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บทคัดยอ
โครงการศึกษาอิสระ เรื่อง การศึกษาอัตราคิดลด (Discount Rate) สําหรับการประเมินราคาอาคารสํานักงานในยานศูนย
กลางธุรกิจกรุงเทพมหานคร (Bangkok CBD.) คณะนักศึกษาไดทําการศึกษาเนื่องมาจากปญหาสําคัญในวิชาชีพการประเมินราคา
ทรัพยสิน ยังไมมีตัวเลขอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ชัดเจนเปนมาตรฐานเดียวกันและเปนที่ยอมรับ สามารถใชงานไดในภาค
ปฏิบัติ โดยการศึกษานี้ไดกําหนดขอบเขตเฉพาะอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารสํานักงาน ในพื้นที่ศูนยกลางธุรกิจกรุงเทพมหานคร 2
ทําเล คือ ทําเลถนนสีลม และถนนอโศก
คณะนักศึกษาไดทําการคนควางานวิจัย และพบวามีวิธีการในการหาอัตราคิดลดที่เปนสากลทั้งสิ้น 4 วิธีการ ดังนี้ คือ
วิธีการที่ 1 คือ วิธีการเปรียบเทียบกับตลาด (Market Comparison Method) วิธีการที่ 2 คือ วิธีการเปรียบเทียบกับผลตอบแทน
ตลาด (Yield Comparison) วิธีการที่ 3 คือ วิธีการตนทุนเฉลี่ยของเงินลงทุน (Weighted Average Cost of Capital : WACC) และ
วิธีการที่ 4 คือ วิธีการหาอัตราคิดลดโดยใชแบบจําลองราคาทุน (Capital Asset Pricing Model : CAPM)
วิธีการวิจัย คณะนักศึกษาไดทําการเปรียบเทียบคาอัตราคิดลดที่ไดจากการสํารวจ (คือ คาทีไดจากวิธีการที่ 1 วิธีการที่
2 และวิธีการที่ 3) เพื่อทําการเปรียบเทียบกับคาอัตราคิดลดทีไดจากขอมูลทุติยภูมิ (วิธีการที่ 4) ซึ่งเปนอัตราคิดลดของอุตสาห
กรรม เพื่อคนหาคาความแตกตาง และสามารถนําไปปรับใชในอนาคต และจากการสํารวจ พบวาคาอัตราคิดลดที่ไดจากวิธีการที่ 1
และวิธีการที่ 4 เปนวิธีการที่สามารถนําไปใชเปรียบเทียบกันไดอยางเหมาะสม เนื่องจากที่มาของคาอัตราคิดลดสามารถสะทอนภาวะ
ตลาด ณ ปจจุบันได สวนวิธีการที่ 2 และวิธีการที่ 3 พบวามีขอจํากัดในการนําไปใช เนื่องจากอาคารสวนใหญมีอายุการลงทุนมานาน
เกือบ 10 ป ซึ่งตัวเลขคาอัตราคิดลดที่ไดไมสามารถสะทอนราคาตลาด ณ ปจจุบัน ดังนั้นคณะนักศึกษา จึงสรุปวาจะใชคาอัตราคิด
ลดที่ไดจากวิธีการที่ 1 มาเปรียบเทียบกับวิธีการ ที่ 4
ผลจากการวิจัยคณะนักศึกษาพบวา คาอัตราคิดลดของอุตสาหกรรม (วิธีการที่ 4) เทากับ 13.56% และคาอัตราคิด
ลด (วิธีการที่ 1) ของทําเลถนนสีลม เทากับ 10.79% และทําเลถนนอโศกเทากับ 9.20 % ดังนั้นสวนตางของคาอัตราคิดลดของ
อุตสาหกรรมกับทําเลถนนสีลม เทากับ 2.77% และสวนตางของคาอัตราคิดลดอุตสาหกรรม กับทําเลถนนอโศก เทากับ 4.36 %
ในอนาคตนาจะสามารถนําคาสวนตางระหวางทําเล (Location premium) กับอุตสาหกรรมขางตนเพื่อไปปรับใชในการปรับปรุงคา
อัตรา คิดลดตลาดไดในปตอ ๆ ไป
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ชื่อโครงการ
การศึกษาอัตราคิดลด
กรุงเทพมหานคร (Bangkok CBD.)

(Discount

Rate)

สําหรับการประเมินราคาอาคารสํานักงานในยานศูนยกลางธุรกิจ

หลักการและเหตุผล
ปญหาประการหนึ่งในวิชาชีพการประเมินราคาทรัพยสิน หรือการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยของประเทศไทย คือ
ยังไมมีตัวเลข อัตราคิดลด (Discount Rate) และอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Capitalization Rate) ที่ชัดเจน เปนมาตรฐานเดียวกัน
และเปนที่ยอมรับ สามารถใชงานไดในภาคปฏิบัติ โดยในปจจุบันนั้นมีผูรูจํานวนมากที่ทราบถึงหลักการและวิธีการ แตก็ยังไมมีการ
ดําเนินการวิจัยถึงระดับใหมีตัวเลขมาตรฐานที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับ เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางเปนมาตรฐานเดียวกัน โดย
เฉพาะวิชาชีพการประเมินราคาทรัพยสินแลว อัตราคิดลด และ อัตราผลตอบแทนการลงทุน ถือเปนหัวใจประการสําคัญยิ่ง ในการ
ประเมินราคาทรัพยสินหนึ่ง ๆ ไดอยางถูกตอง
ในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา นั้นไดมีการกําหนดตัวเลข อัตราคิดลด และอัตราผลตอบแทนการลงทุน แยกตาม
ประเภทของอสังหาริมทรัพย และแยกไปตามทําเลที่ตั้งตาง ๆ แยกแตละเมืองไวอยางชัดเจน ผูประเมิน หรือผูเกี่ยวของสามารถใชตัว
เลขในการประเมินราคาทรัพยสิน หรือการลงทุน ไดอยางเหมาะสม และเปนมาตรฐานเดียวกัน
งานวิจัยนี้จะถือเปนการริเริ่มการกําหนดตัวเลข อัตราคิดลด เฉพาะอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารสํานักงานในเขต
ศูนยกลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร (Bangkok CBD.) เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการสําหรับอสังหาริมทรัพยประเภทอื่นๆ
ในโอกาสตอไป รวมทั้งการปรับปรุงขอมูลอยางตอเนื่องทุก ๆ ปในอนาคต (คณะนักศึกษา มีความตั้งใจจะดําเนินการใหครบถวนทุก
ประเภทอสังหาริมทรัพย แตเนื่องจากขอจํากัดดานเวลาและคาใชจาย จึงจําเปนตองดําเนินการเพียงสวนหนึ่งกอน แตจะดําเนินการ
ตอไปในอนาคต ใหครบถวน เพื่อประโยชนในทางวิชาชีพตอไป)

