัตราส่วนก่อนหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่ งในกรณี ที่ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิ ติบุคคลต่างประเทศ จะถูกหักภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จากเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ซ) เงินส่ วนแบ่งของกาไร หรื อผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้
จากการถือ หรื อครอบครองโทเคนดิจิทลั โปรดพิจารณารายละเอียดเรื่ องภาษีอากรเพิ่มเติมในส่วนที่ 5 ข้อ 5.2.10.3.

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1

3.2.

ลักษณะการบริหารจัดการกลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปัส

3.2.1.

ลักษณะการบริหารจัดการก่อนเริ่มโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ

ลักษณะการดาเนิ นงานของกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส เป็ นการดาเนิ นงานภายใต้สิริพฒั น์ โฟร์ ซึ่ งเป็ น
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินและอาคารของโครงการ โดยสิ ริพฒั น์ โฟร์ เป็ นผูใ้ ห้เช่าพื้นที่สานักงานให้แก่แสนสิ ริ ซึ่งเป็ นผูเ้ ช่า
เพียงรายเดียว โดยให้เช่าในแบบ Bare Shell ซึ่ งได้มีการทาสัญญาเช่าระยะยาว 12 ปี โดยมีกาหนดระยะเวลาวันที่สัญญาเช่า
เริ่ มต้นตั้งแต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2574 และมีอตั ราค่าเช่าเป็ นแบบคงที่เท่ากันตลอดอายุสัญญาเช่า
โดยที่ผเู ้ ช่าจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินที่เช่า อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการ
ค่าประกันภัย การบารุ งรักษา และค่าภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
แผนภาพ 3.2.1.-1 แผนภาพโครงสร้ างบริษัทก่อนเริ่มโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮบั 2
นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์
ถือหุ้นร้อยละ 100 ถือหุ้นร้อยละ 100

แอมเพิล

สตาร์ อินเตอร์

ผูถ้ ือหุ้นอืน่ 2
ถือหุ้นร้อยละ 50

ถือหุ้นร้อยละ 50

ถือหุ้นร้อยละ 100

ออฟฟิ ศ 77
ถือหุ้น
ร้อยละ 45.65

เอสพีวี 77
(ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั )

ถือหุ้น
ร้อยละ 54.35

สิ ริพฒั น์ โฟร์
(เจ้าของกรรมสิ ทธิ์กลุ่ม
อาคารสานักงาน สิ ริ
แคมปัส)
แผนภาพ 3.2.1.-2 แผนภาพแสดงลักษณะการบริหารจัดการก่อนเริ่มโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ
สิ ริพฒั น์ โฟร์
(เจ้าของกรรมสิ ทธิ์กลุ่ม
อาคารสานักงาน สิ ริ
แคมปัส - ผูใ้ ห้เช่า)

2

สัญญาเช่าระยะยาว 12 ปี

ให้เช่าพื้นที่

16 ธ.ค. 62 – 15 ธ.ค. 74
ค่าเช่า

ผูถ้ ือหุ้นอื่น ประกอบด้วยบุคคลธรรมดา 3 รายทีไ่ ม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ว่าทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมกับผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 2

แสนสิ ริ (ผูเ้ ช่า)

3.2.2.

ลักษณะการบริหารจัดการภายหลังการระดมทุนผ่านโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ

ภายหลังจากการดาเนินการตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน การบริ หารจัดการโครงการโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริ
ฮับ จะเป็ นไปตามแผนภาพ ดังนี้
แผนภาพ 3.2.2.-1 แผนภาพโครงสร้ างการเข้ าลงทุนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินโครงการ
นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์
ถือหุ้นร้อยละ 100

แอมเพิล
ระดมทุนโดยการออกโทเคนดิจิทลั

ถือหุ้นร้อยละ 100

ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั

เอสพีวี 77
(ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั )
1

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

แสนสิ ริ (ผูเ้ ช่า)

สัญญา RSTA

สิ ริพฒั น์ โฟร์
(เจ้าของกรรมสิ ทธิ์
กลุ่มอาคารสานักงาน
สิ ริ แคมปัส - ผูใ้ ห้เช่า)

ผูก้ ่อตั้ง
ทรัสต์

กองทรัสต์
หุ้ นทั้ งหมดของบจก. สิ ริพัฒน์ โฟร์ จะ
ถูกโอนเข้าไปเป็ นทรั พย์สินในกองทรั สต์

กระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA
1

2

ทรัสตี
(มีฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้น
แทนกองทรัสต์)

ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั
จ่ายผลตอบแทน

บัญชีธนาคารของผูอ้ อก
โทเคนดิจิทลั แบบ
มีเงื่อนไขการเบิกถอน

2

ตามสัญญา RSTA ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ดาเนินการให้ สิ ริพฒั น์ โฟร์ โอนกระแสรายรับตามสัญญา RSTA เข้าบัญชี
ธนาคารของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั โดยตรง ซึ่ งบัญชี ดงั กล่าวเป็ นบัญชี ซ่ ึ งมีเงื่อนไขการเบิกถอนและถูกจัดการและ
ควบคุมโดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (Co-signed account)
ตามสิ ทธิ ที่ สิ ริพฒั น์ โฟร์ มีอยู่ภายใต้สัญญาเช่ากับแสนสิ ริ สิ ริพฒั น์ โฟร์ จะดาเนิ นการให้ผเู ้ ช่าชาระค่าเช่าตาม
สัดส่วนที่กาหนดเข้าบัญชีธนาคารของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ซึ่งมีเงื่อนไขการเบิกถอนและถูกจัดการและควบคุมโดย
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (Co-signed account)

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 3

3.3.

ข้ อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปัส

3.3.1.

ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปัส

กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส เป็ นกลุ่มอาคารสานักงานก่ อสร้ างใหม่ต้ งั อยู่ภายในโครงการ T77 ซึ่ งเป็ น
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ขนาดใหญ่ที่พฒั นาขึ้นเป็ นศูนย์กลางการอยูอ่ าศัยและการใช้ชีวิตในย่านสุ ขมุ วิท 77 เพื่อสร้างความ
เปลี่ ยนแปลงให้กับพื้นที่ส่วนนี้ โดย ณ วันที่ จัดทาเอกสารนี้ โครงการ T77 ประกอบด้วยโครงการที่อยู่อาศัย จานวน 9
โครงการ โรงเรี ยนนานาชาติ โรงพยาบาลฟั น ห้างค้าปลีก (คอมมูนิต้ ีมอลล์) ในรู ปแบบใหม่ ร้านอาหาร และกลุ่มอาคาร
สานักงาน สิ ริ แคมปัส
ปั จ จุ บันกลุ่ ม อาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ด าเนิ น การเป็ นอาคารสานักงานให้เช่ าในแบบ Bare Shell โดยมี
แสนสิ ริ เป็ นผูเ้ ช่ารายเดียวของทั้งกลุ่มอาคาร เพื่อใช้เป็ นอาคารสานักงานใหญ่ของกลุ่มแสนสิ ริ โดยมีระยะเวลาการเช่า 12 ปี
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2574 และมีอตั ราการเช่าพื้นที่ (Occupancy rate) ร้อยละ 100 จุดเด่น
ของโครงการคือ เป็ นอาคารสานักงาน พาณิ ชย์ และอาคารจอดรถยนต์ โดยมีที่จอดรถจานวน 337 คัน มีระบบสาธารณูปโภค
ครบถ้วนและเพียงพอ การคมนาคมสะดวก สามารถเข้าออกจากถนนสายหลักได้ 2 เส้นทาง และอยู่ไม่ไกลจากสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสอ่อนนุชและพระโขนง
กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส มีจานวนอาคารทั้งหมด 5 หลัง ประกอบด้วย อาคารสานักงาน 6 ชั้น จานวน
3 หลัง อาคารสานักงาน พาณิ ชย์ (ร้านค้า) 6 ชั้น จานวน 1 หลัง และอาคารสานักงาน พาณิ ชย์ และจอดรถยนต์ 7 ชั้น จานวน
1 หลัง โดยมีพ้ืนที่ให้เช่าสุ ทธิ ประมาณ 19,602 ตารางเมตร และพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 31,862 ตารางเมตร รายละเอียด
ของอาคารแต่ละหลังสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย : ตร.ม.
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

รายการอาคาร
อาคารสานักงาน 6 ชั้น (อาคาร A)
อาคารสานักงาน 6 ชั้น (อาคาร B)
อาคารสานักงาน 6 ชั้น (อาคาร C)
อาคารสานักงาน พาณิชย์ (ร้านค้า) 6 ชั้น (อาคาร D)
อาคารสานักงาน พาณิชย์ และจอดรถยนต์ 7 ชั้น (อาคาร E)
รวม
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ขนาดพื้นที่ใช้ สอยของอาคารโดยประมาณ
พื้นที่ให้ เช่ า พื้นที่ส่วนกลาง
พื้นที่รวม
2,880
876
3,756
5,089
968
6,057
5,128
927
6,055
5,155
853
6,008
1,350
8,636
9,986
19,602
12,260
31,862

การแบ่งพื้นที่อาคารและการใช้ ประโยชน์
ลาดับ
1
2
3
4

5

การจัดแบ่ งพื้นที่อาคารและการใช้ ประโยชน์
ชั้นใต้ ดิน
ชั้นที่ 1 - 6
ชั้นที่ 7
อาคารสานักงาน 6 ชั้น (อาคาร A) ห้องเครื่ อง พื้นที่สานักงาน
อาคารสานักงาน 6 ชั้น (อาคาร B) ระบบปั๊ม โถงทางเดิน โถงหน้า
อาคารสานักงาน 6 ชั้น (อาคาร C) น้ า และถัง ลิฟต์ ลิฟต์โดยสาร
อาคารสานักงาน พาณิ ชย์ (ร้านค้า) เก็บน้ า โถงบันได บันไดทาง
ขึ้น-ลงระหว่างชั้น
6 ชั้น (อาคาร D)
และบันไดหนีไฟ
อาคารสานักงาน พาณิ ชย์ และ
พื้นที่จอดรถ
พื้นที่ศูนย์อาหาร ฟิ ตเนส
จอดรถยนต์ 7 ชั้น (อาคาร E)
โถงทางเดิน โถงหน้า โถงทางเดิน โถงหน้าลิฟต์
ลิฟต์ ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงบันได
โถงบันได บันไดทาง บันไดทางขึ้น-ลงระหว่าง
ขึ้น-ลงระหว่างชั้น ชั้น บันไดหนีไฟ และ
และบันไดหนีไฟ
พื้นที่จดั สวน
รายการอาคาร

ชั้นดาดฟ้า
ติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงาน
แสงอาทิตย์

ติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงาน
แสงอาทิตย์

จานวนลิฟท์ โดยสาร
จานวนลิฟท์โดยสาร

ทั้งหมด 8 ตัว โดยกระจายตามอาคารดังนี้
1. อาคารสานักงาน A มีจานวนลิฟท์ 2 ตัว
2. อาคารสานักงาน B มีจานวนลิฟท์ 1 ตัว
3. อาคารสานักงาน C มีจานวนลิฟท์ 1 ตัว
4. อาคารสานักงาน D มีจานวนลิฟท์ 1 ตัว
5. อาคารสานักงาน E มีจานวนลิฟท์ 3 ตัว

ทางเชื่ อมระหว่างตึก
ทางเชื่อมระหว่างตึก

1.
2.
3.
4.

ทางเชื่อมระหว่างอาคารสานักงาน A และ อาคารสานักงาน B อยูท่ ี่ช้ นั 6
ทางเชื่อมระหว่างอาคารสานักงานฺ B และ อาคารสานักงาน C อยูท่ ี่ช้ นั 3
ทางเชื่อมระหว่างอาคารสานักงาน C และ อาคารสานักงาน D อยูท่ ี่ช้ นั 4
ทางเชื่อมระหว่างอาคารสานักงาน D อยูท่ ี่ช้ นั 5 เชื่อมไปยังชั้น 7 ของอาคารสานักงาน E

ทางเข้ าออกกลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปัส ทางรถยนต์
ทางเข้า-ออกกลุ่ม
อาคาร

มีทางเข้า-ออกอาคารโดยรถยนต์ 2 ทาง คือทางเข้าด้านอาคารสานักงาน A และทางเข้าด้าน
อาคารสานักงาน E
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รูปภาพ 3.3.1.-1 การออกแบบกลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปัส

รูปภาพ 3.3.1.-2 การออกแบบกลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปัสแนวสู ง

A

B

C

D

E

รูปภาพ 3.3.1.-3 การออกแบบกลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปัสแนวขวาง
A

B

C
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D

E

รูปภาพ 3.3.1.-4 รูปแสดงพื้นที่ภายนอกของกลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปัส
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รูปภาพ 3.3.1.-5 รูปแสดงพื้นที่ภายในของกลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปัส
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3.3.2.

ตาแหน่ งที่ต้งั กลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปัส
3.3.2.1. ที่ต้งั โครงการ

กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ตั้งอยู่ติดถนนโครงการ T77 ซอยอ่อนนุช 1/1 ถนนสุ ขุมวิท 77 (อ่อนนุช) แขวง
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร และติดถนนเลียบใต้ทางด่วนฉลองรัช (รามอินทรา - อาจณรงค์) แยกจากซอย
ปรี ดีพนมยงค์ 2 (ซอยแสงทิพย์) ถนนสุ ขมุ วิท 71 (ปรี ดีพนมยงค์) มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
-

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ระยะทางประมาณ 67 เมตร ติดกับลากระโดงสาธารณะ
ระยะทางประมาณ 50 เมตร ติดกับถนนโครงการ T77
ระยะทางประมาณ 246 เมตร ติดกับที่ดินว่างเปล่าและที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (บ้านพักอาศัย)
ระยะทางประมาณ 236 เมตร ติดกับถนนเลียบใต้ทางด่วนฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์)

มีระยะห่างจากสถานที่สาคัญบริ เวณใกล้เคียงดังต่อไปนี้
-

โรงเรี ยนนานาชาติ บางกอกเพรพ
ฮาสุ เฮาส์ คอนโดมิเนียม
ศูนย์การค้า ฮาบิโตะ
เดอะ เบส พาร์ค อีสท์ คอนโดมิเนียม
โมริ เฮาส์ คอนโดมิเนียม
เดอะ เบส พาร์คเวสต์ คอนโดมิเนียม
พาร์ค คอร์ท สุ ขมุ วิท 77
คาวะ เฮาส์ คอนโดมิเนียม
เดอะ เบส สุ ขมุ วิท 77
ห้างสรรพสิ นค้า บิ๊กซี
ตลาดพระโขนง
ถนนสุ ขมุ วิท 77 (อ่อนนุช)
ถนนสุ ขมุ วิท 71 (ปรี ดี พนมยงค์)
สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช
ห้างสรรพสิ นค้า โลตัส อ่อนนุช
สถานีรถไฟฟ้าพระโขนง

ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
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0.250
0.300
0.350
0.400
0.400
0.450
0.450
0.650
1.000
1.100
1.200
0.915
1.110
2.500
2.600
2.800

กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร

3.3.2.2. แผนที่ของโครงการ

3.3.2.3. ภาพถ่ ายดาวเทียมของโครงการ
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3.3.2.4. ทางเข้ าออกของโครงการ
สภาพทางเข้า-ออกและสิ ทธิทางเข้า-ออกตามกฎหมาย
1) ถนนสายหลัก ประกอบด้วย
(ก) ถนนสุ ขุมวิท 77 (อ่อนนุ ช) เป็ นทางสาธารณประโยชน์ สภาพเป็ นทางลาดยางและทางคอนกรี ต
เสริ มเหล็กขนาด 4 ช่องทาง ไป-กลับด้านละ 2 ช่องทาง ไม่มีเกาะกลางถนน ผิวจราจรกว้างประมาณ
12 เมตร มีไฟถนนส่องสว่าง ทางเดินเท้า และท่อระบายน้ า
(ข) ถนนสุ ขุมวิ ท 71 (ปรี ดี พนมยงค์) เป็ นทางสาธารณประโยชน์ สภาพเป็ นทางลาดยางและทาง
คอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาด 4 ช่องทาง ไป-กลับด้านละ 2 ช่องทาง ไม่มีเกาะกลางถนน ผิวจราจร
กว้างประมาณ 12 เมตร มีไฟถนนส่องสว่าง ทางเดินเท้า และท่อระบายน้ า
2) ถนนสายรอง ได้แก่ ซอยปรี ดี พนมยงค์ 2 (ซอยแสงทิพย์) เป็ นทางสาธารณประโยชน์ สภาพเป็ นทางลาดยาง
ขนาด 2 ช่ องทาง ไป-กลับด้านละ 1 ช่ องทาง ผิวจราจรกว้างประมาณ 5-6 เมตร มี ไฟถนนส่ องสว่าง และ
ท่อระบายน้ า
3) ถนนผ่านหน้าที่ต้งั โครงการ
(ก) ซอยอ่อนนุ ช 1/1 หรื อ ถนนโครงการ T77 เป็ นทางส่ วนบุคคล ซึ่ งเป็ นทางภาระจายอมบนที่ดิน
จานวนทั้งสิ้ น 23 แปลง3 สภาพเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาด 2-4 ช่องทาง ไป-กลับด้านละ 1-2
ช่องทาง ผิวจราจรกว้างประมาณ 6-12 เมตร มีไฟถนนส่องสว่าง ทางเดินเท้า และท่อระบายน้ า
(ข) ถนนเลียบใต้ทางด่วนฉลองรัช เป็ นทางที่ก่อสร้างโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อให้เจ้าของ
ที่ ดินที่ ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนและผูท้ ี่ ได้รับอนุ ญาตจากการทางพิเศษสามารถใช้เ ป็ น
ทางเข้า-ออก สู่ทางสาธารณะได้ สภาพเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาด 2-4 ช่องทาง ไป-กลับด้านละ
1-2 ช่องทาง ผิวจราจรกว้างประมาณ 6-12 เมตร มีไฟถนนส่องสว่าง ทางเดินเท้า และท่อระบายน้ า
การเดินทางเข้าสู่โครงการสามารถเข้า-ออกได้ 2 เส้นทาง ดังนี้
1) ด้านถนนเลียบใต้ทางด่วนฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) : ใช้ถนนสุ ขมุ วิท 71 (ปรี ดี พนมยงค์) โดยเดินทาง
จากด้านถนนเพชรบุรีมุ่งหน้าตรงไปด้านถนนสุ ขุมวิท เลี้ ยวซ้ายเข้าซอยปรี ดี พนมยงค์ 2 (ซอยแสงทิ พย์)
มุ่งหน้าตรงไปประมาณ 500 เมตร เลี้ยวขวาเข้าถนนเลียบใต้ทางด่วนฉลองรัช มุ่งหน้าตรงไปลอดใต้ทางด่วน
และเลี้ยวซ้ายมุ่งตรงไปเป็ นระยะทางประมาณ 610 เมตร จะพบโครงการตั้งอยูด่ า้ นขวามือ
2) ด้านถนนโครงการ T77 : ใช้ถนนสุ ขมุ วิท 77 (อ่อนนุช) โดยเดินทางจากด้านถนนสุ ขมุ วิทมุ่งหน้าไปทางด้าน
ถนนศรี นคริ นทร์ เลี้ยวซ้ายเข้าซอยอ่อนนุช 1/1 มุ่งหน้าตรงไปเป็ นระยะทางประมาณ 915 เมตร จะพบโครงการ
ตั้งอยูด่ า้ นขวามือ

3

ภาระจายอมดังกล่าวจดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยบริ ษทั อ่อนนุช แลนด์ จากัด เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินภารยทรัพย์จานวน 23 แปลง
ข้างต้น ซึ่งเป็ นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั
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3.3.3.

กรรมสิทธิ์และรายละเอียดงานระบบของกลุ่มอาคารสานักงานสิริ แคมปัส
3.3.3.1. ที่ดินและอาคาร

กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส ตั้งอยูบ่ นโฉนดที่ดินซึ่งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ สิ ริพฒั น์ โฟร์ จานวน 3 ฉบับ ขนาด
ที่ดินรวมประมาณ 2,942.2 ตารางวา (7-1-42.2 ไร่ ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ โฉนดที่ดินเลขที่
1
2
3

เลขที่ดิน

2641
8811
4273
8837
4440
5667
รวมเนื้อที่ของที่ดิน

หน้ าสารวจ
1169
2068
599

ไร่
1
2
3
7

เนื้อที่จดทะเบียน
งาน
ตารางวา รวมทั้งสิ้น (ตร.ว.)
1
18.7
518.7
2
56.3
1,056.3
1
67.2
1,367.2
1
42.2
2,942.2

ปั จจุบนั ที่ดินที่ต้ งั กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส และกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส มีภาระผูกพันในการ
จดจานองไว้เป็ นประกันการชาระเงิ นตามเงื่อนไขสัญญาเงินกูย้ ืม ระหว่างสิ ริพฒ
ั น์ โฟร์ และเซเว่นตี้ เซเว่น ดราก้อนส์
อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด ซึ่ งไม่มีความเกี่ยวโยงกับผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และสิ ริพฒั น์ โฟร์ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จานวน
46,350,000 ดอลลาร์สหรัฐ
อนึ่ง เมื่อผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั สามารถระดมทุนได้ตามจานวนเงินและเงื่อนไขที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้แล้ว ผูอ้ อก
โทเคนดิจิทลั จะจัดสรรเงินบางส่ วนที่ได้จากการระดมทุนเพื่อชาระค่าตอบแทนการซื้ อสิ ทธิ ในกระแสรายรับภายใต้สัญญา
RSTA ให้แก่ สิ ริพฒั น์ โฟร์ โดยที่ สิ ริพฒั น์ โฟร์ จะนาเงินจานวนดังกล่าวไปชาระแก่เจ้าหนี้ของตน และดาเนินการให้กลุ่ม
อาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส และหุ้นสามัญของสิ ริพฒั น์ โฟร์ ปลอดจากภาระผูกพันที่มีอยู่
3.3.3.2. งานระบบและสาธารณูปโภคภายในกลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปัส
งานระบบและสาธารณู ปโภคภายในกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส เฉพาะส่ วนงานระบบที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของสิ ริ พัฒน์
โฟร์ โดยไม่รวมงานระบบอื่น ๆ ที่ติดตั้งเพิ่มเติมโดยผูเ้ ช่า
งานระบบและสาธารณูปโภคภายในกลุ่มอาคาร
รายละเอียด
ระบบไฟฟ้าและสื่ อสาร
- ระบบไฟฟ้าอาคารและระบบไฟฟ้าสารอง
ระบบประปา สุ ขาภิบาล
- ระบบจ่ายน้ าประปา
- ระบบบาบัดน้ าเสี ย
- ระบบระบายน้ าเสี ย ระบายน้ าทิ้ง
- ระบบระบายน้ าฝนและระบายน้ าในอากาศ
ระบบปรับอากาศ
- ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
ระบบป้องกันอัคคีภยั และดับเพลิง
- ระบบสัญญาณเตือนภัย
- ระบบชุดสายและอุปกรณ์ดบั เพลิง
ระบบอืน่ ๆ
- ระบบลิฟต์โดยสาร
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3.3.3.3. ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (“ระบบผลิตไฟฟ้า”)
เมื่ อ วัน ที่ 11 กุม ภาพัน ธ์ 2563 สิ ริ พ ฒ
ั น์ โฟร์ ไ ด้เ ข้า ท าสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า จากระบบผลิ ตไฟฟ้ า จากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา ("สัญญาซื้ อขายไฟฟ้า") กับผูใ้ ห้บริ การรายหนึ่ ง ซึ่ งมีขนาดของระบบผลิตไฟฟ้ าประมาณ 305.58
กิโลวัตต์ (kW) โดยผูใ้ ห้บริ การจะเป็ นผูล้ งทุน ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง เป็ นเจ้าของ บริ หารจัดการ และบารุ งรักษาระบบ
ผลิตไฟฟ้ าซึ่ งตั้งอยู่บนพื้นที่บางส่ วนบนหลังคาของทรัพย์สินโครงการ ทั้งนี้ ผูใ้ ห้บริ การจะจาหน่ ายไฟฟ้ าที่ผลิตได้จาก
ระบบผลิตไฟฟ้าให้กบั สิ ริพฒั น์ โฟร์ เป็ นระยะเวลา 25 ปี นับแต่วนั จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์ (1 กุมภาพันธ์ 2564) โดย
สิ ริพฒั น์ โฟร์จะได้รับประโยชน์จากอัตราส่วนลดค่าไฟฟ้าตามที่กาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ปัจจุบนั แสนสิ ริในฐานะ
ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าไฟฟ้า) รวมถึงเป็ นการสนับสนุนและส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม อย่างไรก็ดี ใน
กรณี ที่สิริพฒั น์ โฟร์กระทาผิดเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เช่น ไม่ชาระเงินค่าไฟฟ้าภายในกาหนดระยะเวลา หรื อยกเลิก
สัญญาดังกล่าวก่อนกาหนด สิ ริพฒั น์ โฟร์ อาจต้องรับผิดชอบค่าเสี ยหาย รวมทั้งชาระค่าธรรมเนี ยมการยกเลิกสัญญาตาม
อัตราที่กาหนด ทั้งนี้ เมื่อมีการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ ผูซ้ ้ื อทรัพย์สินโครงการจะเป็ นผูร้ ับโอนภาระผูกพันตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าต่อไปจนครบอายุสัญญา
3.4.

สรุปสาระสาคัญของรายงานการประเมิน

ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินของกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ทั้ง 2 ราย ได้แก่
บริ ษทั พาวเวอร์ แลนด์ พลัส แอพไพรซัล จากัด และบริ ษทั ไพร์ ม แอสเซท แอพไพรซัล จากัด ได้เลือกใช้วิธีการประเมิน
ราคาตามวิธีรายได้ (Income Approach) แบบคิดลดกระแสเงินสดสุ ทธิ (Discounted Cash Flow) ในการกาหนดมูลค่าของ
ทรัพย์สิน และใช้วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) ในการสอบทาน ซึ่งผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั ได้ตรวจสอบสมมุติฐานหลักของบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการประเมินมูลค่ากลุ่มอาคารสานักงาน
สิ ริ แคมปั ส แล้ว ไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าสมมุติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม
ผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากสมมุติฐานดังกล่าว หรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ อาจจะไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์
ไว้ โดยสรุ ปมูลค่าตลาดทรัพย์สินได้ดงั ต่อไปนี้
หน่ วย : ล้านบาท
มูลค่าตลาดทรัพย์ สินโครงการ4
บริษัท พาวเวอร์ แลนด์ บริษัท ไพร์ ม แอสเซท
พลัส แอพไพรซัล จากัด
แอพไพรซัล จากัด
วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach)
มูลค่าตลาดทรัพย์สินโครงการ
2,410.90
2,426.00
มูลค่าตลาดทรัพย์สินโครงการ ณ
ปี ที่ 4
2,606.70
2,627.00
วิธีคิดจากต้ นทุน (Cost Approach)
มูลค่าตลาดทรัพย์สินโครงการ
2,246.03
2,273.12

4

มูลค่าตลาด
ทรัพย์ สินต่าสุ ด

มูลค่าตลาดทรัพย์ สิน
เฉลี่ยของผู้ประเมิน
ทั้ง 2 ราย

2,410.90

2,418.45

2,606.70

2,616.85

2,246.03

2,259.58

มูลค่าตลาดของทรัพย์สินโครงการ ประเมินโดยบริ ษทั ไพร์ม แอสเซท แอพไพรซัล จากัดไว้ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 และบริ ษทั พาวเวอร์แลนด์ พลัส แอพ
ไพรซัล จากัด ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
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3.4.1.

วิธีที่ใช้ ในการประเมิน

ในการประเมิ นมูลค่ากลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส บริ ษทั พาวเวอร์ แลนด์ พลัส แอพไพรซัล จากัด และ
บริ ษ ัท ไพร์ ม แอสเซท แอพไพรซั ล จ ากัด ได้ เ ลื อ กใช้วิ ธี ร ายได้ (Income Approach) แบบคิ ด ลดกระแสเงิ น สดสุ ท ธิ
(Discounted Cash Flow) ในระยะเวลา 4 ปี อิงตามสัญญาเช่าแสนสิ ริ รวมกับมูลค่าตลาดปั จจุบนั ของทรัพย์สินเมื่อสิ้ นสุ ด
ปี ที่ 4 ซึ่ งประเมินโดยคานวณมูลค่าทรัพย์สินตามสัญญาเช่า แสนสิ ริคงเหลือ 7 ปี ภายใต้สัญญาเช่า รวมกับมูลค่าภายหลัง
หมดสัญญาเช่าในปี ที่ 11 และปี ที่ 12 (Terminal Value) ซึ่ งประเมินภายใต้สมมุติฐานรู ปแบบการเช่าแบบมีผเู ้ ช่าหลายราย
นอกจากนี้ ทั้ง 2 บริ ษทั ใช้วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) เพื่อใช้ในการตรวจสอบทานวิธีรายได้ (Income Approach)
3.4.2.

สรุปสมมุติฐานสาคัญในการประเมินมูลค่า
สมมุติฐานหลักที่ผปู ้ ระเมินมูลค่ากลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

สมมุติฐานในการ
ประเมิน
วิธีการประเมิน
มูลค่า
พื้นที่สาหรับเช่ า
ระยะเวลาการ
ประเมิน

บริษัท พาวเวอร์ แลนด์ พลัส แอพไพรซัล จากัด

บริษัท ไพร์ ม แอสเซท แอพไพรซัล จากัด

ใช้วิธีรายได้ (Income Approach) ในการสรุ ปมูลค่า และสอบทานมูลค่าด้วยวิธีตน้ ทุน (Cost Approach)

19,602 ตารางเมตร
ประเมิ นมู ลค่ าทรั พย์สินด้วยวิ ธีรายได้แบบคิ ดลด
กระแสเงินสดสุ ทธิ (Income Approach by Discounted
Cash Flow) ในระยะเวลา 4 ปี อิงตามสัญญา เช่าแสน
สิ ริ รวมกับมู ลค่ าตลาดปั จจุ บันของทรั พย์สิ นเมื่ อ
สิ้นสุ ดปี ที่ 4
หลักการคิดมูลค่ า ใช้วิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสดสุ ทธิ (Income
ตลาดปัจจุบันของ Approach by Discounted Cash Flow)โดยคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินตามสัญญาเช่าระยะยาวคงเหลือ 7 ปี ภายใต้
ทรัพย์สินเมื่อ
สัญญาเช่าระยะยาว รวมกับมูลค่าภายหลังหมดสัญญา
สิ้นสุ ดปี ที่ 4
เช่าซึ่ งจะนาทรัพย์สินออกให้เช่าตามท้องตลาดในปี ที่
11 และปี ที่ 12 (Terminal Value)
ประมาณการอัตรา ปี ที่ 1-4: 100% ตามสัญญาเช่าแสนสิ ริ
การเช่ าพื้นที่
สมมุติฐานอัตราการเช่าพื้นที่สาหรับมูลค่าการขาย
(Occupancy Rate) ทรัพย์สิน ณ สิ้นสุ ดปี ที่ 4
ปี ที่ 5-10: 100% ตามสัญญาเช่าแสนสิ ริ

