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เร่ือง สรุปอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย พ

 

เรียน ทานผูสนใจและเก่ียวของกับวงการประเมินคาทรัพยสิน

 

 ตามที่มูลนิธิประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทย 

ผลตอบแทนในการลงทุน เมื่อวันที่ 14 

ผลตอบแทนในการลงทุนของมูลนิธิฯ เปนประธาน

 วิธีการศึกษา: การศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลตางแหลงขอมูลทุติยภูมิตางๆ เชน ผลตอบแทนการลงทุน 

ปนผล) จากการลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

ความคิดเห็นจากผูประกอบการ นักลงทุน ผูประเมินราคาทรัพ

2549 โดยมีขอมูลสําคัญตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

 

ตารางที่ 1 สถิตผิลตอบแทนการลงทุน 

(Real Estate Investment Trust : REIT) 

ลํา กองทุน จํานวนหน่วยลงทุน
ดับ  (ล้านหน่วย

1 SPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบนิสมุย

2 TIF1 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1

3 FTREIT ทรัสต์เพ ื�อการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์และสิทธกิารเช ่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

4 AIMIRT ทรัสต์เพื� อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท

5 AMATAR ทรัสตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสทิธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท

6 TFUND กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

7 FUTUREPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

8 AIMCG  ทรัสต์เพื� อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท

9 ALLY ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล

10 CPNREIT  ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเชา่อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

11 MJLF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล์กซ์ ไลฟ์สไตล์

12 BKKCP กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก

13 MIPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์

14 B-WORK ทรัสต์เพื�อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ

15 CPNCG กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท

16 JCP กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เจซี

17 QHPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี � เฮ้าส์

18 MNIT กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี

19 CTARAF กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรม และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

20 LUXF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี�

21 MNIT2 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2

22 MNRF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั�นแนวเรสซิเดนซ์ฟันต์

เฉลี�ย

พิสัย 

 มูลนิธิประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทย
 องคกรวิชาการไมแสวงหากําไร 
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15 สิงหาคม  2565 

อัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2564 

ทานผูสนใจและเก่ียวของกับวงการประเมินคาทรัพยสิน 

นายหนาแหงประเทศไทย ไดทําการจัดประชุมระดมสมองเกี่ยวกับการกําหนดอัตรา

มิถุนายน 2565 โดย อ.วสันต คงจันทร ในฐานะประธานคณะทํางานกําหนดอัตรา

ผลตอบแทนในการลงทุนของมูลนิธิฯ เปนประธานไดผลสรุปจากระดมสมอง ดังนี้: 

การศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลตางแหลงขอมูลทุติยภูมิตางๆ เชน ผลตอบแทนการลงทุน 

จากการลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment Trust: REIT)

ความคิดเห็นจากผูประกอบการ นักลงทุน ผูประเมินราคาทรัพยสิน สถาบันการเงิน และผูสนใจทั่วไป มาอยางตอเนื่องตั้งแตป 

ขอมูลสําคัญตาง ๆ ที่เก่ียวของ ดังนี ้

สถิตผิลตอบแทนการลงทุน (เงนิปนผล) จากการลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย

Real Estate Investment Trust : REIT) ป 2549-2564 

จํานวนหน่วยลงทุน วันเริ�มต้น ประเภท
ล้านหน่วย) กองทุน ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 

950         24/11/2006 สิทธิการเช่า 10.3% 12.5% 10.7%

90           29/6/2005 กรรมสิทธิ� 8.4% 8.4% 10.2% 8.9% 8.6% 8.0% 7.4%

760         12/5/2005 กรรมสิทธิ�

595         9/1/2018 กรรมสิทธ ิ�/สิทธกิารเช่า - - -

358         30/6/2015 กรรมสิทธ ิ�/สิทธกิารเช่า - - -

760         12/5/2005 กรรมสิทธิ� 8.3% 7.6% 7.3% 7.8%

473         7/12/2006 สิทธิการเช่า 10.1% 9.0% 9.4% 8.7% 11.1% 10.8% 10.5%

288         12/7/2019 สิทธิการเช่า - - -

874         12/12/2019 สิทธิการเช่า - - -

1,092      23/8/2005 สิทธิการเช่า 7.8% 8.0% 10.6% 10.0%

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล์กซ์ ไลฟ์สไตล์ 230         18/7/2007 สิทธิการเช่า 10.9%

100         15/3/2007 กรรมสิทธิ� 6.3% 7.0% 6.6% 7.2% 8.6% 8.3% 7.8%

190         15/3/2007 กรรมสิทธิ� 7.8% 7.8% 8.1% 7.5%
ทรัสต์เพื�อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 369         28/2/2018 สิทธิการเช่า - - -

คอมเมอร์เชียล โกรท 427         21/7/2012 สิทธิการเช่า

62           5/1/2007 สิทธิการเช่า - - -

797         12/12/2006 สิทธิการเช่า 6.1% 8.0% 7.5% 11.2% 9.1% 9.5%

138         11/8/2005 กรรมสิทธิ� 6.1% 7.0% 7.0% 7.7%
กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรม และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 320         13/10/2008 สิทธิการเช่า 10.8%

197         9/6/2008 กรรมสิทธิ� 7.4%

1,005      31/3/2009 กรรมสิทธิ� 7.4%

108         19/6/2008 กรรมสิทธิ� 8.3%

7.7% 7.2% 8.5% 8.7%
6-10% 3-10% 7-12.5% 7-12.3%

นายหนาแหงประเทศไทย 
องคกรวิชาการไมแสวงหากําไร ทะเบียนลําดับที่ กท. 1075 
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จัดประชุมระดมสมองเกี่ยวกับการกําหนดอัตรา

วสันต คงจันทร ในฐานะประธานคณะทํางานกําหนดอัตรา

การศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลตางแหลงขอมูลทุติยภูมิตางๆ เชน ผลตอบแทนการลงทุน (เงิน

Real Estate Investment Trust: REIT)และการระดม

ยสิน สถาบันการเงิน และผูสนใจทั่วไป มาอยางตอเนื่องตั้งแตป 

จากการลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย 

ผลตอบแทน 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 
10.7% 6.3% 9.7% 6.7%

7.4% 7.6% 7.5% 7.2% 6.4% 7.0% 4.7% 5.2%

- - - -

- - - -

7.8% 6.8% 7.6% 5.7%
10.5% 10.4% 8.8% 8.4% 8.4% 8.5% 7.8% 6.7%

- - - -

- - - -
10.0% 7.6% 8.0% 5.7%
10.9% 8.9% 9.0% 6.6%

7.8% 7.6% 7.3% 7.1% 6.4% 6.6% 6.9% 5.3%

7.5% 7.8% 7.6% 5.1%

- - - -

- 6.1% - 5.9% - 4.0% -

9.5% 8.6% 7.8% 8.4% 7.5% 8.1% 6.5% 5.5%

7.7% 9.0% 8.7% 4.5%
10.8% 9.1% 9.5% 9.8% 11.6% 13.6% 8.6% 9.1%

7.4% 10.0% 15.6% 9.6%

7.4% 7.8% 8.0% 8.2% 7.4% 7.8% 7.7% 7.8%

8.3% 8.3% 8.2% 7.9%

8.7% 7.6% 8.5% 6.5%
7-12.3% 7-10.6% 2.2-15.5% 3.0-14.6% 1.4-8.3%



 

 
สรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย 

ที่มา

ในการเสวนา มูลนิธิฯ ไดรวบรวมขอมูลอัตราผลตอบแทนในการลงทุนในการซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยเดิม (Property Fund) ปจจุบันเปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

: REIT) ตั้งแตป 2549-2563 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจํานวน 

ผลตอบแทนเปนผลตอบแทนจากเงินปนผล 

การจายเงินปนผลประมาณ 90% แสดงถึงผลตอบแทนที่จายยังไมครอบคลุมผลตอบแทนที่แทจริง รวมทั้งยังมีความแตกตาง

ไปตามประเภทของกองทุนฯ กองทุนเปด กองทุนปด กองทุนประเภท

ไซดตลาดหลักทรัพย http://www.set.or.th

ของโครงการ เปนตน โดยผลตอบแทนของทรัสตเพื่อการลงทุนฯ ใชเปนขอพิจารณาประการหนึ่งในการกําหนดอัตรา