วัตถุประสงค
เพื่อสามารถกําหนดตัวเลข อัตราคิดลด ในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารสํานักงานในยานศูนยกลาง
ธุรกิจกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ศึกษา 2 ทําเล คือ ทําเลถนนสีลม และทําเลถนนอโศก

ขอบเขตการทําโครงการ
โครงการนี้มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารสํานักงาน
ในพื้นที่ศึกษาเขตศูนยกลางธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร 2 ทําเล ไดแก
1. ถนนสีลม (รวมถนนสุรวงศ ถนนสาทร ถนนพระรามที่ 4
2. ถนนอโศก (รวมถนนสุขุมวิท ถนนเพชรบุรี)
คณะนักศึกษาไดทําการสํารวจอาคารสํานักงานในพื้นที่ศึกษา 2 ทําเล คือ ทําเลถนนสีลมได จํานวน 25 อาคาร และทําเล
ถนนอโศก จํานวน 21 อาคาร ซึ่งเปนอาคารสํานักงานที่มีเกือบทั้งหมดในแตละทําเล

แหลงขอมูล
ในการทําโครงการนี้ คณะนักศึกษาไดวางแผนจัดหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ดังนี้
1. ขอมูลทุติยภูมิ จากบริษัทวิจัย นายหนา ตลาดหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย รวมทั้ง website
ตาง ๆ
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2. การสํารวจภาคสนาม เกี่ยวกับ คาเชา ราคาซื้อขาย และอื่น ๆ ของอาคารสํานักงานใน พื้นที่ศึกษา
3. สัมภาษณ หรือออกแบบสอบถาม ผูจัดการฝายการเงิน หรือเจาของอาคาร ของอาคารตางๆ ในพื้นที่ศึกษา รวมทั้ง
สถาบันการเงินตางๆ ที่เกี่ยวของ

วิธกี ารทําโครงการ
วิธีการทําโครงการ คณะนักศึกษาไดกําหนดแนวทางการศึกษาเปนเบื้องตน ไวดังนี้
1. ศึกษาทําความเขาใจ หลักการและวิธีการหา อัตราคิดลด และ อัตราผลตอบแทนการลงทุน จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เอกสาร หนังสือ ทั้งในและตางประเทศ เพื่อคนควาหาขอสรุปการหา อัตราคิดลด
2. กําหนดวิธีการศึกษาที่เหมาะสม จากขอสรุปการหาอัตราคิดลด คณะนักศึกษาจะใชเปนการกําหนดแนวทางการศึกษาที่
เหมาะสม สําหรับการศึกษาวิจัยนี้
3. เก็บรวบรวมขอมูล ตามแนวทางวิธีการศึกษาไดกําหนดไว โดยอาจเปนไปไดทั้ง การสํารวจ อาคารที่กําหนดในพื้นที่
ศึกษา, การสัมภาษณ ผูที่เกี่ยวของ เชน ผูจัดการฝายการเงิน (หรือเจาของอาคาร) ของแตละอาคารในพื้นที่ศึกษา รวมทั้งสถาบันการ
เงิน และการเก็บขอมูลทุติยภูมิ จากแหลงตาง ๆ เชน ตลาดหลักทรัพย บริษัทวิเคราะหหลักทรัพย, รายงานการวิจัยขององคกร
วิเคราะหวิจัยประเภทอาคารสํานักงาน, ธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน
4. คํานวณคาอัตราคิดลดที่ได
5. ทําการวิเคราะห เชน เปรียบเทียบสวนตางของคาอัตราคิดลด ระหวาง 2 ทําเล กับคาอัตราคิดลดของอุตสากรรม
6. สรุปคาอัตราคิดลดที่เหมาะสมสําหรับการประเมินราคาอาคารสํานักงานในพื้นที่ศึกษา ตามวัตถุประสงคของการศึกษานี้

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
จากการศึกษาครั้งนี้ คณะนักศึกษาคาดวาจะไดรับประโยชนเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะ วิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน กลาวคือ
1. ประโยชนสําหรับวิชาชีพผูประเมินราคาทรัพยสิน สามารถนําไปใชในการประเมินราคาทรัพยสิน ไดอยางเหมาะสมและ
เปนมาตรฐานเดียวกัน
2. ประโยชนเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการตอเนื่อง สําหรับอสังหาริมทรัพยประเภทอื่น ๆ ใหครบทุกประเภทใน
อนาคต และสามารถนําเสนอตอ สมาคมผูประเมินราคาทรัพยสินแหงประเทศไทย พิจารณาประกาศใชเปนมาตรฐานอัตราคิดลดราย
ป (เชนเดียวกับมาตรฐานคากอสราง ที่สมาคมฯ ไดประกาศใชมาตั้งแตป 2543 ถึงปจจุบัน)
3. ประโยชนตอธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่เกี่ยวของ ในการวางแผนการลงทุน หรืออื่น ๆ

ตารางเวลาทํางาน
จัดทําโครงการศึกษาอิสระภายใน เดือนมีนาคม 2546 และนําเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณภายในเดือนพฤษภาคม
2546 แสดงรายละเอียดตาม ภาคผนวก จ