19,602 ตารางเมตร
ประเมิ นมู ลค่ าทรั พย์สิ นด้วยวิ ธี รายได้แบบคิ ดลด
กระแสเงินสดสุ ทธิ (Income Approach by Discounted
Cash Flow) ในระยะเวลา 4 ปี อิงตามสัญญาเช่ าแสน
สิ ริ รวมกับมู ลค่ าตลาดปั จจุ บันของทรั พย์สิ นเมื่ อ
สิ้นสุ ดปี ที่ 4
ใช้วิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงิ นสดสุ ทธิ (Income
Approach by Discounted Cash Flow) โดยคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินตามสัญญาเช่าระยะยาวคงเหลือ 7 ปี ภายใต้
สัญญาเช่าระยะยาว รวมกับมูลค่าภายหลังหมดสัญญา
เช่าซึ่ งจะนาทรัพย์สินออกให้เช่าตามท้องตลาดในปี ที่
11 และปี ที่ 12 (Terminal Value)
ปี ที่ 1-4: 100% ตามสัญญาเช่าแสนสิ ริ
สมมุติฐานอัตราการเช่าพื้นที่สาหรับมูลค่าการขาย
ทรัพย์สิน ณ สิ้นสุ ดปี ที่ 4
ปี ที่ 5-10: 100% ตามสัญญาเช่าแสนสิ ริ

ปี ที่ 11: 100% ตามสัญญาเช่าแสนสิ ริจะกระทัง่ หมด ปี ที่ 11: 100% ตามสัญญาเช่าแสนสิ ริจะกระทัง่ หมด
สัญญาเช่า หลังจากนั้นกาหนดให้อตั ราการเช่ าจาก สัญญาเช่า หลังจากนั้นกาหนดให้อตั ราการเช่ าจาก
ผูเ้ ช่าหลายรายเท่ากับ 90%
ผูเ้ ช่าหลายรายเท่ากับ 80%
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สมมุติฐานในการ
ประเมิน

บริษัท พาวเวอร์ แลนด์ พลัส แอพไพรซัล จากัด
ปี ที่ 12: 90% (ผูเ้ ช่าหลายราย)

บริษัท ไพร์ ม แอสเซท แอพไพรซัล จากัด
ปี ที่ 12: 90% (ผูเ้ ช่าหลายราย)

ประมาณการอัตรา ปี ที่ 1-4: อัตราค่าเช่า เป็ นไปตามสัญญาเช่าแสนสิ ริ
ค่าเช่ าพื้นที่ และ ในอัตรา 635.21 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือน
อัตราการเติบโต
สมมุติฐานอัตราค่ าเช่ าพื้ นที่ และอัตราการเติ บโต
ของค่าเช่ า
ของค่าเช่าสาหรับมูลค่าการขายทรัพย์สิน ณ สิ้ นสุ ด
ปี ที่ 4

ปี ที่ 1-4: อัตราค่าเช่า เป็ นไปตามสัญญาเช่าแสนสิ ริ
ในอัตรา 635.21 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือน
สมมุติฐานอัตราค่ าเช่ าพื้นที่ และอัตราการเติ บโต
ของค่าเช่าสาหรับมูลค่าการขายทรัพย์สิน ณ สิ้ นสุ ด
ปี ที่ 4

ปี ที่ 5-10: อัตราค่าเช่า เป็ นไปตามสัญญาเช่าแสนสิ ริ ปี ที่ 5-10: อัตราค่าเช่า เป็ นไปตามสัญญาเช่าแสนสิ ริ
ในอัตรา 635.21 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือน
ในอัตรา 635.21 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือน

รายได้ อื่น ๆ

ปี ที่ 11: อัตราค่าเช่า เป็ นไปตามสัญญาเช่าแสนสิ ริใน
อัตรา 635.21 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือนจนกระทั่งหมด
สั ญญาเช่ า หลังจากนั้น 1,306.60 บาทต่ อตร.ม. ต่ อ
เดือน โดยคิดจากอัตราค่าเช่าเริ่ มต้น 950 บาทในปี ที่ 1
และมีอตั ราการปรับเพิ่มขึ้นของค่าเช่า 10% ทุก ๆ 3 ปี
ในปี ที่ 1-10 และเพิ่มขึ้นปี ละ 3.33% ในปี ที่ 11 และ 12

ปี ที่ 11: อัตราค่าเช่า เป็ นไปตามสัญญาเช่าแสนสิ ริใน
อัตรา 635.21 บาทต่อตร.ม. ต่อเดื อนจนกระทั่งหมด
สัญญาเช่า หลังจากนั้น 1,375.37 บาทต่อตร.ม.ต่อเดือน
โดยคิดจากอัตราค่าเช่าเริ่ มต้น 1,000 บาทในปี ที่ 1 และ
มีอตั ราการปรับเพิ่มขึ้นของค่าเช่า 10% ทุก ๆ 3 ปี ในปี
ที่ 1-10 และเพิ่มขึ้นปี ละ 3.33% ในปี ที่ 11 และ 12

ปี ที่ 12: 1,350.15 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือน โดยคิดจาก
อัตราค่าเช่าเริ่ มต้น 950 บาทในปี ที่ 1 และมีอตั ราการ
ปรั บเพิ่มขึ้นของค่าเช่ า 10% ทุก ๆ 3 ปี ในปี ที่ 1-10
และเพิ่มขึ้นปี ละ 3.33% ในปี ที่ 11 และ 12

ปี ที่ 12: 1,421.21 บาทต่อตร.ม. ต่อเดือน โดยคิดจาก
อัตราค่าเช่ าเริ่ มต้น 1,000 บาทในปี ที่ 1 และมี อตั รา
การปรับเพิ่มขึ้นของค่าเช่า 10% ทุก ๆ 3 ปี ในปี ที่ 110 และเพิ่มขึ้นปี ละ 3.33% ในปี ที่ 11 และ 12

รายได้ค่าจอดรถปี ที่ 1-4: ไม่มีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติ ม รายได้ค่าจอดรถปี ที่ 1-4: ไม่มีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติ ม
ตามสัญญาเช่าแสนสิ ริ
ตามสัญญาเช่าแสนสิ ริ
ประมาณอัตราการเข้าใช้ที่จอดรถสาหรั บปี ที่ 1-4: ประมาณอัตราการเข้าใช้ที่จอดรถสาหรั บปี ที่ 1-4:
100%
100%
สมมุติฐานรายได้ค่าจอดรถ และอัตราการเข้าใช้ที่จอด สมมุติฐานรายได้ค่าจอดรถ และอัตราการเข้าใช้ที่จอด
รถสาหรับมูลค่าการขายทรัพย์สิน ณ สิ้นสุ ดปี ที่ 4
รถสาหรับมูลค่าการขายทรัพย์สิน ณ สิ้นสุ ดปี ที่ 4
รายได้ค่าจอดรถปี ที่ 5-10: ไม่มีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติม รายได้ค่าจอดรถปี ที่ 5-10: ไม่มีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติม
ตามสัญญาเช่าแสนสิ ริ
ตามสัญญาเช่าแสนสิ ริ
รายได้ค่าจอดรถปี ที่ 11: ไม่มีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติม
ตามสั ญญาเช่ าแสนสิ ริ จนกระทั่งหมดสั ญญาเช่ า
หลังจากนั้น คิดรายได้ค่าจอดรถในอัตราร้ อยละ 3
ของรายได้ค่าเช่าสานักงาน
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รายได้ค่าจอดรถปี ที่ 11: ไม่มีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติม
ตามสั ญญาเช่ าแสนสิ ริ จนกระทั่งหมดสั ญญาเช่ า
หลังจากนั้น 2,063.05 บาท/คัน/เดื อน (โดยคิ ดจาก
อัตราค่าจอดรถเริ่ มต้น 1,500 บาท/คัน/เดือนในปี ที่ 1
และมี อ ัต ราการปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ของค่ า จอดรถ 10%

สมมุติฐานในการ
ประเมิน

บริษัท พาวเวอร์ แลนด์ พลัส แอพไพรซัล จากัด

บริษัท ไพร์ ม แอสเซท แอพไพรซัล จากัด

รายได้ค่าจอดรถปี ที่ 12: ร้อยละ 3 ของรายได้ค่าเช่ า ทุก ๆ 3 ปี ในปี ที่ 1-10 และเพิ่มขึ้นปี ละ 3.33% ในปี ที่
สานักงาน
11 และ 12)
รายได้ค่ าจอดรถปี ที่ 12: 2,131.82 บาท/คัน/เดื อน
(โดยคิดจากอัตราค่าจอดรถเริ่ มต้น 1,500 บาท/คัน/
เดื อนในปี ที่ 1 และมี อ ัตราการปรั บเพิ่ มขึ้นของค่า
จอดรถ 10% ทุก ๆ 3 ปี ในปี ที่ 1-10 และเพิ่มขึ้นปี ละ
3.33% ในปี ที่ 11 และ 12 )
ประมาณอัตราการเข้าใช้ที่จอดรถสาหรั บปี ที่ 6-10:
100%
ประมาณอัตราการเข้าใช้ที่ จอดรถสาหรั บปี ที่ 11:
100% จนกระทัง่ หมดสัญญาเช่า หลังจากนั้น ส่ วนที่
ให้สิทธิ ผูเ้ ช่าจอดฟรี 58% ส่ วนที่มีการเรี ยกเก็บค่ า
จอดรถ 42% (จานวนรถที่จอดทั้งหมด: 337 คัน)
ประมาณอัตราการเข้าใช้ที่จอดรถสาหรับปี ที่ 12: ส่วน
ที่ให้สิทธิ ผเู ้ ช่าจอดฟรี 58% ส่ วนที่มีการเรี ยกเก็บค่า
จอดรถ 42% (จานวนรถที่จอดทั้งหมด: 337 คัน)
ค่าใช้ จ่าย

ปี ที่ 1-4: ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมเนื่ องจากผูเ้ ช่ า ปี ที่ 1-4: ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมเนื่ องจากผูเ้ ช่ า
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจ่ายชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจ่ายชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สมมุติฐานค่าใช้จ่ายสาหรับมูลค่าการขายทรั พย์สิน สมมุติฐานค่าใช้จ่ายสาหรับมูลค่าการขายทรัพย์สิน
ณ สิ้นสุ ดปี ที่ 4
ณ สิ้นสุ ดปี ที่ 4
ปี ที่ 5-10: ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมเนื่องจากผูเ้ ช่า ปี ที่ 5-10: ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมเนื่องจากผูเ้ ช่ า
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจ่ายชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจ่ายชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ปี ที่ 11: ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติ มเนื่ องจากผูเ้ ช่ า
เป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการจ่ายชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
จนกระทั่งหมดสั ญญาเช่ า หลังจากนั้น คิ ดต้นทุน
รายจ่ ายในการด าเนิ น งานอาคารส านั กงานและ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารพื้นที่จาก
1) ค่าบริ หารจัดการอาคาร
2) ค่าใช้จ่ายสานักงาน
3) ค่าตอบแทนการขาย
4) ค่าภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
5) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
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ปี ที่ 11: ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติ มเนื่ องจากผูเ้ ช่ า
เป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการจ่ายชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
จนกระทั่งหมดสั ญญาเช่ า หลังจากนั้น คิ ดต้นทุ น
รายจ่ ายในการด าเนิ น งานอาคารส านั กงานและ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารพื้นที่จาก
1) ค่าใช้จ่ายทางด้านบริ หารจัดการ
2) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการและบริ หาร
3) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
4) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริ มการขาย
5) ค่าใช้จ่ายในการทดแทนและปรับปรุ ง

สมมุติฐานในการ
ประเมิน

บริษัท พาวเวอร์ แลนด์ พลัส แอพไพรซัล จากัด
6) ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซมอาคาร
7) ค่าประกันอัคคีภยั
8) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมประมาณ 21.9% ของรายได้รวม

บริษัท ไพร์ ม แอสเซท แอพไพรซัล จากัด
6) ค่าเบี้ยประกันภัย
7) ค่าภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
8) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมประมาณ 23.5% ของรายได้รวม

ปี ที่ 12: คิดต้นทุนรายจ่ายในการดาเนิ นงานอาคาร ปี ที่ 12: คิดต้นทุนรายจ่ายในการดาเนิ นงานอาคาร
สานักงานและค่าใช้จ่ายในการบริ หารรวมประมาณ สานักงานและค่าใช้จ่ายในการบริ หารรวมประมาณ
21.9% ของรายได้รวม
23.4% ของรายได้รวม
สารองเงิน
ปรับปรุงใน
อนาคต

ปี ที่ 1-4: ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ปี ที่ 1-4: ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
สมมุ ติ ฐานค่ าใช้จ่ ายในการทดแทนและปรั บปรุ ง สมมุ ติ ฐานค่ าใช้จ่ ายในการทดแทนและปรั บปรุ ง
สาหรับมูลค่าการขายทรัพย์สิน ณ สิ้นสุ ดปี ที่ 4
สาหรับมูลค่าการขายทรัพย์สิน ณ สิ้นสุ ดปี ที่ 4
ปี ที่ 5-10: ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ปี ที่ 5-10: ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ปี ที่ 11: ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
จนกระทัง่ หมดสัญญาเช่า หลังจากนั้น คิดประมาณ
1.5% ของรายได้รวมเฉพาะส่ วนที่เกิดขึ้นหลังหมด
สัญญาเช่า

ปี ที่ 11: ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
จนกระทัง่ หมดสัญญาเช่า หลังจากนั้น คิดประมาณ
1.5% ของรายได้รวมเฉพาะส่ วนที่เกิดขึ้นหลังหมด
สัญญาเช่า

ปี ที่ 12: ประมาณ 1.5% ของรายได้รวม
8%

ปี ที่ 12: ประมาณ 1.5% ของรายได้รวม
8%

อัตราคิดลด
(Discount Rate)
อัตราผลตอบแทน 7%
จากการลงทุน
(Capitalization
Rate) ณ ปี ที่ 13
ค่าใช้ จ่ายในการ ประมาณ 3% ของมูลค่าขาย
ขายทรัพย์สิน

7%

ประมาณ 3% ของมูลค่าขาย

ทั้งนี้ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ได้สอบทานสมมุติฐานหลักของผูป้ ระเมิน
มูลค่าทรัพย์สินแล้ว อาทิ อัตราค่าเช่าทรัพย์สิน อัตราค่าเช่าทรัพย์สินตามสัญญาที่เข้าทาโดยผูเ้ ช่าทรัพย์สินในปัจจุบนั อัตรา
ค่าเช่าทรัพย์สินตามราคาตลาด และอัตราคิดลด เป็ นต้น ไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อได้ว่าสมมุติฐานหลักในการประเมินมูลค่า
ดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากสมมุติฐานดังกล่าว เนื่ องจากการ
ประมาณการดังกล่าวประมาณการจากข้อมูลในปั จจุบนั ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคตอาจส่ งผลถึงมูลค่า
กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส ได้
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3.4.3.