ผลตอบแทนที่สามารถเขาถึงและอางอิงได จากเว็บไซดของตลาดหลักทรัพย 

ในชวงป 2563-2564 ที่ไดรับผลกระทบจากโควิด

เพิ่มขึ้น ทั้งที่เกิดสถานการณโควิด-19 กระทบตอตลาดอสังหาริมทรัพยโดยรวม 

หนวยขายกองทุนที่ลดลงมาก (ประมาณ 

ของราคาหนวยลงทุน ทําใหอัตราผลตอบแทนเทียบกับราคาขายหนวยล

กับป 2562  

อยางไรก็ตาม หากพิจารณารวมทั้งอัตราผลตอบแทน 

รวมกัน พบวาภาพรวมมีการลดลงมาก จากคาเฉลี่ยทุกกองทุนในป 

ขางตน สะทอนสถานการณโควิด-19 ไดอยางชัดเจน

ทรัพยสินวา อัตราผลตอบแทนในการประเมินมูลคาทรัพยสินอาจไมจําเปนตองปรับลดลงแตอยางใด เนื่องจากรายไดที่ลดลง

สะทอนมูลคาไดเพียงพอแลว  

ลํา กองทุน
ดับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

1 SPF 7.5% 7.2% 6.3% 5.2% 6.4%

2 TIF1 7.3% 6.3% 8.3% 7.8% 7.3% 6.9% 6.8% 5.4% 7.6% 4.9%

3 FTREIT 3.0% 1.4%

4 AIMIRT - - - - -

5 AMATAR - - - - -

6 TFUND 5.3% 7.3% 6.6% 6.5% 5.6%

7 FUTUREPF 6.1% 7.2% 7.0% 6.5% 6.2% 6.4% 5.4% 5.8% 6.2% 7.0%

8 AIMCG - - - - -

9 ALLY - - - - -

10 CPNREIT 7.6% 4.3% 5.6% 5.1% N/A

11 MJLF 7.8% 8.1% 7.5% 6.9% 7.9%

12 BKKCP 6.0% 5.2% 6.2% 4.6% 6.1% 4.8% 6.2% 4.7% 5.8% 5.9%

13 MIPF 5.1% 5.2% 5.3% 5.5% 5.4%

14 B-WORK - - - - -

15 CPNCG 6.0% 5.8% 6.5%

16 JCP 4.6% - 2.4% - 1.9% - 1.3% - -

17 QHPF 8.0% 7.6% 7.9% 8.5% 7.2% 6.6% 6.5% 7.2% 7.0% 6.0%

18 MNIT 7.2% 9.1% 6.0% 7.8% 5.0%

19 CTARAF 6.4% 6.0% 4.8% 5.4% 8.2% 7.3% 6.7% 6.9% 14.2% 10.4%

20 LUXF 5.6% 6.1% 6.3% 7.1% 6.6%

21 MNIT2 8.0% 8.1% 6.7% 6.8% 8.6% 11.6% 9.9% 8.8% 5.7% 5.7%

22 MNRF 8.3% 6.9% 14.6% 7.8% N/A

เฉลี�ย 6.7% 6.5% 6.8% 6.1% 6.5%

พิสัย 1.4-8.3% 2.4-9.1% 1.9-14.76 1.3-10.48% 1.4.24%

 

 

สรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย (capitalization rate) ป 2564 

ที่มา: ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 

ไดรวบรวมขอมูลอัตราผลตอบแทนในการลงทุนในการซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ปจจุบันเปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย(Real Estate Investment Trust 

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจํานวน 22 กองทุน เพื่อเปนขอมูลอางอิงเบื้องตน โดยอัตรา

ผลตอบแทนเปนผลตอบแทนจากเงินปนผล (Dividend Yield) ขึ้นอยูกับนโยบายการจายเงินปนผล ซึ่งสวนใหญจะมีนโยบาย

แสดงถึงผลตอบแทนที่จายยังไมครอบคลุมผลตอบแทนที่แทจริง รวมทั้งยังมีความแตกตาง

ระเภทของกองทุนฯ กองทุนเปด กองทุนปด กองทุนประเภทFreehold หรือ Leasehold 

http://www.set.or.th) ประเภทอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน ทําเลที่ตั้ง เกรดโครงการ ตนทุนทางการเงิน

ตน โดยผลตอบแทนของทรัสตเพื่อการลงทุนฯ ใชเปนขอพิจารณาประการหนึ่งในการกําหนดอัตรา

ผลตอบแทนที่สามารถเขาถึงและอางอิงได จากเว็บไซดของตลาดหลักทรัพย  

ที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 โดยในป 2563ผลตอบแทน

กระทบตอตลาดอสังหาริมทรัพยโดยรวม แตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงลดลงของราคา

ประมาณ 20-40%) ในขณะที่ดานรายไดที่ลดลง แตกลับลดลงในสัดสวนที่นอยกวาการลดลง

ของราคาหนวยลงทุน ทําใหอัตราผลตอบแทนเทียบกับราคาขายหนวยลงทุน ณ สิ้นป 2563 มีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ

อยางไรก็ตาม หากพิจารณารวมทั้งอัตราผลตอบแทน (Dividend Yield) และราคาขายหนวยลงทุน 

รวมกัน พบวาภาพรวมมีการลดลงมาก จากคาเฉลี่ยทุกกองทุนในป 2562 เพิ่มขึ้น 3.4% กลับปรับตัวลดลงมากถึง 

ไดอยางชัดเจนในป 2563 อันทําใหเปนขอสังเกตุสําคัญ สําหรับการประเมินมูลคา

ทรัพยสินวา อัตราผลตอบแทนในการประเมินมูลคาทรัพยสินอาจไมจําเปนตองปรับลดลงแตอยางใด เนื่องจากรายไดที่ลดลง

Price
ปี 2561 เฉลี�ย ปี 2562 เฉลี�ย ปี 2563 ปี 2564 เปิดขาย ธค.58 ธค.59 ธค.60 ธค.61

6.5% 6.5% 6.0% 6.0% 10.7% - - 10.0 19.9 25.0 23.0 23.0 

4.9% 6.3% 6.0% 6.4% 4.6% 7.0% 6.0% 6.6% 5.6% 10.0 7.3 8.0 8.5 8.7 

4.7% 4.3% 5.7% 5.4% 9.5 9.7 10.4 11.6 

N/A 2.1% 3.8% 4.5% 10.0 - - - -

6.9% 5.7% 7.3% 5.9% 9.4 - - - 10.8 

- - - - - - 10.0 10.6 10.0 11.3 

7.0% 6.2% 6.7% 5.6% 6.1% 7.8% 6.8% 5.3% 4.1% 10.0 20.0 23.1 21.6 22.6 

- N/A 6.6% 9.5% 10.0 - - - -

- N/A 1.0% 0.8% 9.8 - - - -

N/A 4.9% 8.5% 1.2% 10.0 17.1 19.7 22.2 25.5 

7.2% 7.8% 9.8% 3.8% 10.0 13.1 14.7 12.8 12.4 

5.9% 5.6% 5.7% 6.1% 6.0% 6.9% 7.0% 6.9% 6.9% 10.0 9.5 10.2 11.0 12.6 

5.0% 6.1% 4.7% 5.4% 10.0 20.0 20.8 21.7 22.0 

N/A 4.0% 6.8% 7.3% 9.8 - - - 10.7 

6.4% 7.7% 9.5% 8.2% 10.3 13.2 14.7 14.3 15.2 

- - - - - - - 10.0 10.0 10.0 10.0 -

6.0% 6.5% 5.4% 6.8% 4.4% 10.1% 6.3% 7.8% 7.0% 10.0 10.3 11.6 11.6 13.1 

4.4% 2.1% 2.6% 6.2% 10.0 2.8 2.0 2.0 1.5 
10.4% 7.0% 7.1% 6.0% 6.9% 6.6% 4.5% 6.1% 3.7% 10.0 3.8 4.6 5.2 4.7 

7.3% 7.8% 2.4% 1.3% 10.0 6.1 6.7 8.3 8.4 

5.7% 5.2% 5.2% 4.9% 3.1% 4.5% 4.5% 4.6% 4.3% 10.0 7.8 6.2 5.3 5.0 

N/A 1.3% N/A 4.1% 10.0 5.0 3.9 3.9 3.2 

6.1% 6.8% 5.3% 5.3% 6.4% 5.8% 5.3% 5.3% 9.9 11.0 11.8 11.9 12.4 
4.64-7.22% 5.8-10.4% 1.3-7.81% 3.1-6.9% 2.55-9.84%
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ไดรวบรวมขอมูลอัตราผลตอบแทนในการลงทุนในการซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวม

Real Estate Investment Trust 

พื่อเปนขอมูลอางอิงเบื้องตน โดยอัตรา

ขึ้นอยูกับนโยบายการจายเงินปนผล ซึ่งสวนใหญจะมีนโยบาย

แสดงถึงผลตอบแทนที่จายยังไมครอบคลุมผลตอบแทนที่แทจริง รวมทั้งยังมีความแตกตาง

Leasehold (ศึกษารายละเอียดในเว็บ

ประเภทอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน ทําเลที่ตั้ง เกรดโครงการ ตนทุนทางการเงิน

ตน โดยผลตอบแทนของทรัสตเพื่อการลงทุนฯ ใชเปนขอพิจารณาประการหนึ่งในการกําหนดอัตรา

ผลตอบแทนของแตละกองทุนมีแนวโนม

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงลดลงของราคา

ในขณะที่ดานรายไดที่ลดลง แตกลับลดลงในสัดสวนที่นอยกวาการลดลง

มีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ

และราคาขายหนวยลงทุน (Price) 

กลับปรับตัวลดลงมากถึง -23.8% 

สําคัญ สําหรับการประเมินมูลคา

ทรัพยสินวา อัตราผลตอบแทนในการประเมินมูลคาทรัพยสินอาจไมจําเปนตองปรับลดลงแตอยางใด เนื่องจากรายไดที่ลดลง

Price ประเภท
ธค.62 ธค.63 Change ธค.64 Change 2 yrs.change

23.6 12.8 - - สนามบนิ

9.1 8.5 8.9 5% -3% โรงงาน

15.7 11.7 12.6 8% -20%

13.4 13.0 -3% 13.4 3% 0%

11.4 10.2 -11% 8.8 -14% -23%

24.9 18.5 -26% 14.6 -21% -41% ศูนย์การค้า

9.0 5.9 -34% 5.9 -1% -35%

- 6.0 7.0 17%

32.8 19.0 -42% 20.2 6% -38%

11.1 7.9 -29% 8.4 6% -25%

13.1 11.6 -11% 10.8 -7% -18% อาคารสํานกังาน

16.4 17.8 9% 15.7 -12% -4%

12.1 11.2 -7% 10.6 -5% -12%

12.5 10.6 -15% 12.4 17% -1%

- - - -

13.5 9.8 -27% 10.9 11% -19% อะพาร์ตเมนต์

1.7 1.5 -12% 1.6 9% -4%

5.7 5.1 -11% 5.3 5% -7% โรงแรมรีสอ์ท

8.5 6.7 -21% 6.8 1% -20%

4.9 5.0 2% 5.1 1% 3% บ้านเดี�ยว

3.1 2.9 -6% 2.9 1% -5%

12.8 9.8 -15% 9.6 2% -15%



 

 
สรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย 

สวนในป 2564 ผลตอบแทน

สวนราคาหนวยลงทุน (PRICE) คอนขางทรงตัว 

อนึ่ง ผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ในรอบ 

และมีแนวโนมคอนขางทรงตัวในชวง 1-2 

1. ตนทุนราคาที่ดิน คากอสรางที่สูง

ผลตอบแทนชะลอตัวลงอยางตอเนื่อง 

2. ปจจัยที่กระทบโดยตรงตอตลาดอสังหาริมทรัพยแตละประเภทในแตละป

อัตราดอกเบี้ย ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย การลงทุนในเม็กกะโปรเจ็กตที่เกี่ยวของและกระทบตอกับตลาดอสังหาริมทรัพย

แตละประเภทที่แตกตางกัน แสดงผลสรุปการระดมสมองในลําดับตอไป

สรุปผลการระดมสมอง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริมทรัพย

ตารางที่ 2: สรุปผลการระดมสมอง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริมทรัพยประเภทตางๆในป 

ประเภท เม.ย.-51 พ.ค.-52 กค.2553 ต.ค.-54

โกดัง/โรงงาน 7-10% 7-10% 7-10% 6-8%

ปรมิณฑล ปรมิณฑล ปรมิณฑล ปรมิณฑล ปริมณฑล 

ศูนย การคา 8-10% 8-12% 8-12% 8-12% 12-15%

กทม. กทม. กทม. กทม.

10-12%

กทม

อาคารสํานักงาน 7-8% 7-10% 7-8% 7-8% 

กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD

5-6% 5-7% 5-7% 6-7% 

กทม.นอกCBD กทม.นอกCBD กทม.นอกCBD กทม.นอกCBD กทม

เซอรวสิ 8-9% 7-10% 6-8% 6-8% 

อะพารตเมนต กทม.เกรดA กทม.เกรดA กทม.เกรดA กทม.เกรดA กทม

7-8% 6-8% 6-8% 5-7%

กทม.เกรดB กทม.เกรดB กทม.เกรดB กทม.เกรดB กทม

อะพารตเมนต 6-7% 6-8% 6-8% 5-7%

โรงแรม 8-10% 8-12% 7-8% 7-9% 10-12%

กทม. กทม. กทม. กทม. กทม

กทม

 

 

สรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย (capitalization rate) ป 2564 

ผลตอบแทน (Dividend yield) มีแนวโนมลดลงอีกเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับป 

คอนขางทรงตัว  

ผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ในรอบ 15

2 ปหลัง อัตราผลตอบแทนลดลงมาในอัตราที่ต่ําระดับหนึ่ง 

ตนทุนราคาที่ดิน คากอสรางที่สูงขึ้นไมไดแปรผันตรงกับรายไดหรือคาเชา เปนปจจัยหนึ่งที่ทําให

ปจจัยที่กระทบโดยตรงตอตลาดอสังหาริมทรัพยแตละประเภทในแตละป อุปสงค อุปทาน ปจจัยมหภาค 

อัตราดอกเบี้ย ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย การลงทุนในเม็กกะโปรเจ็กตที่เกี่ยวของและกระทบตอกับตลาดอสังหาริมทรัพย

แสดงผลสรุปการระดมสมองในลําดับตอไป 

 

รุปผลการระดมสมอง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริมทรัพยประเภทตางๆ

 

สรุปผลการระดมสมอง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริมทรัพยประเภทตางๆในป 

 

 

อตัราผลตอบแทนในการลงทุน ป 2551-2564

ต.ค.-55 พ.ย.-56 ธ.ค.-57 ธค.2558 ธค.2559 กพ.60 ธค.61

9-12% 8-10% 8-11% 7-10% 6-8% 6-8% 6-9%

ปริมณฑล (นํ้าไมทวม) ปรมิณฑล ปรมิณฑล ปรมิณฑล ปรมิณฑล ปรมิณฑล ปรมิณฑล

12-15% 10-12% 8-10% 8-10% 8-10.5% 8-9% 7-8%

กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD

10-12% 8-10% 7-9% 7-9% 7-9% 7-8% 6-7%

กทม.นอกCBD กทม.นอกCBD กทม.นอกCBD กทม.นอกCBD กทม.นอกCBD กทม.นอกCBD กทม.นอกCBD กทม

7-8% 6-8% 6-8% 6-8% 6-8% 6-8% 6-9% 

กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD

6-7% 5-7% 5-7% 5-7% 6-7% 6-7% 6-7% 

กทม.นอกCBD กทม.นอกCBD กทม.นอกCBD กทม.นอกCBD กทม.นอกCBD กทม.นอกCBD กทม.นอกCBD กทม

7-8% 6-8% 6-8% 6-8% 6-8% 6-8% 6-8% 

กทม.เกรดA กทม.เกรดA กทม.เกรดA กทม.เกรดA กทม.เกรดA กทม.เกรดA กทม.เกรดA กทม

6-7% 5-7% 5-7% 6-7% 6-7% 6-7% 6-7%

กทม.เกรดB กทม.เกรดB กทม.เกรดB กทม.เกรดB กทม.เกรดB กทม.เกรดB กทม.เกรดB กทม

6-7% 5-7% 5-7% 5-7% 5-7% 5-6% 4-5%

10-12%  8-10%  7-9%  8-10%  8-10%  8-10%  8-10%

กทม.4-5ดาว กทม.4-5ดาว กทม.4-5ดาว กทม.4-5ดาว กทม.4-5ดาว กทม.4-5ดาว กทม.4-5ดาว กทม

8-10% 7-8%  6-8%  7-9%  6-8%  6-8%  6-8%

กทม.3ดาว กทม.3ดาว กทม.3ดาว กทม.3ดาว กทม.3ดาว กทม.3ดาว กทม.3ดาว กทม
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มีแนวโนมลดลงอีกเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับป 2563 