คณะนักศึกษารับผิดชอบโครงการ
คณะนักศึกษา จํานวน 3 คนที่ทําการศึกษานี้ ประกอบไปดวย
1. นายวสันต คงจันทร เลขประจําตัวนักศึกษา 4402034377
2. น.ส. สมนภา จันทราสกาววงศ เลขประจําตัวนักศึกษา 4402034583
3. นาย อัฐชัย พิริยะวัฒน เลขประจําตัวนักศึกษา 4402034963
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วิธีการศึกษาวิจัย
ขอสรุปแนวทางการหาคาอัตราคิดลด
คณะนักศึกษาไดสรุปวิธีการหาคาอัตราคิดลด ที่สามารถนํามาประยุกตใชสําหรับการศึกษานี้ได 4 วิธีการ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. วิธีการที่ 1 Market Comparison Method
จากสูตรการคํานวณ คา R = I/V + G
คาตาง ๆ ตามสูตรขางตนไดมา ดังนี้
คา I = คาเชาสุทธิตอป คํานวณโดยใชคาเชาอาคาร (คาเชา/ตรม./ด.) ประมาณการเปนป
(x12) คูณดวยอัตราการเชา (Occupancy rate) หักดวยคาใชจายประมาณการจากการสํารวจ
คา V = ราคาซื้อขายของหองชุดสํานักงานภายในอาคาร (บาท/ตรม.) ในปจจุบัน ซึ่งได
จากการสํารวจจากฝายการตลาดของอาคาร และขอมูลการจดทะเบียน ณ กรมที่ดิน
คา G = อัตราการเติบโตของคาเชา คิดเปนรอยละ โดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคาเชาในป 2545
และป 2546
2. วิธีการที่ 2 Yield Comparison
พิจารณาคาอัตราคิดลดจาก คา IRR ของอาคาร โดยขอมูลไดจากการสัมภาษณผูจัดการ ฝายการเงิน หรือเจาของอาคาร
โดยคา IRR (Internal Rate of Return) หมายถึง ผลตอบแทนภายในของโครงการ ซึ่งไดจากการสัมภาษณ หรือการ
วิเคราะหจากขอมูลที่ได (กลาวคือ ตองทราบเงินลงทุนของโครงการเริ่มแรก และรายไดสุทธิในแตละป และราคาขายโครงการในปสุด
ทาย)
3. วิธีการที่ 3 Weighted Average Cost of Capital (WACC)
พิจารณาคาอัตราคิดลดจากสัดสวนเงินกูกับเงินลงทุนของโครงการ
จากขอมูลในงบการเงินที่แสดงไวที่กระทรวงพาณิชย
(www.thairegister.go.th) และในตลาดหลักทรัพย (www.set.or.th) และขอมูลจากการสัมภาษณผูจัดการฝายการเงิน เจาของอาคาร
และรวมทั้งสถาบันการเงินที่ปลอยสินเชื่อ
จากสูตรการคํานวณ WACC = Wd x Kd + We x Ke
โดยที่
Wd
= Weighted for debt สัดสวนเงินกู เปนรอยละ
We
= Weighted for equity สัดสวนเงินลงทุนหรือสวนของผูถือหุน เปนรอยละ
Kd
= Cost of debt ตนทุนเงินกูหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู เปนรอยละ
Ke
= Cost of equity ตนทุนหรือผลตอบแทนของเงินลงทุนเปนรอยละ
โดยขอมูลทั้งหมดไดจากการสัมภาษณ หรือจากงบการเงินขางตน
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4. วิธีการที่ 4
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
เปน Model ทฤษฏีทางการเงินที่ใชในการหาอัตราคิดลดโดยใชสูตร
CAPM =

Risk free rate + Risk premium

CAPM =

Rf + (Rm-Rf) x b

หรือ

โดยคาตาง ๆ หาไดดังนี้
Risk free rate (Rf) = อัตราผลตอบแทนที่ไมมีความเสี่ยง พิจารณาใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล อายุ
5 ปเฉลี่ยทุกประเภท (Interpolation of Average Bid Yield at TBDC) เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป (พ.ศ. 2543-2545) แสดงตามตาราง
(รายละเอียดผลตอบแทนแสดงในภาคผนวก ฉ. ขอมูล www.bot.or.th)

Interpolation of Average Bid Yield at TBDC (%)
3 เดื อ น
3 ป
5 ป
2.59
4.10
4.99
2.38
3.50
4.24
1.93
2.55
3.31
2.30
3.38
4.18
1.53
1.81
2.17

ป
2543
2544
2545
เฉลี่ ย 3 ป
2546/Q1

ตารางที่ 1 : ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
การศึกษานี้จะพิจารณาใชพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ป เนื่องจากการประเมินวิธีการรายได (Income Approach by Discounted
Cash Flow) โดยทั่วไปจะประมาณการอายุโครงการอนาคต ประมาณ 5 ป สวนการใชตัวเลขคาเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป เนื่องจากเปนการ
ขจัดการผันผวนของผลตอบแทนในระยะสั้น (นอกจากนี้ยังใชตัวเลขผลตอบแทน 3 ป และ ไตรมาสแรกป 2546 สําหรับกรณีศึกษา
เพิ่มเติม)
Return on market (Rm) = อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยไทย (SET) ตามปกติแลวควรใชคาเฉลี่ยยอน
หลัง 3 ป โดยพิจารณาสวนตางเปนรอยละของคา Market CAP ณ ปจจุบัน กับเมื่อ 3 ปที่แลว แตในกรณีศึกษานี้พบวาผลตอบแทน
ในป 2542 ถึง 2543 มีคาตํ่ากวาปกติมาก คณะนักศึกษาจึงใชคาเฉลี่ย 4 ปแทน (โดยใชคาเฉลี่ยเรขาคณิตเฉลี่ยเปนผลตอบแทนราย
ป) ดังนี้

Rm-Rf
ตางของ Rm และ Rf

=

Risk Premium ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากความตองการผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น คือ สวน

ป Market Cap (พันลานบาท) ผลตอบแทนรายป ผลตอบแทน 5 ป เฉลี่ยตอป
2541
1,268.00
2542
2,193.00
72.95%
2543
1,279.00
-41.68%
2544
1,607.00
25.65%
2545
1,986.00
23.58%
56.62%
11.87%
2546/Q1
2,040.00
2.72%
10.88%
ที่มา : บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด (www.tiscosec.com)
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ตารางที่ 2 : ขอมูลผลตอบแทนตลาดหลักทรัพยไทย
Beta (b)
= คา Beta ในการศึกษานี้คณะนักศึกษาไดใชตัวเลขเฉลี่ยคา Beta ของกลุมบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย (Property Development) ในตลาดหลักทรัพย โดยพิจารณาเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภท
อาคารสํานักงาน 7 แหง ซึ่งเปนคาเฉลี่ย 3 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2543-2545) เชนกัน ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
คา Beta
ชาญอิสสระ ดีเวลล็อปเมนท
0.71
อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนท
1.37
เคปเปลไทย พร็อพเพอรตี้
1.32
แอล พี เอ็น ดีเวลล็อปเมนท
1.20
ควอลิตี้เฮาส
1.42
แสนสิริ
1.60
ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง
0.96
คาเฉลี่ย 7 บริษัท
1.22
ที่มา : บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด (www.tiscosec.com)
ตารางที่ 3 : แสดงคาเบตาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ในกลุมธุรกิจอาคารสํานักงาน