ความสมเหตุสมผลของราคาที่จะระดมทุนในโครงการ และมูลค่าลงทุนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินโครงการ

สาหรับการลงทุนในโครงการนี้ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะระดมทุนในมูลค่ารวม 2,400,000,000 บาท โดยจะ (1) นาไป
ลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่ งทรัพย์สินโครงการในมูลค่า 2,186,000,000 บาทโดยลงทุนใน ก) สัญญาที่อา้ งอิงกระแสรายรับจากกลุ่ม
อาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส จาก สิ ริพฒั น์ โฟร์ ตลอดอายุโครงการ และ ข) การลงทุนในหุ้นของ สิ ริพฒั น์ โฟร์ เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
อานาจควบคุมกิจการ และโอนหุ้นทั้งหมดในสิ ริพฒั น์ โฟร์ เข้าไปเป็ นทรัพย์สินในกองทรัสต์ และ (2) นาไปใช้ในการชาระ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทาธุ รกรรมการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทลั ชาระคืนเจ้าหนี้ ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนครั้งนี้
และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ในมูลค่า 214,000,000 บาท
ราคาที่ ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัลจะออกและเสนอขายโทเคนดิ จิทัล อ้างอิงจากมู ลค่ าราคาประเมิ นต่ าสุ ดของทรั พย์สิน
โครงการ โดยมูลค่าตลาดของทรัพย์สินโครงการที่จดั ทาโดยบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรั พย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
จานวน 2 ราย คือ บริ ษทั พาวเวอร์แลนด์ พลัส แอพไพรซัล จากัด และบริ ษทั ไพร์ม แอสเซท แอพไพรซัล จากัด มีรายละเอียดดังนี้
ทรัพย์สิน
กลุ่มอาคาร
สานักงาน
สิ ริ แคมปัส

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

มูลค่าตลาดทรัพย์สินโครงการ
วิธีพจิ ารณาจากรายได้ วิธีคิดจากต้ นทุน
บริ ษทั พาวเวอร์แลนด์ พลัส 2,410,900,000 บาท 2,246,033,000 บาท
แอพไพรซัล จากัด
บริ ษทั ไพร์ม แอสเซท
2,426,000,000 บาท 2,273,116,000 บาท
แอพไพรซัล จากัด

มูลค่าตลาด
ทรัพย์สินต่าสุ ด
วิธีพิจารณาจากรายได้
2,410,900,000 บาท
วิธีคิดจากต้นทุน
2,246,033,000 บาท

มูลค่าลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่ งทรัพย์สินโครงการ ที่ระดมทุนในครั้งนี้มีมูลค่า 2,400 ล้านบาท โดยมูลค่าระดมทุนเป็ น
มูลค่าที่ต่ากว่าราคามูลค่าตลาดทรัพย์สินต่าสุ ดตามวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ซึ่ งมีมูลค่า เท่ากับ 2,410.9 ล้าน
บาท โดยต่ากว่าเป็ นจานวน 10.9 ล้านบาท และมูลค่าระดมทุนเป็ นมูลค่าที่สูงกว่าราคามูลค่าตลาดทรัพย์สินต่าตามวิธีคิดจาก
ต้นทุน (Cost Approach) ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 2,246.0 ล้านบาท โดยสู งกว่าเป็ นจานวน 154.0 ล้านบาท ทั้งนี้ ในการประเมินมูลค่า
ตลาดทรัพย์สินของบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั้ง 2 รายใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีคิดลดกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow) ในระยะเวลา 4 ปี อ้างอิงตามสัญญาเช่าแสนสิ ริ รวมกับมูลค่าตลาดปัจจุบนั ของทรัพย์สินเมื่อ
สิ้ นสุ ดปี ที่ 4 ซึ่ งประเมินโดยคานวณมูลค่าทรัพย์สินตามสัญญาเช่าแสนสิ ริคงเหลือ อีก 7 ปี รวมกับมูลค่าทรัพย์สินภายหลัง
การหมดสัญญาเช่าในปี ที่ 11 ถึงปี ที่ 12 (Terminal Value) ซึ่ งประเมินภายใต้สมมุติฐานรู ปแบบการเช่าแบบมีผเู ้ ช่าหลายราย
นอกจากนี้ ทั้ง 2 บริ ษทั ใช้วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) เพื่อใช้ในการสอบทานวิธีรายได้ (Income Approach)
ทั้งนี้ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ได้สอบทานสมมุติฐานหลักของผูป้ ระเมิน
มูลค่าทรัพย์สินตามวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) แล้ว อาทิ อัตราค่าเช่าทรัพย์สิน อัตราค่าเช่าทรัพย์สินตาม
สัญญาที่เข้าทาโดยผูเ้ ช่าทรัพย์สินในปั จจุบนั อัตราค่าเช่าทรัพย์สินตามราคาตลาด อัตราคิดลด (Discount Rate) และอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization Rate) เป็ นต้น ไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อได้ว่าสมมุติฐานหลักในการประเมิน
มูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล
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ดังนั้น จากการสอบทานความสมเหตุสมผลของสมมุติฐานที่ใช้ในการคานวณ และมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิ นจาก
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผูป้ ระเมินทั้ง 2 ราย ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั
เห็นว่า มูลค่าการลงทุนรวมดังกล่าวเป็ นราคาที่เหมาะสมและสามารถยอมรับได้ ประกอบกับเป็ นการลงทุนเพื่อให้ ได้มาซึ่ ง
กระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส ตามสัญญา RSTA จากสิ ริพฒั น์ โฟร์ ซึ่งมีกระแสเงินสดที่สม่าเสมอและมี
แหล่ ง ที่ ม าของรายได้ชัด เจนจากการท าสั ญ ญาเช่ าระยะยาวเป็ นเวลา 12 ปี กับ แสนสิ ริ ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท มหาชนจ ากัด ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีความน่าเชื่อถือ โดย ณ วันที่จดั ทาเอกสารนี้ แสนสิ ริถูกจัดอันดับความ
น่ าเชื่ อถื อ (Company’s credit rating) โดยทริ สเรทติ้งอยู่ในระดับ BBB+ นอกจากนี้ ทรั พย์สินโครงการยังเป็ นกลุ่มอาคาร
สานักงานที่ก่อสร้างใหม่ และตั้งอยู่ในบริ เวณย่านอ่อนนุช 77 (ถนนสุ ขุมวิท 77) ซึ่ งมีความเจริ ญ มีการคมนาคมที่สะดวกและ
มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากสมมุติฐานดังกล่าว เนื่องจาก
การประมาณการดังกล่าวประมาณการจากข้อมูลในปั จจุบนั ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคตอาจส่ งผลถึงมูลค่า
กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส ได้ และผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั อาจมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไป โดยผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สามารถ
พิจารณาเทียบเคียงส่วนแบ่งรายได้ และความเสี่ ยงกับการลงทุนประเภทอื่นที่ใกล้เคียงกันก่อนตัดสิ นใจลงทุน
3.5.

อัตราการเช่ าพื้นที่และอัตราค่าเช่ าเฉลี่ย

จากการที่แสนสิ ริเป็ นผูเ้ ช่าเพียงรายเดียวของกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส และได้ทาสัญญาเช่าระยะยาว 12 ปี
ส่งผลให้อตั ราการเช่าพื้นที่จะคงที่ที่ร้อยละ 100 ตลอดอายุ 4 ปี ของโครงการโทเคนดิจิทลั นอกจากนี้ อัตราค่าเช่าตามสัญญา
เช่าเป็ นแบบคงที่เท่ากันตลอดอายุสัญญาเช่า โดยอัตราค่าเช่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 635.2 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรื อคิดเป็ นค่าเช่า
รายปี เท่ากับ 149.4 ล้านบาทต่อปี
รายละเอียด

ปี ที่ 1
100.0
635.2
149.4

อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)
อัตราค่าเช่าคงที่ (บาท/ตร.ม./เดือน)
รวมค่าเช่าต่อปี (ล้านบาท)
3.6.

ปี ที่ 2
100.0
635.2
149.4

ปี ที่ 3
100.0
635.2
149.4

ปี ที่ 4
100.0
635.2
149.4

กระแสรายรับตามสัญญา RSTA

รายได้ค่าเช่าจากกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ในแต่ละเดือนจะถูกนาส่ งเป็ นกระแสรายรับภายใต้สัญญา
RSTA ให้แก่ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั โดยในแต่ละเดือน สิ ริพฒั น์ โฟร์ จะต้องนาส่ งกระแสรายรับรายเดือนจานวน 11.7 ล้าน
บาทต่อเดือนให้แก่ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ นจานวน 140.5 ล้านบาทต่อปี เป็ นระยะเวลา 4 ปี ตลอดอายุของ
โครงการโทเคนดิ จิทัล โดยกระแสรายรั บรายเดื อนภายใต้สัญญา RSTA ข้างต้นจะถูกจัดสรรเป็ นส่ วนแบ่งรายได้ร าย
ไตรมาสไม่ เ กิ น 136 ล้า นบาทต่ อ ปี ให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ โทเคนดิ จิ ทัล ซึ่ งมี ตัว อย่า งวิ ธี การค านวณการจัด สรรส่ ว นแบ่ ง รายได้
รายไตรมาสตามอัตราส่วนสาหรับโทเคนดิจิทลั แต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
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รายละเอียด
สิริพฒ
ั น์ โฟร์
รายได้ค่าเช่า
หัก ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
รายได้ ค่าเช่ าสุ ทธิ
หัก ค่าใช้จ่ายประมาณการของสิ ริพฒั น์ โฟร์
คงเหลือ
นาส่ งกระแสรายรับตามสัญญา RSTA
(นาส่งเป็ นรายเดือนเดือนละ 11.7 ล้านบาท)
คงเหลือเก็บไว้ใช้เป็ นเงินหมุนเวียนใน สิ ริพฒั น์ โฟร์
เอสพีวี 77 (ผู้ออกโทเคนดิจิทัล)
รับกระแสรายรับตามสัญญา RSTA
หัก ค่าใช้จ่ายประมาณการของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั 5
คงเหลือ
จ่ ายส่ วนแบ่ งรายได้ รายไตรมาสจากกระแสรายรับสุ ทธิตามสัญญา RSTA
คงเหลือเก็บไว้ใช้เป็ นเงินหมุนเวียนใน เอสพีวี 77
ส่ วนแบ่ งรายได้ รายไตรมาสที่จะจ่ ายให้ แก่ผ้ถู ือโทเคนดิจิทัล (ต่ อปี )6
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A
โทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B
รวม

หน่ วย : ล้านบาท
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

149.4
(7.5)
141.9
(1.1)
140.8
(140.5)

149.4
(7.5)
141.9
(1.2)
140.7
(140.5)

149.4
(7.5)
141.9
(1.2)
140.7
(140.5)

149.4
(7.5)
141.9
(1.2)
140.7
(140.5)

0.3

0.2

0.2

0.2

140.5
(3.5)
137.0
(136.0)
1.0

140.5
(3.5)
137.0
(136.0)
1.0

140.5
(3.5)
137.0
(136.0)
1.0

140.5
(3.5)
137.0
(136.0)
1.0

72.0
64.0
136.0

72.0
64.0
136.0

72.0
64.0
136.0

72.0
64.0
136.0

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสในส่วนที่ 4 ข้อ 4.2.3.
ในกรณี มีการขยายระยะเวลาในการจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการอันเนื่ องมาจากผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั ไม่สามารถ
ดาเนิ นการจาหน่ ายทรั พย์สินโครงการได้ภายใต้เงื่ อนไขและภายในระยะเวลาที่กาหนด สิ ทธิ ของผูถ้ ื อโทเคนดิจิทลั ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 4.2.5.

5

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ขา้ งต้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้นอยู่กบั สภาพเศรษฐกิจ และความสามารถในการ
ต่อรองระหว่างผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั กับผูใ้ ห้บริ การในปี นั้น ๆ
6
ส่วนแบ่งรายได้ดงั กล่าวมิใช่เป็ นการรับประกันส่ วนแบ่งรายได้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั โดยคานวณจากส่ วนแบ่งกระแสรายรับที่จดั สรรให้แก่ผูถ้ ือโทเคนดิ จิทลั
สิ ริฮบั A เท่ากับร้อยละ 52.94 และผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B เท่ากับร้อยละ 47.06 ของกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA ตามลาดับ
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3.7.

การจาหน่ ายทรัพย์สินโครงการ เพื่อปิ ดโครงการ

การจาหน่ายทรัพย์สินโครงการจะเริ่ มดาเนินการอย่างน้อย 12 เดือนก่อนครบกาหนดอายุโครงการ (เว้นแต่ในกรณี
ความเสี ยหายโดยสิ้ นเชิง) โดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั เป็ นสาคัญ ทั้งนี้ การ
ดาเนินการดังกล่าวให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 4.2.4.1. โดยทรัสตีมีหน้าที่ตรวจสอบดูแล
อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั สามารถจาหน่ ายทรั พย์สินโครงการได้แล้วเสร็ จก่ อนวันครบกาหนด
อายุโครงการ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั จะรอจนกว่าจะถึงวันที่ครบกาหนด เพื่อให้ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ยังคงได้รับส่ วนแบ่งรายได้
รายไตรมาสจนครบกาหนดอายุโครงการ ทั้งนี้ รายได้ส่วนสุ ดท้ายที่ได้รับจากการจาหน่ ายทรั พย์สินโครงการ จะนามา
จัดสรรคืนให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ตามเงื่อนไขในการได้รับส่ วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการของโทเคน
ดิจิทลั แต่ละกลุ่ม
ในการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ จะพิจารณาดาเนินการตามแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณี มีผเู ้ สนอซื้ อกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ผ่านการประกวดราคาตามที่กาหนด โดยเงินที่ได้รับ
จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการ หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ ายข้างต้น เช่น ค่านายหน้า
ค่าธรรมเนียมธนาคารในการเปิ ดบัญชีเพื่อรับชาระเงิน ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าภาษีอากร อากรแสตมป์ ค่าฤชา
ธรรมเนี ยมต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้นในการจาหน่ ายทรั พย์สินโครงการ และหักภาระผูกพันจากเงิ นประกันความ
เสี ยหายตามสัญญาเช่าระยะยาวกับแสนสิ ริ คงเหลือเป็ นรายได้ส่วนสุ ดท้าย ซึ่ งมีมูลค่า ตั้งแต่ 1,600 ล้านบาท
ขึ้นไป (“เงื่ อนไขราคาเสนอซื้ อทรั พย์สินที่ กาหนด”) ให้ผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัลสามารถดาเนิ นการจาหน่ าย
ทรัพย์สินโครงการได้ตามวิธีการที่กาหนดไว้ในส่ วนที่ 4 ข้อ 4.2.4.1. (ก) และนารายได้ส่วนสุ ดท้ายที่ได้รับ
จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการนั้น มาจัดสรรคืนให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ตามเงื่อนไขในการได้รับ ส่ วน
แบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการของโทเคนดิจิทลั แต่ละประเภท
(ข) ในกรณี มี ผูเ้ สนอซื้ อ กลุ่ ม อาคารส านัก งาน สิ ริ แคมปั ส ในราคาที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามเงื่ อ นไขราคาเสนอซื้ อ
ทรั พย์สินที่กาหนดตาม (ก) การจาหน่ ายทรั พย์สินโครงการจะกระทาได้ต่อเมื่ อได้รับ มติ จากผูถ้ ือโทเคน
ดิจิทลั สิ ริฮบั A อนุมตั ิให้จาหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ ทั้งนี้ตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 8 เอกสารแนบ 6
ในกรณี ที่ไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินได้ ระยะเวลาโครงการโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั จะถูกขยายออกไป
โดยที่ผอู ้ อกโทเคนดิจิทลั จะยังคงจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสจากกระแสรายรับสุ ทธิตามสัญญา RSTA ณ เวลานั้นให้แก่
ผูถ้ ือโทเคนดิจิทลั ในอัตราส่ วนระหว่างโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั A ต่อโทเคนดิจิทลั สิ ริฮบั B เท่ากับร้อยละ 52.94 : 47.06 ของ
กระแสรายรับสุ ทธิ ตามสัญญา RSTA ที่ได้รับ ณ ขณะนั้น ต่อไปจนกว่าจะจาหน่ายทรัพย์สินโครงการได้ โดยจะดาเนินการ
จาหน่ ายทรัพย์สินโครงการทุกปี จนกว่าจะสาเร็ จ ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาโครงการโทเคนดิจิทลั เพื่อการลงทุนสิ ริฮบั ใน
กรณี ที่ระบุไว้ขา้ งต้น จะขยายออกไปได้ไม่เกินกว่าอายุสัญญาเช่ากับแสนสิ ริ คือวันที่ 15 ธันวาคม 2574 ซึ่งถือเป็ นวันสิ้นสุ ด
การขยายระยะเวลาโครงการและวันเพิกถอนโทเคนดิจิทลั ออกจากศูนย์ซ้ื อขายสิ นทรัพย์ดิจิทลั โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิม่ เติมในส่วนที่ 4 ข้อ 4.2.5.
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3.8.