5 ปที่ผานมามีแนวโนมลดลง 

หลัง อัตราผลตอบแทนลดลงมาในอัตราที่ต่ําระดับหนึ่ง เนื่องจาก 

ไมไดแปรผันตรงกับรายไดหรือคาเชา เปนปจจัยหนึ่งที่ทําให

อุปสงค อุปทาน ปจจัยมหภาค 

อัตราดอกเบี้ย ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย การลงทุนในเม็กกะโปรเจ็กตที่เกี่ยวของและกระทบตอกับตลาดอสังหาริมทรัพย

ประเภทตางๆประจําป 2564 ดังนี ้

สรุปผลการระดมสมอง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริมทรัพยประเภทตางๆในป 2564 

ธค.62 ธค.63 ธค.64 แนวโนม

6-7% 6-7% 6-7%

ปรมิณฑล ปรมิณฑล ปรมิณฑล

6-7% 5-7% 5-7%

กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD

5-7% 5-7% 5-7%

กทม.นอกCBD กทม.นอกCBD กทม.นอกCBD

6-8% 5-8% 5-7%

กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD

6-7% 5-7% 5-6%

กทม.นอกCBD กทม.นอกCBD กทม.นอกCBD

5-7% 5-7% 5-7% 

กทม.เกรดA กทม.เกรดA กทม.เกรดA

5-6% 4-5% 4-5%

กทม.เกรดB กทม.เกรดB กทม.เกรดB

3-4% 3-4% 4-5%

6-8%

กทม.4-5ดาว ไมกําหนด ไมกําหนด

5-7%

กทม.3ดาว



 

 
สรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย 

การเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนในป 

ผูเขารวมเสวนา แตละประเภทอสังหาริมทรัพยโดยสรปุ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3: สรุปผลการระดมสมอง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริมทรัพยประเภทตางๆในป 

ประเภท

อสังหาริมทรัพย 

ผลสรุปการระดมสมอง 

โกดัง/โรงงาน  หลังจากน้ําทวมใหญในปลายป 

2556 ตอเนื่องป 2557 

2559-2560 ที่อุปทานเร่ิมมากขึ้น และอุปสงคไมเพิ่มขึ้น 

นาน) ทําใหอัตราผลตอบแทนลดลง

2560 ที่ภาคการสงออกปรับตัวดีขึ้น มีความตองกา

สูงขึ้น อยางไรก็ตาม ในป 

ในประเทศลดลง ตอเนื่องกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงตอเนื่องในป 

ความหวังจากการลงทุนในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

ออนไลนที่กําลังเติบโตอยางมาก 

ทําใหมีแนวโนมที่ดี

MLP (modern logistic property) 

 ในป 2563

อุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจากการสงออก เชน ยานยนต แตบางอุตสาหกรรมไดรับผลกระทบนอย 

เชน สินคาอุปโภค บริโภค หรือกลุมคลังสินคาที่ขยายตัวตามสินคาออนไลนอยางมาก จากสถานการณโค

วิด-19 ทําใหกลุมโรงงานชะลอตัวลง แตกลุมคลังสินคาบางพื้นที่จะดีขึ้น ทําใหภาพรวมชะลอตัว

มากนัก(ผลตอบแทนและราคาลดลงรวม 

ขยายตัวสูงหลังโควิด

ศูนยการคา  ศูนยการคาในยานศูนยกลางธุรกิจ

เนื่องภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา 

ผูประกอบการชะลอการลงทุนโครงการใหม แตในเขต

สอยของกลุมนักทองเที่ยว สวนนอกเขตซีบีดียังคอนขางทรงตัว 

การซื้อสินคาผาน Online

อุปทานใหมเพิ่มมากขึ้นจากโครงการขนาดใหญ

One Bangkok โครงการพัฒนาใหมของโรงแรมดุสิตธานีกับกลุม 

คอมเพล็กซ เปนตน

 ปจจัยดานเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง หนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้น แนวโนมคาใชจายครัวเรือนที่

จากธุรกิจออนไลนที่ขยายตัว

ตอเนื่องมาจนถึงป 

กลับมาใชบริการ การปรับใหมีพื้นที่พักผอน 

 

 

สรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย (capitalization rate) ป 2564 

การเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนในป 2564 ขางตน แสดงถึงผลการระดมสมอง การแสดงความคิดเห็นจาก

ผูเขารวมเสวนา แตละประเภทอสังหาริมทรัพยโดยสรปุ ดังนี้  

สรุปผลการระดมสมอง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริมทรัพยประเภทตางๆในป 

ผลสรุปการระดมสมอง แสดงความคิดเห็น และการเปลีย่นแปลงผลตอบแทนในป 

หลังจากน้ําทวมใหญในปลายป 2554 ทําใหป 2555 อยูในสถานการณไมปกติ 

2557 อยางไรก็ตาม ในป 2558 ผลตอบแทนเร่ิมลดลงจากตนทุนที่ดินที่สูงขึ้น

ที่อุปทานเร่ิมมากขึ้น และอุปสงคไมเพิ่มขึ้น (จากการไมขยายตัวของภาคสงออกของประเทศ

ทําใหอัตราผลตอบแทนลดลง อยางไรก็ตาม ตลาดไดปรับตัวมีอุปสงคเพิ่มขึ้นระยะสั้น

ภาคการสงออกปรับตัวดีขึ้น มีความตองการมากขึ้นตอเนื่องในป 

อยางไรก็ตาม ในป 2562 การเกิดสงครามการคา trade war สงผลตอการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม

ในประเทศลดลง ตอเนื่องกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงตอเนื่องในป 2563  

การลงทุนในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) และ

ออนไลนที่กําลังเติบโตอยางมาก (สัดสวนใชพื้นที่คลังสินคา ณ ป 2562 ประมาณ 

ทําใหมีแนวโนมที่ดีในอนาคตระยะตอไป (หลังป 2563) โอกาสของตลาดใหมๆ ในธุรกิจที่เ

MLP (modern logistic property) ตลาด multi users เปนตน  

2563-2564 ตลาดบางสวนไดรับผลกระทบจากโควิด-19 

อุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจากการสงออก เชน ยานยนต แตบางอุตสาหกรรมไดรับผลกระทบนอย 

เชน สินคาอุปโภค บริโภค หรือกลุมคลังสินคาที่ขยายตัวตามสินคาออนไลนอยางมาก จากสถานการณโค

มโรงงานชะลอตัวลง แตกลุมคลังสินคาบางพื้นที่จะดีขึ้น ทําใหภาพรวมชะลอตัว

ผลตอบแทนและราคาลดลงรวม 5-25%) ตอเนื่องในป 2564 

ขยายตัวสูงหลังโควิด-19 และสินคาออนไลนยังไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง

ศูนยการคาในยานศูนยกลางธุรกิจกรุงเทพมหานครชะลอตัวมาตั้งแตป 

เนื่องภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ภาวะหนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้น ทําใหการใชจายชะลอตัว

ผูประกอบการชะลอการลงทุนโครงการใหม แตในเขตยานศูนยกลางธุรกิจ

สอยของกลุมนักทองเที่ยว สวนนอกเขตซีบีดียังคอนขางทรงตัว ในป 2560 

Online มากขึ้น คาดวาจะสงผลตอผลตอบแทนของศูนยการคาลดลง

อุปทานใหมเพิ่มมากขึ้นจากโครงการขนาดใหญ เชน ไอคอนสยาม รวมทั้งในชวง 

โครงการพัฒนาใหมของโรงแรมดุสิตธานีกับกลุม CPN การพัฒนาพื้นที่ในโครงการมักกะสัน

คอมเพล็กซ เปนตน 

ปจจัยดานเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง หนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้น แนวโนมคาใชจายครัวเรือนที่

ที่ขยายตัวอยางไมหยุดยั้ง นาจะทําใหตลาดศูนยการคามีแนวโนมชะลอตัวลง

ตอเนื่องมาจนถึงป 2562 จะเห็นไดจากการปรับตัวของผูประกอบการหลัก การปรับรูปแบบศูนยการคาใหคน