โดยในการศึกษา คณะนักศึกษาจะทําการหาคาอัตราคิดลด จากวิธีการที่ 1 วิธีการที่ 2 และ วิธีการที่ 3 ขางตน ซึ่งเปนคาที่
ไดจากการสํารวจ โดยนําคาที่ไดแตละวิธีการนํามาเปรียบเทียบกับคาอัตราคิดลดที่ไดจากวิธีการที่ 4 (CAPM) ซึ่งเปนคาอัตราคิดลด
โดยรวมของอุตสาหกรรม และเปนคาที่ไดจากขอมูลที่เปนทุติยภูมิ
และการศึกษาจะเปรียบเทียบคาอัตราคิดลดที่สํารวจได (วิธีการที่ 1 วิธีการที่ 2 และวิธีการที่ 3) กับคาที่ไดจากขอมูลทุติย
ภูมิ (วิธีการที่ 4) เพื่อพิจารณาโดยสรุปวาในแตละทําเล คาอัตราคิดลดมีความแตกตาง หรือคลายคลึงจากอุตสาหกรรมอยางไร เพื่อ
นําไปประยุกตในการประเมินราคาทรัพยสิน
ผลการศึกษา วิเคราะหจะแสดงรายละเอียดในลําดับตอไป
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ผลการศึกษาวิจัย
จากผลการสํารวจพบวา คาที่ไดจากการสํารวจ 3 วิธีการขางตน สามารถสํารวจตัวเลขที่เกี่ยวของ
เพื่อทําการ
คํานวณคาอัตราคิดลดไดสมบูรณเพียง วิธีการที่ 1 เทานั้น สวนวิธีการที่ 2 และวิธีการที่ 3 สํารวจแลวพบวาขอมูลที่ไดไมอาจนํามา
พิจารณาได ดังนี้
วิธกี ารที่ 1 คาที่ตองสํารวจ คือ คาเชา ราคาซื้อขาย และอัตราการเติบโต สามารถสํารวจได ทุกอาคารสําหรับตัวเลขคาเชา และ
อัตราการเติบโตของคาเชา เนื่องจากเปนตัวเลขที่แตละอาคารเสนอใหลูกคาทั่วไป สวนราคาซื้อขายก็สามารถสํารวจไดทุกอาคารที่มี
การซื้อขาย (อาคารสํานักงานในกรุงเทพฯ มี 2 ประเภท คือ อาคารสํานักงานใหเชา (เชาอยางเดียว ไมซื้อขาย) และคอนโดสํานักงาน
(ทั้งใหเชาและซื้อขาย) โดยอาคารใดที่มีการซื้อขายก็จะมีราคาขาย (รวมทั้งการตรวจสอบ ณ กรมที่ดิน) สวนอาคารที่มีแตการใหเชา
อยางเดียว คณะนักศึกษา ไดทําการประเมินราคาโดยใชวิธีการประเมินราคาที่เหมาะสม คือ
วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด
(Market Approach) โดยเปรียบเทียบกับอาคารอื่น ๆ ที่มีการซื้อขายในบริเวณใกลเคียง
วิธีการที่ 2 และวิธีการที่ 3 สํารวจแลวพบวาขอมูลที่สํารวจไดคณะนักศึกษาพบวาไมอาจนํามาพิจารณาได เนื่องจากไมสามารถ
สะทอนตัวเลข ณ ปจจุบันได กลาวคือ
1. วิธีการที่ 2 (คา IRR) การสํารวจผลตอบแทนของอาคารตาง ๆ ไมอาจทราบผลตอบแทนไดชัดเจน เนื่องจากอาคาร
ตาง ๆ สวนใหญกอสรางมานานเกือบ 10 ป การเก็บตัวเลขผลตอบแทนของอาคารตาง ๆ ไมตอเนื่อง และในชวง 4-5 ปที่ผานมา
สวนใหญประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ทําใหอาคารตาง ๆ สวนใหญประสบปญหาการขาดทุน สวนโครงการอาคารสํานักงานใหม ที่
จะสามารถนําตัวเลขที่เปนปจจุบันมาใชไดก็ไมมีการกอสรางขึ้นมาเลยในชวง 4-5 ปที่ผานมา
2. วิธีการที่ 3 (WACC) การพิจารณาจากสัดสวนเงินลงทุนกับสัดสวนเงินกูเชนเดียวกับวิธีการที่ 2 เนื่องจากอาคารตาง
ๆ ไดพัฒนามานานแลวเกือบ 10 ป ตัวเลขที่ไดจากการสัมภาษณก็ไดมาบางสวน และที่ไดมาก็ไมอาจนํามาใชเปนปจจุบันไดเชนกัน
เนื่องจากเปนตัวเลขเมื่อ 10 ปกอน สวนในปจจุบันก็ไมมีการพัฒนาอาคารใหม จึงไมอาจทราบได สวนการพิจารณาจากงบการเงิน
ของบริษัท (www.thairegister.go.th) ขอมูลที่ไดก็ไมอาจนํามาใชเชนกัน เนื่องจากสวนใหญเปน ณ ป 2544 ซึ่งบริษัทสวนใหญ
ประสบปญหาทางการเงินจากชวงวิกฤติเศรษฐกิจที่ผานมา ขอมูลในงบการเงินบางแหงก็มีสัดสวนหนี้สิ้นสูงมาก (บางสวนก็เปนหนี้
NPLs หรือเคยเปน) ปญหาอีกประการหนึ่งของวิธีการนี้ที่เปนขอจํากัดของวิธีการนี้ ณ ปจจุบัน คือ อัตราดอกเบี้ยตํ่า และผลตอบ
แทนสวนของผูลงทุนตํ่าผิดปกติ เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ ทําใหคาที่ไดจากวิธีการนี้ ตํ่ากวาปกติมาก
สําหรับวิธีการที่ 2 และวิธีการที่ 3 คณะนักศึกษาจึงไดพิจารณาแนวทางเพิ่มเติม โดยการสํารวจคาอัตราคิดลดจาก 2 วิธีการขางตน
โดยทําการสัมภาษณจากสถาบันการเงินเนื่องจากเปนผูใหสินเชื่อและทราบถึงตัวเลขที่เปนปจจุบันไดดีพอสมควร โดยไดทําการสํารวจ
สถาบันการเงินจํานวน 6 แหง
สวนวิธีการที่ 4 ซึ่งเปนคาอัตราคิดลดของอุตสาหกรรม ที่ใชเพื่อการเปรียบเทียบนั้น คณะนักศึกษาไดทําการเก็บขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของไดครบถวน สามารถเปรียบเทียบคาอัตราคิดลดของอุตสาหกรรม กับคาอัตราคิดลดที่สํารวจได ซึ่งใชวิธีการที่ 1 ขางตน แสดงผล
การคํานวณคาอัตราคิดลดแตละวิธีการ แยกแตละทําเล แตละอาคารตาง ๆ ดังนี้
1. คาอัตราคิดลดสําหรับทําเลถนนสีลม ที่ไดจากการสํารวจ 25 อาคาร (วิธีการที่ 1 วิธีการที่ 2 และวิธีการที่ 3)
เปรียบเทียบคาอัตราคิดลดของอุตสาหกรรม (วิธีการที่ 4) แสดงผลตามตาราง ดังตอไปนี้
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3:WACC
Equity Return Disc.rate
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
53% 1.2% 2.47%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
60% 5.0% 5.60%
0.00%
0.00%
0.00%
45% 0.0% 5.45%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
4.50%