การดาเนินงานของแสนสิริในฐานะผู้เช่ า

3.8.1.

หน้ าที่ในการวางเงินประกันความเสียหาย

แสนสิ ริได้มีการชาระเงินประกันความเสี ยหายเท่ากับค่าเช่า 12 เดือน เป็ นจานวนเท่ากับ 149,417,363.51 บาท
ให้แก่สิริพฒั น์ โฟร์ ณ วันที่เริ่ มต้นสัญญาเช่า เพื่อเป็ นหลักประกันในการทาสัญญาเช่าระยะยาว และเพื่อเป็ นหลักประกัน
ความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดกับสถานที่เช่าอันเนื่องมาจากผูเ้ ช่า ซึ่ งสิ ริพฒั น์ โฟร์ สามารถริ บเงินประกันความเสี ยหายได้ หาก
แสนสิ ริบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนดสัญญาเช่าโดยไม่มีเหตุแห่ งการบอกเลิกสัญญาหรื อเหตุผลโดยชอบ โดยเงิน
ประกันความเสี ยหายดัง กล่าว เป็ นภาระผูกพันที่สิริพฒ
ั น์ โฟร์ จะต้องชาระคืนแก่ แสนสิ ริภายหลังจากที่สัญญาเช่าครบ
กาหนดหรื อสิ้ นสุ ดลง ในกรณี ที่การจาหน่ายทรัพย์สินโครงการสาเร็ จตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้ ผูอ้ อก
โทเคนดิ จิทัลจะหักเงิ นจานวนดังกล่าวออกจากเงิ นที่ ได้รับจากการจาหน่ ายทรั พ ย์สินโครงการในการคานวณรายได้
ส่ วนสุ ดท้ายเพื่อจ่ายเป็ นส่ วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินโครงการให้แก่ผถู ้ ือโทเคนดิจิทลั ที่มีสิทธิ ทุกราย เพื่อปิ ด
โครงการ ตามรายละเอียดในส่ วนที่ 4 ข้อ 4.2.4.2. ทั้งนี้ เงินประกันความเสี ยหายไม่ใช่การจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าและไม่ถือว่า
เป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าเช่า และสิ ริพฒั น์ โฟร์ ไม่มีขอ้ ผูกพันใด ๆ ที่จะต้องนาเงินประกันความเสี ยหายดังกล่าวมาจ่ายเป็ น
กระแสรายรับสุ ทธิตามสัญญา RSTA
ทั้ง นี้ สิ ริ พฒ
ั น์ โฟร์ ไ ด้ใช้เงิ นจานวนดังกล่าวในการดาเนิ น ธุ ร กิ จของกิ จการ โดย ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2564
สิ ริพฒั น์ โฟร์ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจานวน 30,407,768.99 บาท (ตามรายละเอียดงบการเงิ นของ
สิ ริพฒั น์ โฟร์ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.5.3.2.)
3.8.2.

หน้ าที่ในการชาระค่าใช้ จ่ายในการซ่ อมบารุงทรัพย์สิน

ตลอดอายุสัญญาเช่า ผูเ้ ช่าตกลงจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งจากการปรับปรุ ง ซ่อมแซม
เปลี่ยนแปลง และดูแลรักษากลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส ให้อยูใ่ นสภาพดี รวมถึงงานระบบและสาธารณูปโภคภายใน
กลุ่มอาคาร อาทิ ระบบไฟฟ้าและสื่ อสาร ระบบประปา สุ ขาภิบาล ระบบปรับอากาศ และระบบลิฟต์โดยสาร เป็ นต้น
3.8.3.

หน้ าที่ในการชาระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่ า

ผูเ้ ช่าตกลงจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง หรื อภาษีอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มอาคารสานักงาน
สิ ริ แคมปัส ซึ่งได้เกิดขึ้นหรื ออาจมีข้ นึ ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่า
3.8.4.

หน้ าที่ในการจัดทาประกันภัยในกลุ่มอาคารสานักงาน สิริ แคมปัส

ผูเ้ ช่ า มี ห น้าที่ ในการจัดทาประกันภัยกลุ่ มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ตลอดอายุสัญ ญาเช่ า โดยต้องจัดทา
(1) ประกันภัยความเสี่ ยงภัยทุกประเภท (All Risks Insurance) (2) ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Third Party
Liability Insurance) และ (3) ประกันภัยธุ รกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยในปี ปั จจุบนั ผูเ้ ช่าได้มีการ
จัดทาประกันภัยครบทั้ง 3 ประเภทแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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3.8.4.1. ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกประเภท (All Risks Insurance)
ก) ผูเ้ อาประกันภัย:

สิ ริพฒั น์ โฟร์ และ/หรื อ บริ ษทั บริ หารอาคารชุด และ/หรื อ ผูด้ าเนินการภายใต้
การควบคุมจัดการโดยผูบ้ ริ หารอาคาร

ข) ผูร้ ับผลประโยชน์:

สิ ริพฒั น์ โฟร์

ค) จานวนเงินเอาประกันภัย:

975,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (จ ากัด วงเงิ นตามลักษณะ
ความเสี ยหายตามที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย)

ง) ผูร้ ับผิดชอบเบี้ยประกันภัย: แสนสิ ริ
จ) ระยะเวลาประกันภัย:

25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ ประกันภัยประเภทความเสี่ ยงภัยทุกประเภท (All Risks Insurance) จะมีวงเงินประกันภัยไม่น้อยกว่ามูลค่า
ต้นทุนทดแทนใหม่ (Full Replacement Cost) ของสิ่ งปลูกสร้างที่เช่า ไม่รวมมูลค่าที่ดินเช่า ซึ่ งคานวณโดยผูป้ ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ซึ่งได้แก่
หน่ วย : บาท
มูลค่าต้ นทุนทดแทนใหม่ (Full Replacement Cost) ของ
สิ่งปลูกสร้ างที่เช่ าไม่ รวมมูลค่าที่ดินเช่ า
บริษัท พาวเวอร์ แลนด์ พลัส
บริษัท ไพร์ ม แอสเซท
แอพไพรซัล จากัด
แอพไพรซัล จากัด
940,272,000
949,126,080

วงเงินเอา
ประกันภัย
กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส

975,000,000

3.8.4.2. ประกันภัยความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก (Third Party Liability Insurance)
เพื่อประกันความรับผิดของผูใ้ ห้เช่าในกรณี ที่บุคคลภายนอกได้รับความเสี ยหายจากกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ
แคมปั ส เฉพาะที่เกิดจากส่ วนโครงสร้างหลัก อันเป็ นผลให้ผใู ้ ห้เช่าต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายให้กบั บุคคลภายนอก
ดังนั้น ผูเ้ ช่าจึงจัดทาประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก) ผูเ้ อาประกันภัย:

สิ ริพฒั น์ โฟร์ และ/หรื อ บริ ษทั บริ หารอาคารชุด และ/หรื อ ผูด้ าเนินการภายใต้
การควบคุมจัดการโดยผูบ้ ริ หารอาคาร

ข) ผูร้ ับผลประโยชน์:

สิ ริพฒั น์ โฟร์

ค) จานวนเงินเอาประกันภัย:

จากัดวงเงินความรับผิดชอบสู งสุ ด 30,000,000 บาทต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง และ
ไม่เกิน 50,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ง) ผูร้ ับผิดชอบเบี้ยประกันภัย: แสนสิ ริ
จ) ระยะเวลาประกันภัย:

25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2565
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3.8.4.3. ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption)
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงหากเกิ ดการเสี ยหายของกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ที่ อาจใช้ระยะเวลาในการ
ซ่อมแซมยาวนานจนทาให้กระทบต่อรายได้ของโครงการอย่างมีนยั สาคัญ ผูใ้ ห้เช่าจะทาการกาหนดวงเงินประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงักให้มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยวงเงินประกันสาหรับแต่ละปี ต้องไม่น้อยกว่าค่าเช่าแต่ละปี ตามที่กาหนดไว้
ในสัญญาเช่า ดังนั้น ผูเ้ ช่าจึงจัดทาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก) ผูเ้ อาประกันภัย:

สิ ริพฒั น์ โฟร์ และ/หรื อ บริ ษทั บริ หารอาคารชุด และ/หรื อ ผูด้ าเนินการภายใต้
การควบคุมจัดการโดยผูบ้ ริ หารอาคาร

ข) ผูร้ ับผลประโยชน์:

สิ ริพฒั น์ โฟร์

ค) ทุนประกันภัย:

149,417,363.52 บาทต่อความเสี ยหายแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ง) ผูร้ ับผิดชอบเบี้ยประกันภัย: แสนสิ ริ
จ) ระยะเวลาประกันภัย:
3.8.5.

25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2565

ความเห็นของผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้ บริการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่ อแสนสิริในฐานะผู้เช่ า

แสนสิ ริ เป็ นบริ ษ ัท มหาชนจ ากัด ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย และเป็ นบริ ษ ัท พัฒ นา
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ช้ ัน นาของไทย โดยมี ส ถานะทางการเงิ นที่ มั่นคงและได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถื อ BBB+ จาก
ทริ สเรทติ้ง ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 นอกจากนี้ หากพิจารณาจากข้อมูลที่ปรากฎในงบการเงินและผลการดาเนิ นงานใน
ปัจจุบนั ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั เห็นว่า แสนสิ ริในฐานะผูเ้ ช่าเป็ นผูเ้ ช่าชั้นดีที่มีความ
มัน่ คงและน่าเชื่อถือ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
-

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการของแสนสิ ริ ในฐานะผูเ้ ช่าในส่วนที่ 8 เอกสารแนบ 9
แนวโน้มธุรกิจที่อยูอ่ าศัยในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลปี 2564-2566 ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของกลุ่มแสนสิ ริ
ในปัจจุบนั ในส่วนที่ 8 เอกสารแนบ 10

3.9.

จุดเด่ นและข้ อได้ เปรียบการแข่ งขันของทรัพย์สินโครงการ

3.9.1.

สิ นทรัพย์ ที่จะลงทุนในกระแสรายรับ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีช่องทางคมนาคมที่เข้ าถึงได้
โดยสะดวก

กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส ตั้งอยู่ในบริ เวณอ่อนนุช อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอ่อนนุชและสถานี
พระโขนง ซึ่ งเป็ นทาเลที่มีศกั ยภาพในการเติบโตและมีอุปสงค์ของสานักงานอยู่ในเชิงบวก โดยข้อมูลบางส่ วนจากรายงาน
การศึกษาตลาดอาคารสานักงานกรุ งเทพมหานครและพื้นที่ทาการศึกษา (บริ เวณโดยรอบย่านอ่อนนุชและสุ ขมุ วิทตอนปลาย
ตั้งแต่ช่วงซอยสุ ขมุ วิท 63 ถึง ซอยสุ ขุมวิท 101 และซอยสุ ขุมวิท 42 ถึงซอยสุ ขุมวิท 64) ณ วันที่ 22 มกราคม 2564 ของบริ ษทั
เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด (“รายงานการศึกษาตลาด”) พบว่า อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy rate) ของ
อาคารสานักงานในบริ เวณซอยสุ ขมุ วิท 77 (อ่อนนุช) และสุ ขมวิทตอนปลายส่ วนใหญ่แล้วอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี มีอตั ราการ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 24

เช่าพื้นที่อาคารสานักงานส่ วนใหญ่จะอยู่ในอัตราร้อยละ 90 ขึ้นไป นอกจากนี้ การขยายเส้นทางรถไฟฟ้ าบีทีเอสที่เชื่ อมต่อ
อ่อนนุ ชกับย่านอื่น ๆ ในกรุ งเทพมหานคร เป็ นแรงจูงใจให้นักพัฒนาก่อสร้างอาคารสานักงานใหม่ ๆ ตลอดจนโครงการ
พัฒนาเพื่อการใช้งานแบบผสมผสาน (mixed-use) ในพื้นที่ดงั กล่าว เพื่อตอบรับการขยายตัวของเมือง การเข้าออกโครงการสิ ริ
แคมปั สเข้าออกได้ 2 ทาง คือ 1) ถนนโครงการ T77 ใช้ถนนสุ ขุมวิท 77 (อ่อนนุช) เป็ นเส้นทางหลัก และ 2) ถนนเลียบใต้ทาง
ด่วนฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) ใช้ถนนสุ ขุมวิท 71 (ปรี ดี พนมยงค์) เป็ นเส้นทางหลัก และยังสามารถเดินทางโดย
รถไฟฟ้าบีทีเอส โดยที่ต้ งั ของกลุ่มอาคารสานักงานตั้งอยู่ใกล้กบั ทั้ง 2 สถานีไม่เกิน 3 กิโลเมตร และหากเดินทางโดยรถยนต์
สามารถเดินทางโดยใช้เส้นทางหลักคือถนนสุ ขมุ วิท 77 หรื อสามารถเดินทางโดยใช้ทางด่วนฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์)
ซึ่ งที่ต้ งั ของกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั สตั้งอยู่ห่างจุดขึ้นทางพิเศษ (ด่านเก็บเงิน พระโขนง) เป็ นระยะทาง 1 กิโลเมตร
นอกจากนี้ กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปัส ยังเป็ นกลุ่มอาคารสานักงานก่อสร้างใหม่ต้งั อยูใ่ นโครงการ T77 ของแสนสิ ริ ซึ่ง
เป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์ขนาดใหญ่ที่พฒั นาขึ้นเป็ นศูนย์กลางการอยูอ่ าศัยและการใช้ชีวิตในย่านสุ ขมุ วิท 77 โดย ณ วันที่
จัดทาเอกสารนี้ โครงการ T77 ประกอบด้วยโครงการที่อยูอ่ าศัยจานวน 9 โครงการ โรงเรี ยนนานาชาติ ห้างค้าปลีก (คอมมูนิต้ ี
มอลล์) ในรู ปแบบใหม่ ร้านอาหาร ซึ่งมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน
3.9.2.

สินทรัพย์ที่จะลงทุนในกระแสรายรับเป็ นอาคารที่สร้ างใหม่ โดยใช้ วัสดุที่ดี มีมาตรฐาน และออกแบบให้ เหมาะสม
กับการใช้ สอย ในรูปแบบ Co-working space ซึ่งตอบรับกับความต้ องการในปัจจุบันและอนาคต

กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส เป็ นอาคารสานักงานสร้างใหม่ การตกแต่งมีความทันสมัย สวยงาม ใช้วสั ดุ
คุ ณ ภาพดี และมี ก ารออกแบบพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยในรู ป แบบ Co-working space พร้ อ มสิ่ ง อ านวยความสะดวกครบครั น
มีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารที่ดี ทาให้กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส มีศกั ยภาพในการตอบรับกับความ
ต้องการของผูเ้ ช่าทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
3.9.3.