กลับมาใชบริการ การปรับใหมีพื้นที่พักผอน co-working ฯลฯกรณีปรับตัวไมทันเชนกรณีตางประเทศที่

 4 

ขางตน แสดงถึงผลการระดมสมอง การแสดงความคิดเห็นจาก

สรุปผลการระดมสมอง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริมทรัพยประเภทตางๆในป 2564 

แสดงความคิดเห็น และการเปลีย่นแปลงผลตอบแทนในป 2564 

อยูในสถานการณไมปกติ ปรับตัวดีขึ้นในป 

ผลตอบแทนเร่ิมลดลงจากตนทุนที่ดินที่สูงขึ้น ตอเนื่องถึงป 

จากการไมขยายตัวของภาคสงออกของประเทศมา

ตลาดไดปรับตัวมีอุปสงคเพิ่มขึ้นระยะสั้นในชวงครึ่งปหลัง 

ในป 2561 ทําใหอัตราผลตอบแทน

สงผลตอการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม

2563  อยางไรก็ตาม ตลาดนี้ยังมี

และแนวโนมตลาดโลจิสติกส สินคา

ประมาณ 30%) อาจกระตุนอุปสงค 

โอกาสของตลาดใหมๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวของ ตลาด 

19 โดยเฉพาะตลาดโรงงานในกลุม

อุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจากการสงออก เชน ยานยนต แตบางอุตสาหกรรมไดรับผลกระทบนอย 

เชน สินคาอุปโภค บริโภค หรือกลุมคลังสินคาที่ขยายตัวตามสินคาออนไลนอยางมาก จากสถานการณโค

มโรงงานชะลอตัวลง แตกลุมคลังสินคาบางพื้นที่จะดีขึ้น ทําใหภาพรวมชะลอตัวลงไม

2564 ภาคการสงออกที่คาดวาจะ

และสินคาออนไลนยังไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง 

ตั้งแตป 2557ตอเนื่องถึงป 2558 

ภาวะหนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้น ทําใหการใชจายชะลอตัวลงโดยในป 2559 

ยานศูนยกลางธุรกิจ มีการขยายตัวจากการจับจายใช

2560 มีแนวโนมซบเซาลงจากตลาด 

มากขึ้น คาดวาจะสงผลตอผลตอบแทนของศูนยการคาลดลง อีกทั้งในป 2561 มี

เชน ไอคอนสยาม รวมทั้งในชวง 1-3 ปขางตน เชน โครงการ 

การพัฒนาพื้นที่ในโครงการมักกะสัน

ปจจัยดานเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง หนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้น แนวโนมคาใชจายครัวเรือนที่ลดลง คูแขง

นาจะทําใหตลาดศูนยการคามีแนวโนมชะลอตัวลง สถานการณ

จะเห็นไดจากการปรับตัวของผูประกอบการหลัก การปรับรูปแบบศูนยการคาใหคน

ฯลฯกรณีปรับตัวไมทันเชนกรณีตางประเทศที่



 

 
สรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย 

ประเภท

อสังหาริมทรัพย 

ผลสรุปการระดมสมอง 

ศูนยการคามีแนวโนมปดตัวมากขึ้น 

 ในป 2563 

ตามนโยบายรัฐ แมขณะเปดทําการได ก็ไดรับผลกระทบจากการจับจายที่ลดลงชัดเจน

ที่ไดรับผลกระทบสูง 

กลับมาพื้นตัวจากการกลับมาจับจายใชสอย

อาคารสํานักงาน  ตลาดอาคารสํานักงาน

เนื่องจากตนทุนคาที่ดิน

สํานักงานเดิมที่มีอยู

ศูนยกลางธุรกิจใจกลางเมืองมีอัตราการเชา

ดินสูง คาเชายังไมคุมคาการลงทุน

อาคารเกามาปรับปรุงใหมจะมีมากขึ้น 

การไมมีอุปทานใหม

นอก สถานการณปรับตัวดีขึ้นจากที่ในเขตชั้นในคอนขางเต็ม เร่ิมมีการปรับคาเชาและมีอุปสงคเพิ่มขึ้น 

อัตราผลตอบแทนในป 

ชะลอตัว ทําใหคาดวาจะทรงตัวเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก 

 ป 2563เนื่องจากสถานการณโควิด

ปกติปละกวา 300

ทําใหผลตอบแทนและราคาลดลงในชวง 

กลับมาลงทุนของชาวตางชาติในประเทศไทยหลังโดวิด

จะมีอุปทานเขาตลาดใหมกวา 

ผลตอบแทนที่ลดลงไดในระยะตอไป

เซอรวิส 

อะพารตเมนต 

 ตลาดที่มีความสัมพันธกับตลาดอาคารสํานักงาน เซอรวิสอะพารตเมนต 

2557 -2558 ผลตอบแทนยังทรงตัว แตมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นจากการปรับคาเชาในอนาคต 

เปด AEC คาดวาจะทําใหความตองการเซอรวิสอะพารตเมนตเพิ่มมากขึ้น 

เชารายวันคลายโรงแรมรองรับการทองเที่ยวที่ขยายตัวสูงในป 

โรงแรมบางสวน)โดยเฉพาะในยานแหลงช็อปปงสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชา

อยางไรก็ตาม ในป 

สงผลตอรายรับ อีกทั้งมีการแขงขันจากตลาดคอนโดมิเนียมใหเชา ทําใหผลตอบแทนชะลอตัวลง 

 ในป 2563

กลุมลูกคาใกลเคียงกัน 

ผลตอบแทนและราคาลดลงรวมในชวง 

ลงทุนของชาวตางชาติในประเทศไทยหลังโดวิด

อะพารตเมนต  กลุมตลาดอะพารตเมนตสําหรับชาวตางชาติในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน

 

 

สรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย (capitalization rate) ป 2564 

ผลสรุปการระดมสมอง แสดงความคิดเห็น และการเปลีย่นแปลงผลตอบแทนในป 

ศูนยการคามีแนวโนมปดตัวมากขึ้น  

2563 ศูนยการคาไดรับผลกระทบชัดเจนจากโควิด-19 เนื่องจากการปดบริการศูนยการคา

ตามนโยบายรัฐ แมขณะเปดทําการได ก็ไดรับผลกระทบจากการจับจายที่ลดลงชัดเจน

รับผลกระทบสูง (ภาพรวมผลตอบแทนและราคา ลดลง 23-42% 

จากการกลับมาจับจายใชสอยของผูบริโภคมากขึ้นจากการคลี่คลายของโควิด

อาคารสํานักงานดานอัตราผลตอบแทนแมวาในชวง 10 

เนื่องจากตนทุนคาที่ดินในยานศูนยกลางธุรกิจปรับตัวสูงขึ้นมาก อยางไรก็ตาม 

สํานักงานเดิมที่มีอยูในปจจุบัน กลับมีอัตราการเชาที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอาคารสํานักงานเกรด 

ศูนยกลางธุรกิจใจกลางเมืองมีอัตราการเชากวา 95% เนื่องจากการลงทุนใน

ไมคุมคาการลงทุน) ทําใหอาคารเดิมที่มีอยูแนวโนมปรับคาเชา

อาคารเกามาปรับปรุงใหมจะมีมากขึ้น คาดวาในอนาคตผลตอบแทนจะสูงขึ้นจากการปรับ

การไมมีอุปทานใหม) บางอาคารเริ่มมีการปรับปรุงอาคารเพื่อปรับคาเชา สวนอาคารสํานักงานในเขตรอบ

ปรับตัวดีขึ้นจากที่ในเขตชั้นในคอนขางเต็ม เร่ิมมีการปรับคาเชาและมีอุปสงคเพิ่มขึ้น 

อัตราผลตอบแทนในป 2562 เปนปแรกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ในป 

ชะลอตัว ทําใหคาดวาจะทรงตัวเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก  

เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ที่กระทบตอความตองการพื้นที่เชาอาคารสํานักงานจาก

300,000 ตารางเมตร (Take up rate) ลดเหลือไมถึง 100

ทําใหผลตอบแทนและราคาลดลงในชวง 7-11%และในป 2564 คาดวาจะมีสถานการณที่ดีขึ้นจากการ

กลับมาลงทุนของชาวตางชาติในประเทศไทยหลังโดวิด-19 คลี่คลาย อยางไรก็ตาม ในอนาคต 

จะมีอุปทานเขาตลาดใหมกวา 2.0 ลานตารางเมตรทําใหการแขงขันสูงขึ้น อาจสงผลตอคาเชา 

ผลตอบแทนที่ลดลงไดในระยะตอไป 

ตลาดที่มีความสัมพันธกับตลาดอาคารสํานักงาน เซอรวิสอะพารตเมนต 

ผลตอบแทนยังทรงตัว แตมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นจากการปรับคาเชาในอนาคต 