คาDiscountrateอุตสาหกรรม
4:CAPM
Riskfree Mkt.return Beta Disc.rate
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
4.18% 11.87% 1.22 13.56%
13.56%
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ตารางการศึกษาอัตราคิดลดในการประเมินคาอาคารสํานักงานในยานBangkokCBD
ทําเล1:ถนนสีลม
คาDiscountRateของทําเล3วิธกี าร
้
จํา อายุ อัตรา
ลํา ชืออาคาร
่
ทีตั่ งอาคาร
1:MarketComparison,R=I/V+G
ดับ
นวน อาคาร การเชา
2:Yield
ชัน้ (ป) (%) คาเชา/ด. ซือขาย/
้ ตรม. Growth Aver. Disc.rate(1) Disc.rate(2) IRR Debt Return
1 ชาญอิสระทาวเวอร1 ถนนพระราม4
27 10 80% 300
36,000
5% 2.52%
11.00%
8.52% 0.00%
2 สาทรธานี
ถนนสาทรเหนือ
20 13 80% 350
30,000
0%
8.40%
10.92% 0.00%
3 สาทรซิตีทาวเ
้ วอร
ถนนสาทรใต
31 7 85% 450
40,000
5%
13.61%
11.13% 0.00%
4 บางกอกซิตีทาวเ
้ วอร ถนนสาทรใต
30 7 90% 450
40,000
5%
14.11%
11.63% 0.00%
5 เอ็มไพรทาวเวอร
ถนนสาทรใต
58 7 50% 450
40,000
0%
5.06%
7.58% 0.00%
6 รัจนาการ
ถนนสาทรใต
31 10 80% 440
39,000
0%
8.12%
10.64% 0.00%
7 สาทรนคร
ถนนสาทรเหนือ
32 13 90% 400
40,000
0%
8.10%
10.62% 0.00%
8 แสงทองธานี
ถนนสาทรเหนือ
36 9 80% 400
38,000
5%
12.58%
10.10% 0.00%
9 สีลมคอมเพล็กซ
ถนนสีลม
32 9 90% 400
39,000
5%
13.31%
10.83% 0.00%
10 ยูไนเต็ดเซ็นเตอร
ถนนสีลม
50 8 90% 370
35,000
5%
13.56%
11.08% 0.00%
1 ธนิยะพลาซา
ถนนสีลม
29 7 90% 360
35,000
3%
11.33%
10.85% 15.30% 47% 3.9%
12 อับดุลราฮิมเพลส
ถนนพระราม4
34 6 80% 500
45,000 10%
18.00%
10.52% 0.00%
13 ชารเตอรสแควร
ถนนสาทรเหนือ
3 6 80% 300
30,000
0%
7.20%
9.72% 0.00%
14 ลิเบอรตีสแควร
้
ถนนสีลม
23 8 90% 440
39,000 10%
19.14%
11.66% 0.00%
15 อือจือเ
้ หลืยง
ถนนพระราม4
38 4 85% 450
40,000
0%
8.61%
11.13% 0.00%
16 ไอทีเอฟ
ถนนสีลม
35 12 95% 300
35,000
0%
7.33%
9.85% 0.00%
17 คิวเฮาสคอนแวนต
ถนนสีลม
14 10 90% 350
30,000
0%
9.45%
11.97% 11.41% 40% 6.5%
18 คิวเฮาสสาทร
ถนนสาทรใต
20 7 90% 400
38,000
0%
8.53%
11.05% 0.00%
19 ทิสโก
ถนนสาทรเหนือ
2 5 100% 400
40,000
0%
9.00%
11.52% 12.00%
20 ไทวา1
ถนนสาทรใต
21 12 90% 450
38,000
0%
9.59%
12.11% 0.00%
21 ไทยซีซี
ถนนสาทรใต
35 10 90% 300
30,000 10%
18.10%
10.62% 12.16% 55% 9.9%
2 ลุมพินีทาวเวอร
ถนนพระราม4
39 10 90% 300
30,000
0%
8.10%
10.62% 0.00%
23 อาคารบุญกิจ
ถนนสาทรเหนือ
16 7 80% 350
30,000
0%
8.40%
10.92% 0.00%
24 อาคารหรินทร
ถนนสาทรเหนือ
18 10 90% 450
38,000
0%
9.59%
12.11% 0.00%
25 ซีพีทาวเวอร
ถนนสีลม
29 10 100% 400
38,000
0%
9.47%
11.99% 0.00%
Averagedisc.rate
30 9 85% 393
37,000
3%
10.79%
10.79% 12.72%
MarketDisc.rate
10.79%
หมายเหตุ:
1.ราคาซือขายสําหรับการคํานวณวิธีการที
้
1่ ในอาคารลําดับที4-6,
่ 7-15,17-18,21,23-25เปนอาคารทีไมมีการซื
่
อขาย
้ ราคาขางตนเปนการประเมินราคาโดยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด(MarketApproach)
2.คาDiscountrate(1)ในวิธีการที1่ หมายถึงคาอัตราคิดลดทีคํานวณโดยใช
่
GrowthrateแตละอาคารสวนคาDiscountrate(2)หมายถึงการคํานวณโดยใชAverageของGrowthrateทังทําเ
้ ล
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ผลตามตารางขางตนแสดงเปนกราฟไดดังนี้
การศึกษาอัตราคิดลดในการประเมินคาอาคารสํานักงาน ทําเลถนนสีลม
18.00%
16.00%