สินทรัพย์ที่จะลงทุนในกระแสรายรับมีกระแสเงินสดสม่าเสมอจากการจัดทาสัญญาเช่ าระยะยาวกับผู้เช่ าทีม่ ีความ
น่ าเชื่ อถือ

กระแสเงินสดสม่าเสมอ - กระแสเงินสดตลอดอายุโครงการโทเคนดิจิทลั ซึ่งมีระยะเวลา 4 ปี มาจากกระแสรายรับ
คงที่จากค่าเช่าของกลุ่มอาคารสานักงานสิ ริ แคมปัส ซึ่งมีอตั ราการเช่าพื้นที่ร้อยละ 100 ตามที่ระบุในสัญญาเช่าระยะยาวกับ
แสนสิ ริ ดังนั้น กระแสเงินสดที่ได้รับจึงมีความสม่าเสมอและมีเสถียรภาพ
ผู้เช่ าพื้นที่สานักงานมีความมั่นคงและน่ าเชื่ อถือ - แสนสิ ริซ่ ึ งเป็ นผูเ้ ช่ ารายเดียวของกลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ
แคมปั ส เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ที่ดาเนินธุรกิจหลักแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1) ธุ ร กิ จ พัฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ 2) ธุ ร กิ จ บริ การอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ 3) ธุ ร กิ จ การลงทุ น โดยแสนสิ ริ พัฒ นาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายโดยมีผลิตภัณฑ์ท้ งั บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ช็อปเฮาส์ และคอนโดมิเนี ยม ครอบคลุมทุกระดับราคา
และครอบคลุมพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล และต่างจังหวัดที่มีศกั ยภาพ เช่น เชี ยงใหม่ ภูเก็ต ประจวบคีรีขนั ธ์ และ
ขอนแก่น เป็ นต้น

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 25

ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 แสนสิ ริได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือโดยทริ สเรทติ้ง ให้มีอนั ดับความน่าเชื่ อถือ
ขององค์กรอยูท่ ี่ระดับ BBB+ โดยทริ สเรทติ้งได้พิจารณาปัจจัยในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้ (1) สิ นค้ามีความหลากหลายและสถานะ
ทางการตลาดที่แข็งแกร่ งทั้งในตลาดบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม (2) อัตราส่ วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนยังคงอยูใ่ น
ระดับสู ง ถึ งแม้ว่า การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ส่ งผลต่อผลการดาเนิ นงานและความสามารถในการทากาไรของ
แสนสิ ริอย่างมีนยั สาคัญในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ทริ สเรทติ้งมองว่าแสนสิ ริจะได้รับแรงกดดันน้อยลงในการใช้กลยุทธ์ดา้ น
ราคาและไม่ มี ค่ า ใช้จ่ า ยในการขายและบริ ห ารอื่ น ที่ นอกเหนื อ จากปกติ เพิ่ ม เข้า มาในปี นี้ ทั้ง นี้ คาดว่ า รายได้จ ากการ
ดาเนินงานรวมของแสนสิ ริจะอยู่ที่ 2.9 - 3.0 หมื่นล้านบาทต่อปี ในช่วงปี 2564 - 2566 โดยรายได้จากธุรกิจพัฒนาที่อยูอ่ าศัย
จะยังคงเป็ นแหล่งรายได้หลักซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 90% ของรายได้จากการดาเนินงานรวม ทริ สเรทติ้งยังคาดว่าอัตรากาไร
ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายต่อรายได้จะปรับดีข้ ึนเป็ น 20% - 21% และอัตรากาไรสุ ทธิ จะปรับ
ดีข้ ึนเป็ น 7%-8% ของรายได้จากการดาเนิ นงานรวมตลอดช่วงประมาณการ โดยประเมินว่าสภาพคล่องทางการเงินของ
แสนสิ ริยงั สามารถบริ หารจัดการได้ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
3.10.

ภาพรวมอุตสาหกรรมและข้ อมูลตลาด

3.10.1. ภาพรวมตลาดอาคารสานักงาน
ข้อมูลใน "ข้อ 3.10.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมและข้อมูลตลาด" จัดทาโดยบริ ษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี
(ประเทศไทย) จากัด ("เอ็ดมันด์") ซึ่ งเป็ นบริ ษทั วิจยั การตลาดอิสระที่ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั เป็ นผูจ้ ดั จ้างให้วิเคราะห์และ
รายงานเกี่ ยวกับตลาดอาคารสานักงานในกรุ งเทพมหานคร และพื้นที่ ที่ทาการศึกษา (บริ เวณโดยรอบย่านอ่อนนุ ชและ
สุ ขมุ วิทตอนปลายตั้งแต่ช่วงซอยสุ ขมุ วิท 63 ถึงซอยสุ ขมุ วิท 101 และซอยสุ ขมุ วิท 42 ถึงซอยสุ ขมุ วิท 64)
โดยผูอ้ อกโทเคนดิ จิทัลเชื่ อว่ า ข้อมู ลและเนื้ อหาที่ ปรากฎอยู่ในข้อ 3.10 นี้ ได้มี การจัดท าโดยอ้างอิงข้อมู ลจาก
แหล่งข้อมูลที่เชื่ อถือได้และมีความเหมาะสม และได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการรวบรวมและคัดลอกข้อมู ลจาก
แหล่งข้อมูล ทั้งนี้ ผูอ้ อกโทเคนดิจิทัลเชื่ อว่าข้อมูลในหัวข้อนี้ ไม่เป็ นเท็จหรื อทาให้ผูอ้ ื่นสาคัญผิดในสาระสาคัญ หรื อขาด
ข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญอันอาจส่ งผลให้ขอ้ มูลดังกล่าวเป็ นเท็จหรื อทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด อย่างไรก็ดี ข้อมูลในส่ วน
นี้และข้อมูลในรายงานของ เอ็ดมันด์ ไม่ได้ถูกสอบทานโดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั รวมถึงที่ปรึ กษา กรรมการ พนักงาน หรื อบุคคล
อื่นที่เกี่ยวข้องในการรับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรื อความเป็ นธรรมของข้อมูลและเนื้อหาในส่วนนี้
3.10.1.1. ภาพรวมตลาดอาคารสานักงานในกรุงเทพมหานคร
อุปทานพื้นที่อาคารสานักงานในกรุ งเทพมหานครในปี พ.ศ. 2563 มีท้ งั สิ้ น 8,829,740 ตารางเมตร โดยอาคาร
สานักงานที่สร้างเสร็ จในย่านใจกลางธุรกิจ (CBD) มี 4 อาคารด้วยกัน ซึ่งเป็ นอาคารสานักงานเกรด A จานวน 2 อาคาร และ
อาคารสานักงานเกรด B จานวน 2 อาคาร ส่วนอาคารสานักงานที่สร้างเสร็ จในพื้นที่อื่น ๆ ของกรุ งเทพมหานคร (Non-CBD)
ในปี พ.ศ. 2563 เป็ นอาคารเกรด B ทั้งหมด ทาให้พ้นื ที่อาคารสานักงานให้เช่าที่เพิ่มขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2563 มีท้งั สิ้น 174,780
ตารางเมตร
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อุ ป สงค์ข องตลาดอาคารส านัก งานในกรุ ง เทพมหานครในปี พ.ศ. 2563 พบว่ า ปรั บ ตัว ลดลงเล็ ก น้อ ย จาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรน่ า 2019 (COVID-19) ซึ่ งส่ งกระทบต่อหลายธุ รกิจด้วยกัน ทาให้
ธุ รกิจบางรายจาเป็ นต้องลดต้นทุนในการดาเนินงาน มีการลดจานวนพนักงานลดขนาดพื้นที่อาคารสานักงานที่เช่าอยู่ จึง
ส่ งผลให้ตอ้ งการพื้นที่อาคารสานักงานในปี พ.ศ. 2563 ลดลง โดยมีอตั ราการใช้พ้ืนที่เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 92.0 ลดลงจากปี
พ.ศ. 2562 ซึ่งอยูท่ ี่ร้อยละ 93.2
ด้านอัต ราค่ าเช่ าเฉลี่ ย ของอาคารสานักงานในกรุ ง เทพมหานครอยู่ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ อุ ป สงค์ โดยในปี
พ.ศ. 2563 อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสานักงานหดตัวลงอยูท่ ี่ 825 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ที่
มี อ ัต ราค่ า เช่ า เฉลี่ ย ที่ 845 บาทต่ อ ตารางเมตรต่ อ เดื อ น และจากการวิ เ คราะห์ อ ัต ราค่ า เช่ า ของอาคารส านั ก งานใน
กรุ งเทพมหานครแบ่งตามพื้นที่ ในปี พ.ศ. 2563 พบว่าอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสานักงานในย่านใจกลางธุรกิจอยู่ ที่ 925
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งเป็ นอัตราคงที่จากปี พ.ศ. 2562 ส่วนอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสานักงานในพื้นที่อื่น ๆ ของ
กรุ งเทพมหานครอยู่ที่ 725 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน มีการลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562 ซึ่ งมีอตั ราค่าเช่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 765
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ทั้งนี้ เนื่ องจากหลายอาคารได้ปรับลดค่าเช่ าให้กบั ผูเ้ ช่ าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
COVID-19 หรื อจากการที่ผเู ้ ช่าบางรายไม่สามารถเข้ามาทางานในอาคารสานักงานได้ ทาให้อตั ราค่าเช่าเฉลี่ยโดยรวมลดลง
อุปทานใหม่ของอาคารสานักงานยังคงเข้าสู่ ตลาดอย่างต่อเนื่องตามความต้องการที่ผ่านมา โดยอุปทานใหม่ที่จะ
สร้างเสร็ จในช่วงปี พ.ศ. 2564 จะเพิ่มพื้นที่สานักงานให้เช่าทั้งสิ้น 323,108 ตารางเมตร ซึ่งเป็ นพื้นที่อาคารสานักงานใหม่ใน
ย่านใจกลางธุ รกิ จคิดเป็ น 140,308 ตารางเมตร ส่ วนพื้นที่ อาคารสานักงานใหม่ในย่านอื่น ๆ ของกรุ งเทพมหานครอยู่ที่
182,800 ตารางเมตร และจะส่ งผลให้อุปทานของอาคารสานักงานในกรุ งเทพมหานคร ณ สิ้ นปี พ.ศ. 2564 อยู่ที่ 9,475,956
ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราการเติ บโตรายปี ที่ร้อยละ 7.3 ทั้งนี้ ยังมี อุปทานใหม่ที่จะเกิ ดขึ้นใน 2 - 3 ปี ข้างหน้า ประมาณ
1,200,000 ตารางเมตร ซึ่ งการมีอุปทานจานวนมากนี้อยูใ่ นตลาด ทาให้คาดการณ์ได้ว่าจะเกิดอุปทานล้นตลาดได้ เนื่องจาก
อาจจะส่ งผลให้มีพ้ืนที่สานักงานมากกว่าความต้องการใช้พ้ืนที่ และอาจจะกระทบต่อค่าเช่าอาคารสานักงานในอนาคตได้
ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายสาหรับผูพ้ ฒั นาโครงการสาหรับการวางแผนโครงการ
โดยรวมแล้วตลาดอาคารสานักงานในปี พ.ศ. 2563 อยู่ในภาวะชะลอตัวโดยมีการปรับตัวลดลงในทุกด้าน ทั้งใน
แง่ความต้องการใช้พ้นื ที่สานักงานที่มีแนวโน้มลดลงและราคาค่าเช่าที่หดตัวลง เนื่องมาจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทัว่ โลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่ งจากการประมาณการของบริ ษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์คอมพานี
(ประเทศไทย)จากัด คาดว่า สถานการณ์ตลาดอาคารสานักงานในปี พ.ศ. 2564 จะยังคงที่ไม่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปจากปี
พ.ศ. 2563 มากนัก ซึ่ งอาคารสานักงานต่าง ๆ จาเป็ นต้องปรับตัวโดยเฉพาะอาคารสานักงานที่มีแผนจะพัฒนาจาเป็ นต้องทา
ให้พ้ืนที่สานักงานตนเองมีฟังก์ชนั่ ในการใช้งานพื้นที่ให้เหมาะสม เช่น พื้นที่สานักงานที่มีความยืดหยุ่น พื้นที่ส่วนกลาง
หรื อการบริ การเสริ มต่าง ๆ ที่อาคารสานักงานมีให้ เป็ นต้น ซึ่ งจะช่วยทาให้เป็ นอาคารที่แตกต่างจากอาคารสานักงานอื่น ๆ
โดยจะทาให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
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ภาพ 3.10.1.1.-1 การแบ่ งเขตพื้นที่สานักงาน

ที่มา: ฝ่ ายวิจัยและที่ปรึ กษา บริ ษัท เอ็ดมัน ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย)

คาจากัดความ
พื้นที่ใจกลางธุรกิจ
(CBD)

-

พื้นที่นอกใจกลางธุรกิจหรื อพื้นที่อนื่ ๆ (Non-CBD)
พื้นที่ที่ทาการศึกษา (The Studied
Area))
ก)

พื้นที่ใจกลางธุรกิจโซนเหนือ (CBD – North) ได้แก่ บริ เวณย่านเพลินจิต
ราชดาริ แยกราชประสงค์ ถนนวิทยุ หลังสวน ต้นสน และชิดลม
พื้นที่ใจกลางธุรกิจโซนตะวันออก (CBD – East) ได้แก่ บริ เวณย่านสุ ขมุ วิท
(สุ ขมุ วิทซอย 1-63) (สุ ขมุ วิทซอย 2-42)
พื้นที่ใจกลางธุรกิจโซนใต้ (CBD - South) ได้แก่ บริ เวณย่านสาทร สี ลม
พื้นที่ใจกลางธุรกิจแห่งใหม่ (New CBD) ได้แก่ บริ เวณพระรามเก้า-รัชดาภิเษก
พื้นที่ใจกลางธุรกิจแถบริ มแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ บริ เวณถนนพระรามที่ 3
พื้นที่อนื่ ๆ ที่ไม่ได้รวมอยูใ่ นพื้นที่ใจกลางธุรกิจ เช่น พหลโยธิน วิภาวดี รัชโยธิน
ลาดพร้าว สุขมุ วิทตอนปลาย เป็ นต้น
พื้นที่บริ เวณโดยรอบย่านอ่อนนุช : ช่วงซอยสุ ขมุ วิท 63 ถึงซอยสุ ขมุ วิท 101
และ ซอยสุ ขมุ วิท 42 ถึง ซอยสุ ขมุ วิท 64

อุปทานของตลาดอาคารสานักงานในกรุ งเทพมหานคร

จานวนพื้นที่อาคารสานักงานในกรุ งเทพมหานครในปี พ.ศ. 2563 มีท้งั สิ้น 8,829,740 ตารางเมตร โดยอาคาร
สานักงานที่สร้างเสร็ จในย่านใจกลางธุรกิจ (CBD) มี 4 อาคารด้วยกัน ซึ่ งเป็ นอาคารสานักงานเกรด A จานวน 2 อาคาร และ
อาคารสานักงานเกรด B จานวน 2 อาคาร ส่ วนอาคารสานักงานที่สร้างเสร็ จในพื้นที่อื่น ๆ ของกรุ งเทพมหานคร (Non-CBD)
ในปี พ.ศ. 2563 เป็ นอาคารเกรด B ทั้งหมด ทาให้พ้ืนที่อาคารสานักงานให้เช่าที่เพิ่มขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2563 มีท้ งั สิ้ น 174,780
ตารางเมตร การเปิ ดตัวของอาคารสานักงานใหม่ในพื้นที่ใจกลางธุรกิจ ทาให้อุปทานของพื้นที่อาคารสานักงานในย่านใจกลาง
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ธุรกิจมีท้งั สิ้น 4,731,625 ตารางเมตร คิดเป็ นร้อยละ 53 ของพื้นที่อาคารสานักงานทั้งหมดในกรุ งเทพมหานคร ส่วนนอกพื้นที่
ใจกลางธุ รกิจ มีจานวนอุปทานของพื้นที่อาคารสานักงานทั้งสิ้ น 4,098,115 ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราส่ วนร้อยละ 47 ในปี
พ.ศ. 2563 อุปทานใหม่ของพื้นที่อาคารสานักงานในย่านใจกลางธุ รกิจ มีท้ งั สิ้ น 130,000 ตารางเมตร ส่ วนอุปทานใหม่ของ
พื้นที่อาคารสานักงานในพื้นที่อื่น ๆ ของกรุ งเทพมหานครมีท้งั สิ้น 44,780 ตารางเมตร
แผนภูมิ 3.10.1.1.-2 อุปทานพื้นที่อาคารสานักงานในกรุงเทพมหานคร (ปี พ.ศ. 2551 - ปี พ.ศ. 2563)

ที่มา: ฝ่ ายวิจัยและที่ปรึ กษา บริ ษัท เอ็ดมัน ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

แผนภูมิ 3.10.1.1.-3 สัดส่ วนของพื้นที่อาคารสานักงานในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2563 แยกตามพื้นที่ (CBD และ Non-CBD)