คาดวาจะทําใหความตองการเซอรวิสอะพารตเมนตเพิ่มมากขึ้น และมีการปรับสินคาเปนหองพักให

เชารายวันคลายโรงแรมรองรับการทองเที่ยวที่ขยายตัวสูงในป 2558 ตอเนื่องป 

โดยเฉพาะในยานแหลงช็อปปงสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชา

อยางไรก็ตาม ในป 2561 ปญหาดานกฎหมายโรงแรมที่ทําใหกลุมเซอรวิสฯ เปดเปนรายวันยากขึ้น ทําให

สงผลตอรายรับ อีกทั้งมีการแขงขันจากตลาดคอนโดมิเนียมใหเชา ทําใหผลตอบแทนชะลอตัวลง 

2563-2564 อุปสงคไดรับผลกระทบในทํานองเดียวกับตลาดอาคารสํานักงาน เนื่องจาก

กลุมลูกคาใกลเคียงกัน (ชาวตางชาติมาเชาสํานักงาน และพักในเซอรวิสอะพารตเมนต

ผลตอบแทนและราคาลดลงรวมในชวง 5-19%และในป 2564 มีสถานการณที่ดีขึ้นจากการกลับมา

ลงทุนของชาวตางชาติในประเทศไทยหลังโดวิด-19 คลี่คลายในทํานองเดียวกับอาคารสํานักงาน

ตลาดอะพารตเมนตสําหรับชาวตางชาติในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน 
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แสดงความคิดเห็น และการเปลีย่นแปลงผลตอบแทนในป 2564 

เนื่องจากการปดบริการศูนยการคา

ตามนโยบายรัฐ แมขณะเปดทําการได ก็ไดรับผลกระทบจากการจับจายที่ลดลงชัดเจน เปนอุตสาหกรรม

% แตในป 2564 สถานการณเริ่ม

ของผูบริโภคมากขึ้นจากการคลี่คลายของโควิด-19 

10 กวาปที่ผานมามีแนวโนมลดลง 

อยางไรก็ตาม ดานอัตราการเชาอาคาร

โดยเฉพาะอาคารสํานักงานเกรด A ในยาน

การลงทุนในอุปทานใหมมีนอย (ตนทุนคาที่

ปรับคาเชาในระยะตอไป รวมทั้งการซื้อ

คาดวาในอนาคตผลตอบแทนจะสูงขึ้นจากการปรับตัวของคาเชา(จาก

บางอาคารเริ่มมีการปรับปรุงอาคารเพื่อปรับคาเชา สวนอาคารสํานักงานในเขตรอบ

ปรับตัวดีขึ้นจากที่ในเขตชั้นในคอนขางเต็ม เร่ิมมีการปรับคาเชาและมีอุปสงคเพิ่มขึ้น ทําให

เปนปแรกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ในป 2563 คาดวาจะการลงทุนจะ

ที่กระทบตอความตองการพื้นที่เชาอาคารสํานักงานจาก

100,000 ตารางเมตรในป 2563 

คาดวาจะมีสถานการณที่ดีขึ้นจากการ

คลี่คลาย อยางไรก็ตาม ในอนาคต 5 ปขาง

ทําใหการแขงขันสูงขึ้น อาจสงผลตอคาเชา และ

ตลาดที่มีความสัมพันธกับตลาดอาคารสํานักงาน เซอรวิสอะพารตเมนต (สําหรับชาวตางชาติ) ในป 

ผลตอบแทนยังทรงตัว แตมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นจากการปรับคาเชาในอนาคต อีกทั้งยังมีการ

และมีการปรับสินคาเปนหองพักให

ตอเนื่องป 2559  (บางแหงจดทะเบียน

โดยเฉพาะในยานแหลงช็อปปงสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เชน ปทุมวัน ราชประสงค 

ปญหาดานกฎหมายโรงแรมที่ทําใหกลุมเซอรวิสฯ เปดเปนรายวันยากขึ้น ทําให

สงผลตอรายรับ อีกทั้งมีการแขงขันจากตลาดคอนโดมิเนียมใหเชา ทําใหผลตอบแทนชะลอตัวลง  

บตลาดอาคารสํานักงาน เนื่องจาก

ชาวตางชาติมาเชาสํานักงาน และพักในเซอรวิสอะพารตเมนต) ทําให

มีสถานการณที่ดีขึ้นจากการกลับมา

คลี่คลายในทํานองเดียวกับอาคารสํานักงาน 

 เชน ยานสุขุมวิทมีแนวโนมปรับตัว



 

 
สรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย 

ประเภท

อสังหาริมทรัพย 

ผลสรุปการระดมสมอง 

คลายเซอรวิส อะพารตเมนต

จากการขยายตัวของคอนโดมิเนียม

ผลตอบแทนกลุมอะพารตเมนตที่ลดลง 

 ในป 2563

หากเปนกลุมคนทํางานในเมือง อาจไดรับผลกระทบจา

ผลกระทบจากการปดเรียน และการเรียนออนไลนมากขึ้น ทําใหโควิด

อยางไรก็ตาม เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย อาจสงผลตอดีตอตลาดเชาในระยะตอไป 

โดยเฉพาะกําลังซื้อในกลุม

เชามากขึ้น  

โรงแรม  ในป 2557 

19% ป 2555 ขยายตัว 

คน) ลดลง 6.6% 

ประมาณ 30 ลานคน 

จํานวน 40.0 ลาน คน โดยขยายตัวในอัตราที่ลดลง จากเศรษฐกิจโลก 

โคโรนาในชวงตนป 

มากแนวโนมรูปแบบ

โรงแรมขนาดเล็กไมมีใบอนุญาต 

สงผลตออุปทานลดลงในตลาดในสัดสวน 

จากตลาดไป) 

 ในป 2563 

94% ที่ตามรับทราบสถานการณกันโดยทั่วไปวาไดรับผลกระทบจากดานการทองเที่ยวตางชาติที่มี

นักทองเที่ยวกวา 

ขายสินทรัพยประเภทโรงแรมในทองตลาดจํานวนมาก โดยราคาขายลดลงประมาณ 

จึงไมกําหนดอัตราผลตอบแทนเนื่องจากสวนใหญแลวผลตอบแทนเปนศูนยหรือติดลบ สวน

คาดวาจะกลับมาฟนตัวไดเพียงเล็กนอย คาดวาจะกลับมาปกติตองไดระยะเวลา 

คาดการณนักทองเที่ยวที่คาดการณวาจะกลับมาทองเที่ยวประมาณ 

ประมาณ 20 ลานคนในป 

 

อธิบายเพิ่มเติม:- 

(1) อัตราผลตอบแทนนี้เปนอัตราผลตอบแทน

อุตสาหกรรมใน ในภาพรวมเทานั้น การใชงานจริงยังตองเจาะจงในรายละเอียดของพื้นที่ 

อสังหาริมทรัพย เกรดของอสังหาริมทรัพย 

 

 

สรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย (capitalization rate) ป 2564 

ผลสรุปการระดมสมอง แสดงความคิดเห็น และการเปลีย่นแปลงผลตอบแทนในป 

เซอรวิส อะพารตเมนตขางตน แตสวนตลาดอะพารตเมนตกลุมคนไทยทั่วไป 

จากการขยายตัวของคอนโดมิเนียมและตนทุนที่ดิน คากอสรางที่สูงขึ้นมาก จนเปนปจจัยกระทบสําคัญตอ

ผลตอบแทนกลุมอะพารตเมนตที่ลดลง  

2563-2564 อะพารตเมนตกลุมคนไทยทั่วไป ไดรับผลกระทบไปตามกลุมลูกคาเปาหมาย 

หากเปนกลุมคนทํางานในเมือง อาจไดรับผลกระทบจากการวางงาน กลุมนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย ไดรับ

ผลกระทบจากการปดเรียน และการเรียนออนไลนมากขึ้น ทําใหโควิด-19 เปนการซ้ําเติมธุรกิจ

เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย อาจสงผลตอดีตอตลาดเชาในระยะตอไป 