วิธกี ารที่ 4

14.00%
12.00%

วิธกี ารที่ 1

10.00%
8.00%

วิธกี ารที่ 2

วิธกี ารที่ 1

6.00%

วิธกี ารที่ 2

4.00%

วิธกี ารที่ 3

2.00%

วิธกี ารที่ 3

วิธกี ารที่ 4
ซีพี ทาวเวอร

อาคารหรินทร

อาคารบุญกิจ

ลุมพินี ทาวเวอร

ไทยซีซี

ไทวา 1

ทิสโก

คิวเฮาส สาทร

คิวเฮาส คอนแวนต

ไอทีเอฟ

อื้อจือเหลืยง

ลิเบอรตี้ สแควร

ชารเตอร สแควร

อับดุลราฮิม เพลส

ธนิยะ พลาซา

ยูไนเต็ด เซ็นเตอร

สีลม คอมเพล็กซ

แสงทอง ธานี

สาทร นคร

รัจนาการ

เอ็มไพร ทาวเวอร

บางกอก ซิต้ี ทาวเวอร

สาทร ซิต้ี ทาวเวอร

สาทร ธานี

ชาญอิสระ ทาวเวอร 1

0.00%

หมายเหตุ : เสนกราฟในวิธกี ารที่ 2 และ 3 ทีจ่ ดุ ศูนย หมายถึง ไมมขี อ มูลคาอัตราคิดลด (Discount rate)

กราฟที่ 1 : แสดงผลการคํานวณคาอัตราคิดลด ทําเลถนนสีลม วิธีการที่ 1 , 2 และ 3
เปรียบเทียบคาอัตราคิดลดอุตสาหกรรม
โดยสรุปคาอัตราคิดลดของอาคารสํานักงานทําเลถนนสีลม จํานวน 25 อาคาร แตละวิธีการ ตามตาราง ดังนี้
วิธีการ
ชวงคาอัตราคิดลด
วิธีการที่ 1
7.58-12.11%
วิธีการที่ 2
11.41-15.30%
วิธีการที่ 3
2.47-5.60%
วิธีการที่ 4
13.56%
ตารางที่ 5 : สรุปคาอัตราคิดลดของอาคารสํานักงาน ทําเลถนนสีลมแตละวิธีการ

เฉลี่ย
10.79%
12.72%
4.50%

นอกจากนี้ยังมีขอมูลทั่วไปของอาคารสํานักงานที่เกี่ยวของ เชน คาเชา ราคาซื้อขาย อัตราการเชา ตามตาราง ดังนี้
ชวง
โดยเฉลี่ย
1.คาเชา (บาท/ตรม/เดือน)
300-500
393
2.ราคาซื้อขาย (บาท/ตรม.)
30,000-50,000
37,000
3.อายุอาคาร (ป)
4-13
9
4.จํานวนชั้น
14-58
30
5.อัตราการเชา (%)
80-100
85
ตารางที่ 6 : ขอมูลทั่วไปของอาคารสํานักงาน ทําเลถนนสีลม
2.
สําหรับทําเลถนนอโศก ไดคาอัตราคิดลดจากการสํารวจ (วิธีการที่ 1 วิธีการที่ 2 และวิธีการที่ 3) เปรียบเทียบคาอัตรา
คิดลดของอุตสาหกรรม (วิธีการที่ 4) แสดงผลดังตอไปนี้
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ผลตามตารางขางตนแสดงเปนกราฟไดดังนี้
การศึกษาอัตราคิดลดในการประเมินคาอาคารสํานักงาน ทําเลถนนอโศก
26.00%

วิธกี ารที่ 1

24.00%
22.00%

วิธกี ารที่ 2

20.00%

วิธกี ารที่ 3

18.00%

วิธกี ารที่ 4

16.00%

วิธกี ารที่ 4

14.00%
12.00%
10.00%

วิธกี ารที่ 1

8.00%

วิธกี ารที่ 2

6.00%
4.00%
2.00%

สุขุมวิทพลาซา

เพลินจิตร

อิตัลไทยทาวเวอร2

อิตัลไทยทาวเวอร1

ชาญอิสระ2

รัชตภาคย

พีเอสทาวเวอร

อาคารกราสเฮาส

เอ็มโพเรียม

อโศกทาวเวอร

ไทมสแควร

ซีทีไอทาวเวอร

เลครัชดา

เจบี ทาวเวอร

โอเชียน ทาวเวอร

อาคารยูบีซี 2

อาคารบีบี

อาคารคิวเฮาส

อาคารซิมคิ

ชิโนไทย ทาวเวอร

เสริมมิตร ทาวเวอร

ี ารที่ 3
0.00% วิธก

หมายเหตุ : เสนกราฟในวิธกี ารที่ 2 และ 3 ทีจ่ ดุ ศูนย หมายถึง ไมมขี อ มูลคาอัตราคิดลด (Discount rate)

กราฟที่ 2 : แสดงผลการคํานวณคาอัตราคิดลด ทําเลถนนอโศก วิธีการที่ 1 , 2 และ 3
เปรียบเทียบคาอัตราคิดลดอุตสาหกรรม
โดยสรุปคาอัตราคิดลดของอาคารสํานักงานทําเลถนนอโศก จํานวน 21 อาคาร แตละวิธีการ ตามตารางดังนี้
วิธีการ
ชวงคาอัตราคิดลด
เฉลี่ย
วิธีการที่ 1
6.97-11.40%
9.20%
วิธีการที่ 2
7.00-25.00%
14.72%
วิธีการที่ 3
3.25-8.00%
6.38%
วิธีการที่ 4
13.56 %
ตารางที่ 8 : สรุปคาอัตราคิดลดของอาคารสํานักงาน ทําเลถนนอโศกแตละวิธีการ
นอกจากนี้ยังมีขอมูลทั่วไปของอาคารสํานักงานที่เกี่ยวของ เชน คาเชา ราคาซื้อขาย อัตราการเชา ตามตาราง ดังนี้
ชวง
1.คาเชา (บาท/ตรม/เดือน)
200-460
2.ราคาซื้อขาย (บาท/ตรม.)
25,000-40,000
3.อายุอาคาร (ป)
5-20
4.จํานวนชั้น
16-42
5.อัตราการเชา (%)
60-100%
ตารางที่ 9 : ขอมูลทั่วไปของอาคารสํานักงาน ทําเลถนนอโศก