ที่มา: ฝ่ ายวิจัยและที่ปรึ กษา บริ ษัท เอ็ดมัน ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

ข)

อุปสงค์พ้นื ที่อาคารสานักงานในกรุ งเทพมหานคร

จากผลการสารวจตลาดอาคารสานักงานในกรุ งเทพมหานคร พบว่าในช่วง 7 - 8 ปี ที่ผ่านมาตลาดมีความ
ต้องการที่ค่อนข้างสู ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสานักงานในพื้นที่ใจกลางธุรกิจ เนื่องจากผูเ้ ช่าส่วนใหญ่ตอ้ งการทาเลที่ต้งั ที่อยู่
ในใจกลางเมืองเพื่อความสะดวกในการเดินทางและการติดต่อทางธุรกิจ รวมถึงความสะดวกในการเข้าถึงบริ การรถไฟฟ้าและ
รถไฟใต้ดิน นอกเหนื อจากทาเลที่ต้ งั แล้ว บริ การร้านค้าที่อยู่ในอาคารสานักงานที่เป็ นโครงการรู ปแบบผสม (Mixed-use
Development) เช่น ร้านสะดวกซื้ อ ร้านอาหารและเครื่ องดื่ม บริ การธนาคารสาขาย่อย และศูนย์อาหาร ยังเป็ นที่ตอ้ งการที่เพิ่ม
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มากขึ้นสาหรับผูเ้ ช่าอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารสานักงานใหม่โดยเฉพาะโครงการรู ปแบบผสมที่ใช้
เวลาค่อนข้างนาน ทาให้อุปทานใหม่ของอาคารสานักงานในพื้นที่ใจกลางธุ รกิจ และพื้นที่อื่น ๆ ของกรุ งเทพมหานคร ที่
ก่อสร้างเสร็ จในแต่ละปี มีจานวนค่อนข้างน้อย ในขณะที่ความต้องการเช่าพื้นที่อาคารสานักงานมีสูง จึงทาให้อตั ราการใช้
พื้นที่อาคารสานักงานในกรุ งเทพมหานคร มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ซึ่ งอยู่ที่ร้อยละ 90.3 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อย
ละ 93.2 ในปี พ.ศ. 2562 แต่จากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 ซึ่ง
ส่งกระทบต่อหลายธุรกิจด้วยกัน ทาให้ธุรกิจบางรายจาเป็ นต้องลดต้นทุนในการดาเนินงาน มีการลดจานวนพนักงานลดขนาด
พื้นที่อาคารสานักงานที่เช่าอยู่ จึงส่งผลให้ตอ้ งการพื้นที่อาคารสานักงานในปี พ.ศ. 2563 ลดลง โดยอยูท่ ี่อตั ราร้อยละ 92.00
แผนภูมิ 3.10.1.1.-4 อัตราการใช้ พื้นที่โดยเฉลี่ยของอาคารสานักงานในกรุงเทพมหานคร (ปี พ.ศ. 2551-ปี พ.ศ. 2563)

ที่มา: ฝ่ ายวิจัยและที่ปรึ กษา บริ ษัท เอ็ดมัน ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

ความต้องการเช่าพื้นที่อาคารสานักงานในพื้นที่ใจกลางธุรกิจมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ซึ่ ง
มีอตั ราการใช้พ้ืนที่อยู่ที่ร้อยละ 90.8 และเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 93.48 ซึ่ งจากภาวะ COVID-19 ทาให้ในปี พ.ศ. 2563 นั้นอัตราการ
ใช้พ้นื ที่อาคารสานักงานในพื้นที่ใจกลางธุรกิจได้ชะลอตัวลงอยูท่ ี่ร้อยละ 92.07
แผนภูมิ 3.10.1.1.-5 อัตราการใช้ พื้นที่โดยเฉลี่ยของอาคารสานักงานในใจกลางธุรกิจ-CBD (ปี พ.ศ. 2551–ปี พ.ศ. 2563)

ที่มา: ฝ่ ายวิจัยและที่ปรึ กษา บริ ษัท เอ็ดมัน ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 30

สาหรับพื้นที่ในย่านอื่น ๆ ของกรุ งเทพมหานคร อัตราการใช้พ้ืนที่อาคารสานักงานได้เพิ่มอย่างต่อเนื่องจาก
ร้อยละ 89.74 ในปี พ.ศ. 2556 มาอยู่ที่ร้อยละ 92.45 ในปี พ.ศ. 2561 ก่อนจะลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 92.23 ในปี พ.ศ. 2562
และอยู่ที่ร้อยละ 91.94 ในปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้เนื่องจากทาเลที่ต้ งั ของอาคารสานักงานบางอาคารที่สร้างเสร็จใหม่ในปี พ.ศ. 2562
นั้นค่อนข้างไกลจากตัวเมือง และไม่สามารถเข้าถึงบริ การรถไฟฟ้ าและรถไฟใต้ดินได้ ส่ งผลให้อตั ราการใช้พ้ืนที่ในอาคาร
สานักงานในพื้นที่อื่น ๆ ของกรุ งเทพมหานคร ลดลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2562 ส่ วนปี พ.ศ. 2563 อัตราการใช้พ้ืนที่ของอาคาร
สานักงานในพื้นที่อื่น ๆ ได้มีการปรับตัวลดลงอยูท่ ี่ร้อยละ 91.94 ซึ่งมาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ยงั คงชะลอตัว
แผนภูมิ 3.10.1.1.-6 อัตราการใช้ พื้นที่โดยเฉลี่ยของอาคารสานักงานในพื้นที่อื่น ๆ – Non-CBD (ปี พ.ศ. 2551- ปี พ.ศ. 2563)

ที่มา: ฝ่ ายวิจัยและที่ปรึ กษา บริ ษัท เอ็ดมัน ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

โดยรวมแล้วความต้องการอาคารสานักงานในกรุ งเทพมหานครสาหรับปี พ.ศ. 2563 ชะลอตัวลงทั้งใน
พื้นที่ใจกลางธรุ กิจและพื้นที่ในย่านอื่น ๆ ทั้งนี้ มาจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ทัว่ โลก ซึ่งคาดว่าในปี พ.ศ. 2564 นั้นจะยังคงมีอตั ราการใช้พ้นื ที่เฉลี่ยที่ใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2563
ค)

อัตราค่าเช่าอาคารสานักงานในกรุ งเทพมหานคร

อัตราค่าเช่าของอาคารสานักงานในกรุ งเทพมหานคร มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องในช่วง 7 - 8 ปี ที่ผ่านมา
โดยเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ราคาที่ดินและค่าวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มสู งขึ้นในแต่ละปี โครงสร้างอาคารและตัวอาคารที่ได้ถูก
ออกแบบเพื่อเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน และการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กบั ตัวอาคารเพื่อช่วยอานวย
ความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยต่อผูเ้ ช่า ไม่ว่าจะเป็ นระบบบริ หารจัดการลานจอดรถอัตโนมัติ (Automated Car Park)
ระบบควบคุมประตูก้ นั คนแบบอัตโนมัติ (Turnstiles Access Control System) หรื อ ระบบคียก์ าร์ ดในลิฟท์โดยสารเพื่อพา
ผูโ้ ดยสารไปชั้นที่กาหนดไว้ (Intelligent Elevator Access Control) นอกจากนั้นแล้ว สิ่ งอานวยความสะดวกภายในอาคาร
เช่น ร้านค้า คาเฟ่ ธนาคาร ร้านสะดวกซื้ อ ศูนย์อาหาร ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ยังเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ ช่าต้องการสู งขึ้นเนื่องจากช่วยตอบ
โจทย์การใช้ชีวิตประจาวันที่เร่ งรี บของผูเ้ ช่าได้ดี จึงทาให้อาคารที่มีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เหล่านี้ มีอตั ราค่าเช่าที่สูง
กว่าอาคารสานักงานที่ไม่มีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ รองรับ
อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสานักงานในกรุ งเทพมหานคร เพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2556 ซึ่ งอยู่ที่
690 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน มาอยูท่ ี่ 845 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี พ.ศ. 2562 และได้ชะลอตัวลงในปี พ.ศ. 2563 ที่มี
อัตราค่าเฉลี่ยที่ 825 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และจากการวิเคราะห์อตั ราค่าเช่ าของอาคารสานักงานในกรุ งเทพมหานคร
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แบ่งตามพื้นที่ ในปี พ.ศ. 2563 พบว่าอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสานักงานในย่านใจกลางธุ รกิจอยู่ที่ 925 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน ซึ่ งเป็ นอัตราคงที่จากปี พ.ศ. 2562 ส่ วนอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสานักงานในพื้นที่อื่น ๆ ของกรุ งเทพมหานครอยูท่ ี่
725 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน มีการลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีอตั ราค่าเช่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 765 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน ทั้งนี้ เนื่องจากหลายอาคารได้ปรับลดค่าเช่าให้กบั ผูเ้ ช่าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 หรื อจากการที่
ผูเ้ ช่าบางรายไม่สามารถเข้ามาทางานในอาคารสานักงานได้ ทาให้อตั ราค่าเช่าเฉลี่ยโดยรวมลดลงจากเดิมเล็กน้อย
แผนภูมิ 3.10.1.1.-7 อัตราค่าเช่ าเฉลี่ยของอาคารสานักงานในกรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ ที่ (ปี พ.ศ. 2551-ปี พ.ศ. 2563)

ที่มา: ฝ่ ายวิจัยและที่ปรึ กษา บริ ษัท เอ็ดมัน ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสานักงานเกรด A ในพื้นที่ใจกลางธุรกิจของปี พ.ศ. 2563 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
อยู่ที่ 1,075 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน จากปี พ.ศ. 2562 ซึ่ งอยู่ที่ 1,090 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส่ วนอัตราค่าเช่าของ
อาคารสานักงานเกรด B ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2556 อัตราค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 665 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน และเพิ่มสู งขึ้นเป็ น 770 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี พ.ศ. 2562 และปรับตัวเพิ่มเล็กน้อยเป็ น 775 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือนในปี พ.ศ. 2563
แผนภูมิ 3.10.1.1.-8 อัตราค่ าเช่ าเฉลี่ยของอาคารสานักงานเกรด A และเกรด B ในย่ านใจกลางธุ รกิจของกรุ งเทพมหานคร
(ปี พ.ศ. 2551 – ปี พ.ศ. 2563)

ที่มา: ฝ่ ายวิจัยและที่ปรึ กษา บริ ษัท เอ็ดมัน ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
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3.10.1.2. สรุปภาพรวมตลาดอาคารสานักงานในพื้นที่ทาการศึกษา
เดิมถนน ‘อ่อนนุ ช’ มีชื่อเดิมว่า ซอยสุ ขุมวิท 77 เป็ นถนนสายสาคัญสายหนึ่ งของกรุ งเทพฯ ระยะทางทั้งหมด
ประมาณ 12 กิโลเมตร แนวถนนขนานไปกับคลองพระโขนงและคลองประเวศบุรีรมย์ อ่อนนุชเป็ นถนนสายที่เชื่อมต่อกับ
ถนนหลายสายของกรุ งเทพฯ ฝั่งตะวันออก และเป็ นจุดที่เชื่อมต่อมาจากถนนสายหลักอย่างสุ ขมุ วิท
แฉกเช่นเดียวกับย่านอ่อนนุชที่เติบโตมาจากย่านพระโขนง ถัดไม่ไกลไปจากย่านอ่อนนุช คือ ย่านบางจาก ซึ่งเป็ น
จุดกึ่งกลางของความเจริ ญ 2 จุด ระหว่าง พระโขนง-อ่อนนุช และอุดมสุ ข-บางนา ซึ่งปัจจุบนั เปรี ยบเสมือนอ่อนนุชแห่งใหม่
แม้จะไม่จดั อยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ แต่มีการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เช่นกัน ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของการปั กหมุด
การลงทุนในพื้นที่บางจาก รวมถึงอาคารสานักงานอื่น ๆ (กล่าวในหัวข้อถัดไป)
พื้นที่ บริ เวณโดยรอบย่านอ่อนนุ ชและสุ ขุมวิทตอนปลาย เป็ นพื้นที่ชุมชนเดิม ประกอบด้วย ชุ มชนที่ อยู่อาศัย
อาคารพาณิ ชย์ ร้านค้าต่าง ๆ โดยในปั จจุบนั การพัฒนาในบริ เวณนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลังจากมีการคมนาคมด้วย
รถไฟฟ้า ส่ งผลให้บริ เวณนี้เป็ นที่สนใจของนักพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยเห็นได้ชดั เจนในเรื่ องของการพัฒนาโครงการที่
อยู่อาศัยที่ขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมขนาดกลาง ซึ่ งได้ถูกพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ทาการศึ กษา
นอกจากการพัฒนาด้านที่อยูอ่ าศัยในบริ เวณนี้ การพัฒนาโครงการพื้นที่คา้ ปลีกและโรงแรมนั้นได้มีการขยายตัวด้วยเช่นกัน
ส่วนอาคารสานักงานที่พบในพื้นที่ทาการศึกษาส่วนใหญ่เป็ นอาคารสานักงานที่เจ้าของได้พฒั นาไว้ใช้งานเอง
การขยายตัวตามแนวรถไฟฟ้า ซึ่ งในปั จจุบนั นั้นเส้นทางรถไฟฟ้ามีแผนขยายแนวเส้นทางต่อไปยังพื้นที่ชานเมือง
คือ จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่อ่อนนุชจึงอยูร่ ะหว่างความเป็ นเมืองกับพื้นที่ชานเมือง ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทาง
รถไฟฟ้าและทางด่วน นอกจากนี้แล้วยังมีพ้นื ที่ว่างเปล่าเพื่อรอการพัฒนาในอนาคตอันไม่ไกล
เมื่อทาการเปรี ยบเทียบผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานครฉบับปัจจุบนั (พ.ศ. 2556) ที่กาลังจะหมดอายุลงในไม่ชา้ และ
ร่ างผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานครฉบับใหม่ (ร่ างผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานคร (ปรับปรุ งครั้งที่ 4) ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้
ภายในปี พ.ศ. 2564) พบว่ า ข้อ ก าหนดการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน บริ เ วณพื้ น ที่ อ่ อ นนุ ช ยกตัว อย่า งเช่ น บริ เ วณอ่ อ นนุ ช พัฒนาการ ซึ่ งการใช้ประโยชน์ที่ดินจะเน้นเพื่อการอยู่อาศัยเป็ นหลัก อย่างไรก็ต าม จากการเปรี ยบเที ยบพบว่า ความ
เปลี่ ยนแปลงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในร่ างผังเมื องรวมกรุ งเทพมหานครฉบับใหม่ เอื้ออานวยต่อการพัฒนา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์มากขึ้น เช่น
-

การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย โดยมีการปรับ FAR (Floor area ratio) จาก 3 เป็ น 4 ทาให้สามารถสร้างอาคารได้เพิ่มขึ้น
การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ประเภทคอนโดมิเนียม มีการยกเลิกข้อกาหนดขนาดเขตทางไม่ต่ากว่า 10 เมตร หรื ออยู่
ในรัศมีระยะ 500 เมตร จากรถไฟฟ้า BTS หรื อ MRT เพื่อให้สามารถสร้างได้ง่ายขึ้น
การพัฒนาโครงการพาณิ ชยกรรม ประเภทศูนย์การค้าและโรงแรมขนาดน้อยกว่า 80 ห้อง ซึ่งเดิมไม่สามารถก่อสร้างได้
แต่ได้มีขอ้ กาหนดเพิ่มเติมของขนาดเขตทาง และระยะห่างจากระบบขนส่งมวลชน และ
การพัฒนาโครงการพาณิ ชยกรรม ประเภทอาคารสานักงาน หรื อออฟฟิ ศ ตั้งแต่ 500-1,000 ตารางเมตร สามารถสร้างได้
แต่ตอ้ งอยู่ภายใต้เงื่อนไข คือ ตั้งอยู่ในเขตทางไม่ต่ากว่า 16 เมตร หรื ออยู่ในรัศมีของรถไฟฟ้ า BTS หรื อ MRT ไม่เกิน