โดยเฉพาะกําลังซื้อในกลุมตลาดลางคนไทย ความสามารถในการซื้อที่อยูอาศัยลดลง มีความจําเปนที่จะตอง

2557 ชะลอตัวลงตามภาวการณทองเที่ยวโดยรวม (ป 2553 

ขยายตัว 15.98%(22.3 ลานคน)ป 2556ขยายตัว 10% (24

% ป 2558 นักทองเที่ยวประมาณ 28.00 ลานบาท ป 2559 

ลานคน ป 2560 ประมาณ 35.0 ลานคน ลาสุดในป 2561 

ลาน คน โดยขยายตัวในอัตราที่ลดลง จากเศรษฐกิจโลก สงครามการคา ลาสุดโรคระบาดไวรัส

โคโรนาในชวงตนป 2563 คาดวาจะสงผลกระทบตอธุรกิจโรงแรมในป 2563 

มากแนวโนมรูปแบบการลงทุนโรงแรมเปนโรงแรมขนาดเล็กมากขึ้น แตก็มี

ไมมีใบอนุญาต (กฎกระทรวงฯ ป 2559 กําหนดใหดําเนินการใหถูกตองในป 

สงผลตออุปทานลดลงในตลาดในสัดสวน 20-30% (กลุมที่ไมอาจดําเนินการขออนุญาตโรงแรมได ตองออก

2563 กลุมโรงแรมไดรับผลกระทบมากที่สุด โดยผลตอบแทนและราคารวมลดลงถึง 

ที่ตามรับทราบสถานการณกันโดยทั่วไปวาไดรับผลกระทบจากดานการทองเที่ยวตางชาติที่มี

นักทองเที่ยวกวา 40 ลานคนในป 2562 เหลือเพียง 4.0 ลานคนในป 2563 

ขายสินทรัพยประเภทโรงแรมในทองตลาดจํานวนมาก โดยราคาขายลดลงประมาณ 

กําหนดอัตราผลตอบแทนเนื่องจากสวนใหญแลวผลตอบแทนเปนศูนยหรือติดลบ สวน

คาดวาจะกลับมาฟนตัวไดเพียงเล็กนอย คาดวาจะกลับมาปกติตองไดระยะเวลา 

คาดการณนักทองเที่ยวที่คาดการณวาจะกลับมาทองเที่ยวประมาณ 

ลานคนในป 2565  

ผลตอบแทนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนสําคัญ

อุตสาหกรรมใน ในภาพรวมเทานั้น การใชงานจริงยังตองเจาะจงในรายละเอียดของพื้นที่ 

อสังหาริมทรัพย เกรดของอสังหาริมทรัพย segmentation ตางๆ ในรายละเอียดอีก  
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แสดงความคิดเห็น และการเปลีย่นแปลงผลตอบแทนในป 2564 

สวนตลาดอะพารตเมนตกลุมคนไทยทั่วไป ผลตอบแทนมีแนวโนมลดลง 

และตนทุนที่ดิน คากอสรางที่สูงขึ้นมาก จนเปนปจจัยกระทบสําคัญตอ

อะพารตเมนตกลุมคนไทยทั่วไป ไดรับผลกระทบไปตามกลุมลูกคาเปาหมาย 

กการวางงาน กลุมนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย ไดรับ

เปนการซ้ําเติมธุรกิจตอเนื่อง 

เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย อาจสงผลตอดีตอตลาดเชาในระยะตอไป 

ตลาดลางคนไทย ความสามารถในการซื้อที่อยูอาศัยลดลง มีความจําเปนที่จะตอง

2553 ขยายตัว 11% ป 2554 ขยายตัว

24.5 ลานคน) ป 2557 (24.0 ลาน

2559 ขยายตัวตอเนื่องนักทองเที่ยง

2561 จํานวน 38.0 ลานคน ในป 2562 

สงครามการคา ลาสุดโรคระบาดไวรัส

2563 ในชวงครึ่งปแรกชะลอตัวลง

แตก็มีการดําเนินการอยางจริงจังกับ

กําหนดใหดําเนินการใหถูกตองในป 2564)อาจจะ

กลุมที่ไมอาจดําเนินการขออนุญาตโรงแรมได ตองออก

กลุมโรงแรมไดรับผลกระทบมากที่สุด โดยผลตอบแทนและราคารวมลดลงถึง 14-

ที่ตามรับทราบสถานการณกันโดยทั่วไปวาไดรับผลกระทบจากดานการทองเที่ยวตางชาติที่มี

2563 สอดคลองกับการประกาศ

ขายสินทรัพยประเภทโรงแรมในทองตลาดจํานวนมาก โดยราคาขายลดลงประมาณ 20-30%ในป 2563 

กําหนดอัตราผลตอบแทนเนื่องจากสวนใหญแลวผลตอบแทนเปนศูนยหรือติดลบ สวนในป 2564 

คาดวาจะกลับมาฟนตัวไดเพียงเล็กนอย คาดวาจะกลับมาปกติตองไดระยะเวลา 2-3 ป จากการ

คาดการณนักทองเที่ยวที่คาดการณวาจะกลับมาทองเที่ยวประมาณ 5-8 ลานคนในป 2564 และ

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนสําคัญเปนภาพกวางของ

อุตสาหกรรมใน ในภาพรวมเทานั้น การใชงานจริงยังตองเจาะจงในรายละเอียดของพื้นที่ (Location) ประเภทของ



 

 
สรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย 

(2) อัตราขางตนเปนอัตราผลตอบแทนใน

ถึงความเหมาะสมตอมูลคาดวย เชน ในบางทรัพยสินอัตราผลตอบแทนจริงในทองตลาดอาจต่ํามาก เชน อะพารตเมนตใน

บางพื้นที่ที่อาจมีผลตอบแทนต่ําเพียง 

อัตราการเชาลดลงจากคูแขงคอนโดมิเนียม ผูลงทุนสวนหนึ่งอาจขาดขอมูล

ทรัพยสิน ผูประเมินอาจไมกําหนดอัตราผลตอบแทนในอัตราที่ต่ํา

ประเมิน “มูลคาตลาด” ที่เหมาะสมตอการลงทุนหรือการซื้อขาย ฯลฯ 

ลงทุนยอมซื้อหรือลงทุน หรือมีเปนสวนนอย 

(3) ขอพิจารณาสําคัญที่เกี่ยวของกับการประเมินมูลคาทรัพยสิน การกําหนด

ชัดเจนถึงที่มาและสมมติฐานที่กําหนด

เปนมาตรฐานและจรรยาบรรณประการหนึ่งตามมาตรฐานการประเมินมูลคาทรัพยสินในประเทศไทย 

(4) แนวทางการกําหนดอัตราผลตอบแทนในการประเมินมูลคาทรัพยสิน

ทําการศึกษาจากทองตลาดดวยตนเอง ซึ่งตองเจาะจงในรายละเอียดของพื้นที่ 

เกรดของอสังหาริมทรัพย segmentation 

รายป เปรียบเทียบ ราคาซื้อขาย หรือเงินลงทุนอสังหาริมทรั

operating income, V=value) 

(5) การอางอิงใดๆ พึงระมัดระวังในการใชงานดังกลาวแลว มูลนิธิฯ ดําเนินการเพื่อเปนความรูเชิงวิชาการเพื่อเปนแนวทางใน

การ เผยแพรความรู การสรางความเขาใจเทานั้น มูลนิธิฯ ไมอ

(6) อัตราผลตอบแทนในการลงทุน (capitalization rate

ทรัพยสิน เนื่องจากการนําไปใชแตกตางกันแลวแตกรณี 

 นอกจากนี้การเสวนายังไดพิจารณาถึง 

โดย “สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (www.tva.or.th

ตารางที่ 4 อัตราผลตอบแทนและอัตราคิดลดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ประเภทธุรกิจ ทําเล 

โรงแรม ชั้นด ี

 ลําดับรอง 

สํานักงาน ชั้นด ี

 ลําดับรอง 

โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตฯ 

ศูนยกระจายสนิคา ทางหลวง 

ที่มา: สมาคมนักประเมินราคาอิสระ

 

 

 

สรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย (capitalization rate) ป 2564 

อัตราผลตอบแทนในทองตลาด แตการนําไปใชในการประเมินมูลคาทรัพยสิน

ในบางทรัพยสินอัตราผลตอบแทนจริงในทองตลาดอาจต่ํามาก เชน อะพารตเมนตใน

บางพื้นที่ที่อาจมีผลตอบแทนต่ําเพียง 2-3% เนื่องจากปจจัยตนทุนที่ดิน คากอสรางที่สูงขึ้นมาก อัตราคาเชาไมเพิ่มขึ้น 