โดยเฉลี่ย
307
30,419
11
26
84%

ผลที่สํารวจและคํานวณคาอัตราคิดลดขางตน ในแตละทําเลในเบื้องตนพบวามีความแตกตางในแตละทําเล และแตกตางกับตัวเลขคา
อัตราคิดลดในอุตสาหกรรม ซึ่งจะสรุปผลการศึกษาวิจัยในบทตอไป
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สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
จากผลการคํานวณคาอัตราคิดลด ตามตารางที่ 4 และ ตารางที่ 7 คณะนักศึกษาสามารถสรุปคาอัตราคิดลดเฉลี่ยแต
ละทําเลที่ไดจากวิธีการที่ 1 วิธีการที่ 2 และวิธีการที่ 3 ซึ่งเปนคาที่ไดจากการสํารวจ เปรียบเทียบกับคาอัตราคิดลดที่ไดจากวิธีการที่ 4
ซึ่งเปนคาอัตราคิดลดของอุตสาหกรรม ไดตามตาราง ดังนี้
ทําเล
1. ถนนสีลม ฯ
2. ถนนอโศกฯ

วิธีที่ 1
วิธีที่ 2
วิธีที่ 3
วิธีที่ 4
Market
IRR
WACC
CAPM
10.79 %
12.72 %
4.50 %
13.56%
9.20 %
14.72 %
6.38 %
ตารางที่ 10 : ผลสรุปคาอัตราคิดลดในแตละวิธีการ เทียบกับคาอัตราคิดลด
ของอุตสาหกรรมแยก 2 ทําเล

ตามที่กลาวแลวในบทที่ 4 วิธีการที่เหมาะสมในการพิจารณาคาอัตราคิดลด คือผลที่ไดจากวิธีการที่ 1 ซึ่งสะทอนภาวะ
อัตราคิดลด ณ ปจจุบันไดตามตลาด ซึ่งถือไดวาเปนอัตราคิดลดตลาดสําหรับทําเลแตละทําเลขางตน เพื่อทําการเปรียบเทียบกับคา
อัตราคิดลดของอุตสาหกรรม ที่ไดจากวิธีการที่ 4
ผลสรุปของการศึกษานี้ พบวาคาอัตราคิดลดตลาดแตละทําเล (จากวิธีการที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบกับคาอัตราคิดลด
ของอุตสาหกรรม (วิธีการที่ 4) พบวาทําเลถนนสีลมมีคาอัตราคิดลด ตํ่ากวา คาของอุตสาหกรรมประมาณ = 13.56-10.79 =
2.77% และทําเลถนนอโศก ตํ่ากวา คาอัตราคิดลดอุตสาหกรรม ประมาณ = 13.56-9.20 = 4.36 % และสรุปผลคาอัตราคิดลดได
ตามตารางดังนี้
ทําเล

วิธีการที่ 1
วิธีการที่ 4
(อัตราคิดลดตลาด)
(อัตราคิดลดอุตสาหกรรม)
1. ถนนสีลมฯ
10.79%
13.56%
2. ถนนอโศก
9.20%
13.56%
ตารางที่ 11 : การเปรียบเทียบคาอัตราคิดลดรายทําเล กับคาอัตราคิดลดอุตสาหกรรม