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 33

500 เมตร แต่สาหรับในร่ างผังเมืองใหม่ 2563 จะสามารถสร้างได้ภายใต้เงื่อนไขที่เปลี่ยนไป คือ ตั้งอยู่ในเขตทางไม่ต่า
กว่า 1 เมตร หรื ออยู่ในรัศมีของรถไฟฟ้ า BTS หรื อ MRT ไม่เกิน 500 เมตร เป็ นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโครงการ
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นในอนาคตในพื้นที่ดงั กล่าว ภายในอนาคตอันใกล้น้ ี
ก)

อุปทานในอนาคตบริ เวณพื้นที่ทาการศึกษา

เนื่ องจากพื้นที่ ทาการศึ กษานั้นตั้งอยู่นอกพื้นที่ ใจกลางธุ รกิ จ (Non-CBD) ประกอบกับอัตราค่าเช่ าที่ ต่ ากว่ า
อาคารส านักงานในย่ านใจกลางธุ รกิ จท าให้ อาคารที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นในย่ านนี้ ส่ วนใหญ่ แล้วเป็ นอาคารส านักงานเกรด B และ
เกรด C ดังนั้น จากข้อมูลอาคารสานักงานในพื้นที่ทาการศึกษา พบว่า มีพ้ืนที่เช่าของอาคารสานักงานประมาณ 163,112 ตาราง
เมตร จากจ านวนทั้งสิ้ น 11 อาคาร ซึ่ งประกอบด้วยอาคารเก่ า (สร้ างขึ้ นก่ อนปี พ.ศ. 2552) 5 อาคาร และอาคารใหม่
6 อาคารนอกจากนี้ พบว่า อาคารสานักงานที่พฒั นาขึ้นใหม่ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560) ในย่านนี้มกั เป็ นโครงการรู ปแบบผสม (Mixeduse development) ระหว่างอาคารสานักงานและพื้นที่คา้ ปลีก เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูท้ ี่ทางานในอาคารสานักงานซึ่ งส่วน
ใหญ่จะมีการแบ่งพื้นที่สาหรับผูใ้ ห้บริ การ Serviced Office และ Co-working space เพื่อรองรับกลุ่มคนทางานรุ่ นใหม่ ที่มีความ
ต้องการสิ่ งแวดล้อมหรื อบรรยากาศในการทางานที่แตกต่างกัน
ข)

ภาวะอุปสงค์บริ เวณพื้นที่ทาการศึกษา

การวิเคราะห์อุปสงค์ของตลาดอาคารสานักงานนั้น โดยทัว่ ไปใช้อตั ราการใช้พ้ืนที่ (Occupancy rate) ซึ่ งเป็ นตัว
บ่งชี้ระดับอุปสงค์ที่นิยมมากที่สุด โดยจากการสารวจช่วงระหว่างวันที่ 4 - 8 มกราคม 2564 พบว่า อัตราการใช้พ้ืนที่ (Occupancy
rate) ของอาคารสานักงานที่ทาการศึกษาส่ วนใหญ่แล้วอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี โดยอัตราการใช้พ้ืนที่อาคารสานักงานส่ วนใหญ่จะ
อยูใ่ นอัตราร้อยละ 90 ขึ้นไป
ค)

ค่าเช่าอาคารสานักงานในพื้นที่ทาการศึกษา

ราคาเสนอเช่าเฉลี่ยของพื้นที่อาคารสานักงานโดยอิงทาเลที่ต้ งั จากถนนสายหลัก คือ ถนนสุ ขมุ วิท พบว่า อาคาร
สานักงานที่ต้ งั อยู่ติดถนนสุ ขุมวิท มีราคาเสนอเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 613 - 1,400 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรื อคิดเป็ นราคาเสนอเช่ า
เฉลี่ยที่ 1,007 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ส่ วนอาคารสานักงานที่ต้ งั อยู่ภายในซอยสุ ขุมวิทตามพื้นที่ทาการศึกษานั้น มีราคาเสนอเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 478 - 680
บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน หรื อคิดเป็ นราคาเสนอเช่าเฉลี่ยที่ 579 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่ งจะเห็นได้ว่า ราคาเสนอเช่าเฉลี่ย
ของอาคารสานักงานที่ ต้ งั อยู่ในซอยสุ ขุมวิทนั้นจะปรับลดราคาเสนอเช่ าลงมาที่ อตั ราร้ อยละ 40 ของราคาเสนอเช่ าในอาคาร
สานักงานที่ต้ งั อยู่ติดถนนสุ ขุมวิท โดยราคาเสนอเช่านั้นอาจแตกต่างกันตามอายุอาคารหรื อสิ่ งอานวยความสะดวกที่มีในแต่ละ
อาคาร ซึ่งจากที่สารวจอาคารสานักงานที่ที่ต้งั อยูภ่ ายในซอยสุ ขมุ วิทตามพื้นที่ทาการศึกษานั้นส่วนใหญ่จะเป็ นอาคารสานักงานเก่า
อย่างไรก็ตาม อาคารสานักงานที่มีราคาเสนอเช่าสู งในพื้นที่ทาการศึกษา คือ อาคาร T-One Building ซึ่ งมีราคา
เสนอเช่าเฉลี่ย 1,400 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน รองลงมา คือ อาคาร True Digital Park มีราคาเสนอเช่าเฉลี่ย 1,200 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน ซึ่งเมื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบถึงความแตกต่างจากอาคารอื่น ๆ นั้น พบว่า อาคาร T-One Building เป็ นอาคารที่อยู่ใกล้
กรุ งเทพฯชั้นในมากที่สุดของอาคารสานักงานในพื้นที่ทาการศึกษา ตัวอาคารมีภาพลักษณ์ทนั สมัย มีพ้ืนที่ร้านค้าและสิ่ งอานวย
ความสะดวกครบครัน และมีพ้ืนที่ Co-working Space เพื่อรองรับการทางานของกลุ่มธรุ กิจ Start Up ส่ วนอาคาร True Digital Park
นั้นเป็ นโครงการ Mixed-use development ขนาดใหญ่ พื้นที่รวมประมาณ 43 ไร่ ซึ่ งประกอบไปด้วย โครงการที่อยู่อาศัย พื้นที่คา้
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ปลี ก และพื้นที่ สานักงานให้เช่ า ซึ่ งจากการที่ โครงการมี การแบ่งพื้นที่ ใช้ประโยชน์แต่ละส่ วนได้อย่างลงตัว และมี รูปแบบ
โครงการที่ชดั เจน ประกอบกับพื้นที่สานักงานให้เช่านั้นมีกลุ่มผูเ้ ช่าที่เป็ นพันธมิตรกับทางเจ้าของโครงการ รวมถึงการมี พ้ืนที่
สานักงานให้เช่าในรู ปแบบของ Serviced Office/Co-working Space นั้น ส่วน ซึ่งเป็ นที่สังเกตได้ว่า อาคารสานักงานที่เป็ นโครงการ
ลักษณะ Mixed-use development และมีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน สามารถรองรับชีวิตการทางานของคนรุ่ นใหม่ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีระดับราคาเสนอเช่าสู งกว่าอาคารสานักงานทัว่ ไปที่ต้ งั อยูต่ ิดถนนสุ ขุมวิทรวมถึงอาคารสานักงานเปิ ดใหม่
ดังแสดงได้จากตารางเปรี ยบเทียบของอาคารสานักงาน ดังนี้
ตาราง 3.10.1.2.-1 ตารางเปรียบเทียบระดับราคาเสนอเช่ าระหว่ างอาคารสานักงานมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครันกับอาคาร
สานักงานทั่วไป
อาคารสานักงาน
ราคาเสนอเช่ า
ราคาเสนอเช่ าเฉลี่ย
(บาทต่ อตารางเมตร
(บาทต่ อตารางเมตร
ต่ อเดือน)
ต่ อเดือน)
อาคารสานักงานมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน
อาคาร True Digital Park
1,100 – 1,300
1,200
อาคาร T1 Building
1,400
1,400
อาคารสานักงานทั่วไป
อาคาร Summer Hub
850 – 890
870
อาคาร Summer Point
800 - 850
825
อาคาร Sixty-six Tower (สร้างเสร็ จไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2564)
850
850
อาคาร Sukhumvit Hills (สร้างเสร็ จไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2564)
850
850

ทั้งนี้ จากการสารวจอาคารสานักงานในพื้นที่ทาการศึกษาช่วงระหว่างวันที่ 4 - 8 มกราคม 2564 วิเคราะห์
ได้ว่า อาคารสานักงานที่มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครันมีระดับราคาเสนอเช่าสู งกว่าอาคารสานักงานทัว่ ไปอยูท่ ี่ประมาณ
อัตราร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 40 และจากข้อมูลปี พ.ศ. 2563 อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสานักงานที่อยู่ในพื้นที่อื่น ๆ (NonCBD) อยู่ที่ 725 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่ งเมื่อนามาวิเคราะห์กบั อาคารสานักงานที่ต้ งั อยู่ภายในซอยสุ ขมุ วิทตามพื้นที่
ทาการศึกษา หากมีอาคารสานักงานสร้างใหม่ที่ต้ งั อยู่ในโครงการ Mixed-use development ที่มีการจัดสรรพื้นที่ดี มีกลุ่ม
ผูเ้ ช่าที่แน่นอนและมีพ้ืนที่อาคารสานักงานตกแต่งแล้วพร้อมเข้าอยู่ โดยเป็ นพื้นที่ที่มีความหยืดหยุ่นระหว่างพื้นที่ทางาน
และ Co-working Space พร้อมสิ่ งอานวยความสะดวกที่ครบครัน คาดว่าจะมีโอกาสที่สามารถปรับราคาเสนอเช่าให้อยู่ที่
850 – 1,000 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยเฉพาะหากเป็ นโครงการที่มีรูปแบบน่าสนใจและแตกต่าง มีส่วนประกอบพื้นที่
ใช้สอยอย่างเหมาะสม โดยมีสิ่งอานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมโครงการที่ดี รวมถึงมีการบริ หารการจัดที่ดี จะช่วย
ให้ราคาเสนอเช่าของโครงการมีโอกาสปรับขึ้นได้อีกตามแนวโน้มของอัตราค่าเช่าเฉลี่ยที่ปรับตัวสู งขึ้น ซึ่งปัจจุบนั จะพบว่า
โครงการ Mixed-use development เป็ นโครงการที่นักลงทุนให้ความสนใจ โดยเฉพาะโครงการที่ผสมผสานกันระหว่าง
ที่พกั อาศัย ที่ทางาน พื้นที่พาณิ ชยกรรม โดยเน้น Life style และการทางานที่อยูร่ ่ วมกันกับการพักอาศัย
3.10.2. ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินที่ติดแนวรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุชและราคาทรัพย์สินภายในโครงการ T77
กลุ่มอาคารสานักงาน สิ ริ แคมปั ส เป็ นกลุ่มอาคารสานักงานก่อสร้างใหม่ต้งั อยูภ่ ายในโครงการ T77 ซึ่ งเป็ นโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ขนาดใหญ่ที่พฒั นาขึ้นเป็ นศูนย์กลางการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตในย่านสุ ขมุ วิท 77 โดยประกอบด้วยโครงการ
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ที่ อยู่อาศัย จานวน 9 โครงการ โรงเรี ยนนานาชาติ บางกอกเพรพ ห้าง HABITO Mall ซึ่ งเป็ น Community Mall ในกลิ่ นอาย
Modern Japanese โรงพยาบาลฟั น และสวนผัก Sansiri Backyard ซึ่ งเป็ นสวนผักและผลไม้ออร์ แกนิ ค นอกจากนี้ ยังมี การ
คมนาคมที่สะดวก โดยอยู่ใกล้กบั สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีอ่อนนุ ชและสถานีพระโขนง และใกล้ทางด่วนรามอินทรา-อาจ
ณรงค์ ดังนั้น ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั จึงศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินบริ เวณ
ใกล้เคียงและราคาทรัพย์สินภายในโครงการเพื่อเป็ นข้อมูลให้นกั ลงทุนศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
3.10.2.1. การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินแนวรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุช
จากรายงานการวิเคราะห์ ราคาที่ ดินในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล (Bangkok Metropolitan
Region “BMR”) ฉบับปี 2562 และ 2564 ของศูนย์วิจยั และประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ไทย (Agency for real estate affairs
“AREA”) ซึ่ งมีการสรุ ปตัวอย่างข้อมูลสารวจจากภาคสนามเกี่ยวกับราคาที่ดินแนวรถไฟฟ้ าในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
ผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั จึงได้สรุ ปข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินขนาด 4 ไร่
ตามแนวรถไฟฟ้าที่ใกล้เคียงทรัพย์สินโครงการตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อัตราการ
สถานี
โซน
เพิม่ ขึน้ ต่อ
รถไฟฟ้า
ปี 2558
ปี (%)
BTS-23 อ่อนนุช
10.1
630,000

ราคาต่ อตารางวา (บาท)
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

700,000

800,000

850,000 1,050,000 1,120,000 1,120,000

ที่มา: ข้ อมูลจากรายงานวิเคราะห์ ราคาที่ดินในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (BMR) ฉบับปี 2562 และ 2564 ของ AREA

จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ราคาที่ดินขนาด 4 ไร่ แนวรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุช มีอตั ราการเพิม่ ขึ้น (Compound
Annual Growth Rate “CAGR”) นับตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 10.1 ต่อปี อย่างไรก็ดี ทรัพย์สินโครงการมิได้
อยู่ติดถนนสุ ขมุ วิทตามแนวรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุช แต่อยู่ห่างจากสถานีอ่อนนุชประมาณ 2 กิโลเมตร ดังนั้น ราคาที่ดินของ
ทรัพย์สินโครงการและอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินอาจต่ากว่าราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าที่ระบุไว้ขา้ งต้น
3.10.2.2. การเปลี่ยนแปลงราคาทรัพย์สินภายในโครงการ T77
ในบริ เวณโครงการ T77 ประกอบไปด้วยโครงการที่อยู่อาศัยจานวน 9 โครงการ โรงเรี ยนนานาชาติบางกอก
เพรพ ห้าง HABITO Mall โรงพยาบาลฟัน และสวนผัก Sansiri Backyard โดยผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั และผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขาย
โทเคนดิจิทลั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลราคาเสนอขาย (asking price) จาก https://www.hipflat.co.th ของโครงการคอนโดมิเนี ยมใน
โครงการ T77 จานวน 4 โครงการ คือ (1) โครงการ Blocs 77 (2) โครงการ เดอะ เบส สุ ขุมวิท 77 (3) โครงการ เดอะ เบส พาร์ ค
เวสต์ สุ ขุมวิท 77 และ (4) โครงการ เดอะ เบส พาร์ คอีสต์ สุ ขุมวิท 77 เนื่องจากเป็ นโครงการที่มีราคาเสนอขายเพื่อเปรี ยบเทียบ
ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2564 โดยราคาเสนอขายเฉลี่ยของทั้ง 4 โครงการ ณ ปี 2558 เท่ากับ 88,550 บาทต่อตาราง
เมตร และราคาเสนอขายเฉลี่ยของทั้ง 4 โครงการ ณ ครึ่ งปี แรกของปี 2564 เท่ากับ 112,311 บาทต่อตารางเมตร ซึ่ งมีอตั ราการ
เพิ่มขึ้น (CAGR) ของราคาเสนอขายเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 4 ต่อปี จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ราคาทรัพย์สินภายในบริ เวณโครงการ T77
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ราคาของทรัพย์สินแต่ละประเภทในโครงการอาจมีการปรับตัวขึ้นลงที่แตกต่าง
กันได้ข้ นึ อยูก่ บั ความต้องการของตลาด
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