อัตราการเชาลดลงจากคูแขงคอนโดมิเนียม ผูลงทุนสวนหนึ่งอาจขาดขอมูลเพียงพอ เปนตน ดังนั้นการประเมินมูลคา

ทรัพยสิน ผูประเมินอาจไมกําหนดอัตราผลตอบแทนในอัตราที่ต่ํามากดังกลาวก็ได เนื่องดวยเหตุผล

ที่เหมาะสมตอการลงทุนหรือการซื้อขาย ฯลฯ ซึ่งหากกําหนดในอัตราดังกลาวแลวอาจจะไมมีนัก

ยอมซื้อหรือลงทุน หรือมีเปนสวนนอย (ที่อาจขาดขอมูล) อาจจะไมสะทอนมูลคาตลาดที่แทจริงได 

ขอพิจารณาสําคัญที่เกี่ยวของกับการประเมินมูลคาทรัพยสิน การกําหนดอัตราผลตอบแทนใด ผูประเมินสมควรอธิบายให

ชัดเจนถึงที่มาและสมมติฐานที่กําหนด ใหผูใชรายงานไดเขาใจอยางแทจริง ทั้งนี้การอธิบายวิธีการประเมินคาทรัพยสินถือ

เปนมาตรฐานและจรรยาบรรณประการหนึ่งตามมาตรฐานการประเมินมูลคาทรัพยสินในประเทศไทย 

แนวทางการกําหนดอัตราผลตอบแทนในการประเมินมูลคาทรัพยสิน (capitalization rate) 

ษาจากทองตลาดดวยตนเอง ซึ่งตองเจาะจงในรายละเอียดของพื้นที่ (Location) ประเภทของอสังหาริมทรัพย 

segmentation ตางๆ ดังกลาวแลว เชน การสํารวจคาเชาหรือรายไดสุทธิจากการดําเนินงาน

รายป เปรียบเทียบ ราคาซื้อขาย หรือเงินลงทุนอสังหาริมทรัพยนั้น ตามสูตร R=I/V (R=capitalization rate

การอางอิงใดๆ พึงระมัดระวังในการใชงานดังกลาวแลว มูลนิธิฯ ดําเนินการเพื่อเปนความรูเชิงวิชาการเพื่อเปนแนวทางใน

การ เผยแพรความรู การสรางความเขาใจเทานั้น มูลนิธิฯ ไมอาจรับผิดชอบตอการใชงานไมวากรณีใดๆ 

capitalization rate) เปนคนกรณีกับอัตราคิดลด (discount rate

ทรัพยสิน เนื่องจากการนําไปใชแตกตางกันแลวแตกรณี  

 

นอกจากนี้การเสวนายังไดพิจารณาถึง แนวทางการกําหนดอัตราผลตอบแทนและอัตราคิดลดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย” ที่ไดทําการการเผยแพรเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 

www.tva.or.th) 

 

อัตราผลตอบแทนและอัตราคิดลดของธุรกิจอสังหาริมทรัพยของสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

สิทธิการเชา –LH กรรมสิทธิ์ 

อัตราคิดลด อัตราผลตอบแทน อัตราคิดลด

12-13% - 10-11%

- - 12-13%

12-14% - 10-11%

- - 11-13%

- - 12-13%

- - 11-12%

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (www.tva.or.th) 
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มูลคาทรัพยสิน ผูประเมินยังตองพิจารณา

ในบางทรัพยสินอัตราผลตอบแทนจริงในทองตลาดอาจต่ํามาก เชน อะพารตเมนตใน

เนื่องจากปจจัยตนทุนที่ดิน คากอสรางที่สูงขึ้นมาก อัตราคาเชาไมเพิ่มขึ้น 

เปนตน ดังนั้นการประเมินมูลคา

ดังกลาวก็ได เนื่องดวยเหตุผลที่ผูประเมินตอง

ซึ่งหากกําหนดในอัตราดังกลาวแลวอาจจะไมมีนัก

อาจจะไมสะทอนมูลคาตลาดที่แทจริงได  

อัตราผลตอบแทนใด ผูประเมินสมควรอธิบายให

าใจอยางแทจริง ทั้งนี้การอธิบายวิธีการประเมินคาทรัพยสินถือ

เปนมาตรฐานและจรรยาบรรณประการหนึ่งตามมาตรฐานการประเมินมูลคาทรัพยสินในประเทศไทย  

(capitalization rate) แตละกรณี ผูประเมินควร

ประเภทของอสังหาริมทรัพย 

ตางๆ ดังกลาวแลว เชน การสํารวจคาเชาหรือรายไดสุทธิจากการดําเนินงาน

R=capitalization rate, I= net 

การอางอิงใดๆ พึงระมัดระวังในการใชงานดังกลาวแลว มูลนิธิฯ ดําเนินการเพื่อเปนความรูเชิงวิชาการเพื่อเปนแนวทางใน

าจรับผิดชอบตอการใชงานไมวากรณีใดๆ  

discount rate) ในการประเมินมูลคา

อัตราผลตอบแทนและอัตราคิดลดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

2553 (ศึกษาเพิ่มเติมในเว็บไซด

ของสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย 

กรรมสิทธิ์ - FH 

อัตราคิดลด อัตราผลตอบแทน 

% 7.0-8.0% 

% 8.0-9.0% 

% 5.0-6.0% 

% 6.0-8.0% 

% 8.0-9.0% 

% 9.0-10% 



 

 
สรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย 

(7) การพิจารณาประเมินมูลคาทรัพยสินในชวงที่ไดรับผลกระทบจากโควิด

ประเมินมูลคาทรัพยสินเพิ่มเติมตามประกาศแนวทางการประเมินมูลคาทรัพยสินภายใตสถานกาณโควิด

ประกาศโดยสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย 

ผลตอบแทนทางตรง (direct capitalization

ลดลง อัตราการเขาพักที่ลดลง ตามระยะเวลาที่ผูประเมินเห็นวาเหมาะสมและมีขอมูลสนับสนุนเพียงพอ

ประกาศในเว็บไซดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย 

 

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของที่ใหการสนับสนุนการจัดทําอัตราผลตอบแทนนี้ จึง

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดเผยแพรเพื่อการใชประโยชนตอไป

 

ฝายประสานงาน 

นางสาวนงลักษณ จตุเทน  

เลขานุการมูลนิธิ โทร. 0.2295.3171 ตอ 

 

 

 

สรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย (capitalization rate) ป 2564 

การพิจารณาประเมินมูลคาทรัพยสินในชวงที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 ผูประเมินควรพิจารณาแนวทางการ

ประเมินมูลคาทรัพยสินเพิ่มเติมตามประกาศแนวทางการประเมินมูลคาทรัพยสินภายใตสถานกาณโควิด

ประกาศโดยสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ยกตัวอยางเชน ขอแนะนําไมควรประเมินมูลคาทรัพยสินดวยวิธีการ

direct capitalization) ควรใชวิธีการ (discounted cash flow

ลดลง อัตราการเขาพักที่ลดลง ตามระยะเวลาที่ผูประเมินเห็นวาเหมาะสมและมีขอมูลสนับสนุนเพียงพอ

ประกาศในเว็บไซดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (www.tva.or.th)) 

ขอขอบพระคุณบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของที่ใหการสนับสนุนการจัดทําอัตราผลตอบแทนนี้ จึง

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดเผยแพรเพื่อการใชประโยชนตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 
ดร.โสภณ พรโชคชยั 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 
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ผูประเมินควรพิจารณาแนวทางการ

ประเมินมูลคาทรัพยสินเพิ่มเติมตามประกาศแนวทางการประเมินมูลคาทรัพยสินภายใตสถานกาณโควิด-19 ที่

ยกตัวอยางเชน ขอแนะนําไมควรประเมินมูลคาทรัพยสินดวยวิธีการ

discounted cash flow) เพื่อสะทอนถึงรายไดที่

ลดลง อัตราการเขาพักที่ลดลง ตามระยะเวลาที่ผูประเมินเห็นวาเหมาะสมและมีขอมูลสนับสนุนเพียงพอ(เพิ่มเติม

ขอขอบพระคุณบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของที่ใหการสนับสนุนการจัดทําอัตราผลตอบแทนนี้ จึง