สวนตาง
-2.77%
-4.36%

โดยนัยของขอสรุปขางตน ที่อัตราคิดลดของ 2 ทําเลขางตนตํ่ากวาคาอัตราคิดลดของ
อุตสาหกรรม แสดงความ
หมายในเชิงการลงทุนไดวา การประเมินคาความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจอาคารสํานักงานใน 2 ทําเลขางตน มีความเสี่ยงนอยกวา
การลงทุนในบริษัทจดทะเบียนประเภทอาคารสํานักงานในตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ตาม การลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงกวา ก็อาจไดรับผลตอบแทนสูงกวา (high risk high return)
สวนการเปรียบเทียบระหวางทําเล โดยคาอัตราคิดลดของทําเลถนนอโศกตํ่ากวาถนนสีลม ถาพิจารณาตามนัยนี้ก็หมาย
ถึงวาการลงทุนในทําเลถนนอโศกมีความเสี่ยงตํ่ากวานั้น อาจไมเปนจริง เนื่องจากในการลงทุนในธุรกิจอาคารสํานักงานนั้น ถนนสีลม
จะมีคาความเสี่ยงตํ่าสุด เนื่องจากถือวาเปนทําเล ที่ดีที่สุดของธุรกิจอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร แตกรณีการศึกษานี้ที่ไดตัว
เลขเชนนี้ คณะนักศึกษาพบวาคาอัตราคิดลดถนนอโศกตํ่านั้น มีสาเหตุมาจากอัตราคาเชาพื้นที่สํานักงานของยานอโศกตํ่ามากใน
ปจจุบัน (เนื่องจากปญหา Over supply และปญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากการกอสรางเสนทางรถไฟฟาใตดินบนถนนสายนี้ในชวง
2-3 ปที่ผานมา ทําใหคาเชาบนถนนสายนี้ลดตํ่าลงมาก เมื่อเทียบกับสัดสวนความแตกตางระหวางทําเลถนนอโศก และถนนสีลมใน
ชวงกอนหนานี้ที่แตกตางกันเพียง 5-10%เทานั้น แตปจจุบันคาเชาเฉลี่ยของทั้งสองทําเลตางกันถึง 30% - ตามตาราง 4.3 คาเชา
อาคารสํานักงานทําเลถนนสีลม ตารางเมตรละ ประมาณ 400 บาท และทําเลถนนอโศก ประมาณตารางเมตรละ 300 บาท แตราคา
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ซื้อขายไมไดลดตํ่าลงในสัดสวนเดียวกัน ทําใหสัดสวนของคาเชาหารดวยราคาซื้อขาย ตามวิธีการที่ตํ่ากวาปกติ รวมทั้งอัตราการเติบโต
ที่ตํ่าเนื่องจากปญหาขางตนเชนกัน ทําใหคาอัตราคิดลดของทําเลนี้ในปจจุบันนาจะตํ่ากวาความเปนจริง
อยางไรก็ตาม คณะนักศึกษาเห็นวา ตัวเลขอัตราคิดลดที่ไดจากการศึกษาเปนการสะทอนภาวะตลาด แมวาตัวเลขของ
ทําเลถนนอโศกจะตํ่ากวาทําเลถนนสีลมก็ตาม โดยในเชิงการประเมินราคานั้นการที่คาอัตราคิดลดในทําเลถนนอโศกตํ่า ไมไดหมาย
ความวามูลคาที่ประเมินไดจะสูงกวาทําเลถนนสีลม เนื่องจากในการประเมินราคานั้นหากคาเชาตํ่าจะสงผลใหกระแสเงินสดตํ่าไปดวย
อันจะเปนผลใหทรัพยสินในทําเลถนนอโศกมีมูลคาตํ่ากวาทรัพยสินในทําเลถนนสีลมไดเชนกัน
นอกจากนี้ คาดวาในตนป 2547 ที่จะมีการเปดบริการของรถไฟฟาใตดิน (ปจจุบันการกอสรางรถไฟฟาบนถนนสายนี้
เพิ่งจะแลวเสร็จ) ทําใหการคมนาคมในยานนี้สะดวกขึ้นมาก นาจะสงผลตอการปรับตัวสูงขึ้นของคาเชาพื้นที่สํานักงานยานนี้อีกครั้ง
หนึ่ง ซึ่งจะสงผลตอคาอัตราคิดลดไดอีก
สําหรับการนําคาอัตราคิดลดที่ไดไปใช คณะนักศึกษามีขอพึงระวังหลายประการ ดังนี้
1. การศึกษานี้เปนการศึกษาในขั้นตน ในอนาคตควรจะมีการดําเนินการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหพฤติกรรม
แนวโนม และความสัมพันธ ของคาอัตราคิดลดระหวางทําเล และคาอัตราคิดลดของแตละทําเลกับอัตราคิดลดอุตสาหกรรมตอไป
2. อัตราคิดลดที่ไดจากการศึกษานี้เปนอัตราคิดลดที่ทําการสํารวจวิจัยจากอาคารสํานักงานที่มีอายุการใชมานานพอ
สมควร การนําคาอัตราคิดลดที่ไดมาใชกับอาคารใหมควรจะตองมีการปรับใชตามความเหมาะสม
3. อัตราคิดลดที่ไดจากการศึกษานี้ เปนอัตราคิดลดในภาพรวม (aggregate) ของแตละทําเล หากนําอัตราคิดลดที่ได
นี้ไปใชกับอสังหาริมทรัพยเฉพาะราย จะตองพิจารณาปจจัยอื่น ๆ เชน ทําเล ที่ตั้งของอาคาร รูปแบบอาคาร การบริหารอาคาร ชื่อ
เสียงของเจาของอาคาร และอื่น ๆ เปนองคประกอบเพื่อนําไปปรับใชอัตราคิดลดกับอสังหาริมทรัพยเปนรายๆ ไปดวย
4. ในการประเมินราคาดวยวิธีการรายได การใชคาอัตราคิดลดโดยวิธีการ C APM นั้นถามีการประมาณการกระแส
เงินสด (Cash Flow) มากหรือนอยกวา 5 ป ก็ควรเปลี่ยนแปลงคา Risk Free Rate ใหสอดคลองตามอายุของกระแสเงินสดดวย
5. ในอนาคตการศึกษาคาอัตราคิดลดดวยวิธีการที่ 1 อาจพิจารณาคา Growth rate เพิ่มเติม ดวยการพิจารณาถึงคา
อัตราการเขาพัก (Occupancy rate) เนื่องจากการเติบโตของรายไดสวนหนึ่งนาจะมาจากอัตราการเขาพักที่สูงขึ้นดวย (หรือลดลงใน
ทางกลับกัน)
โดยสรุปคาอัตราคิดลด ณ ปจจุบัน (เมษายน 2546) สําหรับการประเมินราคาอาคารสํานักงานใน 2 ทําเลที่
ศึกษา คือ ทําเลถนนสีลม เทากับ 10.79% และ ทําเลถนนอโศก เทากับ 9.20%

ขอเสนอแนะ
เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาในเรื่องนี้ในอนาคต คณะนักศึกษามีขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ดังนี้
1. ทําการศึกษาเพิ่มเติมในชวงเวลาตอไป เพื่อพิสูจนคาสวนตางระหวางทําเล (Location Premium) กับคาอัตราคิดลดอุต
สาหกรรม (Industry discount rate) เปรียบเทียบกับการศึกษานี้วาจะมีความสัมพันธกันหรือไม อยางไรตอไป
2. ทําการศึกษาเพิ่มเติมในกรณี การแบงตามระดับของอาคารสํานักงาน เชน อาคารเกรด A และ B เปนตน เพื่อ
ประโยชนในการนําไปใชไดอยางละเอียดมากขึ้น
3. ทําการศึกษาตอเนื่องไปยังทําเลอื่น ๆ เพื่อสามารถเปรียบเทียบไดในภาพรวมของอาคารสํานักงาน
4. ทําการศึกษาตอเนื่องไปยัง อสังหาริมทรัพยประเภทอื่น ๆ เชน โครงการที่อยูอาศัย อาคารชุดพักอาศัย อพารทเมนท
โรงแรม รีสอรท ศูนยการคา เปนตน
5. การศึกษาโครงการที่มีการลงทุนระยะสั้น เชน โครงการที่อยูอาศัย นาจะสามารถใชการหาคาอัตราคิดลด ดวยวิธีการที่
2 (IRR) และวิธีการที่ 3 (WACC) ไดดี เนื่องจากเปนโครงการที่อยูอาศัยเปนการลงทุนในระยะสั้น 1-3 ป สามารถสะทอนคา IRR
และ คา WACC ที่เปนปจจุบันไดดีกวา

ทายนี้คณะนักศึกษา หวังวาการศึกษาวิจัยนี้จะเปนประโยชนตามวัตถุประสงคของการศึกษา โดยเฉพาะเปน
แนวทางในการศึกษาตอไปในอนาคตใหครบทุกทําแล ทุกประเภทของอสังหาริมทรัพย เพื่อสามารถนําไปใชไดอยางเปน
ประโยชนสูงสุด

