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เรื่อง สรุปอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย พ
 
เรียน ทานผูสนใจและเกี่ยวของกับวงการประเมินคาทรัพยสนิ
 
 ตามที่คณะทํางานกําหนดอัตราผลตอบแทนในการลงทุน โดย อ
ประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทย ได
วันที่ 20 มกราคม 2563 บัดนี้ไดผลสรุปจากระดมสมอง 
 วิธีการศึกษา: การศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลตางแหลงขอมูลทุติยภูมิตางๆ เชน ผลตอบแทนการลงทุน 
ปนผล) จากการลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
คิดเห็นจากผูประกอบการ นักลงทุน ผูประเมินราคาทรัพยสิน สถาบั
จนถึงปจจุบันแตละปมีผูเขารวมแสดงความคิดเห็นประมาณ 
ไดผลสรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพยในป 
 

ตารางที่ 1 สถิติผลตอบแทนการลงทุน 
(Real Estate Investment Trust : REIT) 

มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
 องคกรวิชาการไมแสวงหากําไร 

 Principal Member, Int’l Fed of

 
นนทรี  กรุ ง เทพมหานคร 10120 โทรศัพท  0 .2295.3171 โทรสาร 0.2295.1154
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19  กุมภาพันธ  2563 

อัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 

ทานผูสนใจและเกี่ยวของกับวงการประเมินคาทรัพยสนิ 

คณะทํางานกําหนดอัตราผลตอบแทนในการลงทุน โดย อ.วสันต คงจันทร ประธานคณะทํางาน ของ
ไดทําการจัดประชุมระดมสมองเกี่ยวกับการกําหนดอัตราผลตอบแทนในการลงทุน 

ไดผลสรุปจากระดมสมอง ดังนี:้ 
การศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลตางแหลงขอมูลทุติยภูมิตางๆ เชน ผลตอบแทนการลงทุน 

จากการลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment Trust: REIT)
คิดเห็นจากผูประกอบการ นักลงทุน ผูประเมินราคาทรัพยสิน สถาบันการเงิน และผูสนใจทั่วไป มาอยางตอเนื่องตั้งแตป 

แตละปมีผูเขารวมแสดงความคิดเห็นประมาณ 60-100 คน โดยลาสุดในป 2562 (เมื่อวันที่ 
ไดผลสรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพยในป 2562 ที่ผานมาดังนี้ 

สถิติผลตอบแทนการลงทุน (เงินปนผล) จากการลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพย
Real Estate Investment Trust : REIT) ป 2549-2562 

นายหน้าแห่งประเทศไทย 
องคกรวิชาการไมแสวงหากําไร ทะเบียนลําดับที่กท. 1075 
Principal Member, Int’l Fed of R.E.(FIABCI)  

0.2295.1154  
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วสันต คงจันทร ประธานคณะทํางาน ของมูลนิธิ
จัดประชุมระดมสมองเกี่ยวกับการกําหนดอัตราผลตอบแทนในการลงทุน เมื่อ

การศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลตางแหลงขอมูลทุติยภูมิตางๆ เชน ผลตอบแทนการลงทุน (เงิน
Real Estate Investment Trust: REIT)และการระดมความ
นการเงิน และผูสนใจทั่วไป มาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2549 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563) 

จากการลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพย 

 



 

 
สรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย 

ที่มา

แผนภูมทิี่ 1 สถิติผลตอบแทนการลงทุน 
(Real Estate Investment Trust: REIT) 

ที่มา
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ผลตอบแทน 

 

อสังหาริมทรัพย (capitalization rate) ป 2562 

ที่มา: ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 

สถิติผลตอบแทนการลงทุน (เงินปนผล) จากการลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
Real Estate Investment Trust: REIT) ป 2549-2562 

ที่มา: ขอมูลจาดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ผลตอบแทน (Dividend Yield) ปี 2549-2562
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เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

 
2561 ปี 2562
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สรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย 

ในการเสวนา มูลนิธิประเมินฯ ไดรวบรวมขอมูลอัตราผลตอบแทนในการลงทุนในการซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย (Property Fund เดิม
REIT) ตั้งแตป 2549-2562 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในบานเราจํานวน 
อัตราผลตอบแทนเปนผลตอบแทนจากเงินปนผล 
นโยบายการจายเงินปนผลประมาณ 90%
แตกตางไปตามประเภทของกองทุนฯ กองทุนเปด กองทุนปด กองทุน
เว็บไซดตลาดหลักทรัพย http://www.set.or.th
ของโครงการ เปนตน โดยผลตอบแทนของ
เบื้องตนที่สามารถเขาถึงและอางอิงได จากเว็บไซดของตลาดหลักทรัพย 

ภาพรวมผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ในรอบ 
ลดลง และมีแนวโนมคอนขางทรงตัวในชวง 

1. ตนทุนราคาที่ดิน คากอสรางที่สูง
ชะลอตัวลงอยางตอเนื่อง 

2. ปจจัยท่ีกระทบโดยตรงตอตลาดอสังหาริมทรัพยแตละประเภทในแตละป 
ดอกเบี้ย ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย การลงทุนในเม็กกะโปรเจ็กตที่เกี่ยวของและกระทบตอกับตลาดอสังหาริมทรัพยแตละ
ประเภทท่ีแตกตางกัน แสดงผลสรุปการระดมสมองในลําดับตอไป
 

แผนภูมทิี่ 2 สถิติผลตอบแทนการลงทุน 
(Real Estate Investment Trust: REIT) 

ที่มา

 

อสังหาริมทรัพย (capitalization rate) ป 2562 

ในการเสวนา มูลนิธิประเมินฯ ไดรวบรวมขอมูลอัตราผลตอบแทนในการลงทุนในการซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
) ปจจุบันเปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย(Real Estate Investment Trust : 

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในบานเราจํานวน 15 กองทุน เพื่อเปนขอมูลอางอิงเบื้องตน 
อัตราผลตอบแทนเปนผลตอบแทนจากเงินปนผล (Dividend Yield) ขึ้นอยูกับนโยบายการจายเงินปนผล ซึ่งสวนใหญจะมี

% แสดงถึงผลตอบแทนที่จายยังไมครอบคลุมผลตอบแทนที่แทจริง รวมทั้งยังมีความ
แตกตางไปตามประเภทของกองทุนฯ กองทุนเปด กองทุนปด กองทุนประเภทFreehold หรือ Leasehold 

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

องตนที่สามารถเขาถึงและอางอิงได จากเว็บไซดของตลาดหลักทรัพย  
ภาพรวมผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ในรอบ 10 

ลดลง และมีแนวโนมคอนขางทรงตัวในชวง 1-2 ปหลัง อัตราผลตอบแทนลดลงมาในอัตราที่ตํ่าระดับหนึ่ง 
ตนทุนราคาที่ดิน คากอสรางที่สูงขึ้นไมไดแปรผันตรงกับรายไดหรือคาเชา เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหผลตอบแทน

ปจจัยท่ีกระทบโดยตรงตอตลาดอสังหาริมทรัพยแตละประเภทในแตละป อุปสงค อุปทานปจจัยมหภาค อัตรา
อสังหาริมทรัพย การลงทุนในเม็กกะโปรเจ็กตที่เกี่ยวของและกระทบตอกับตลาดอสังหาริมทรัพยแตละ
แสดงผลสรุปการระดมสมองในลําดับตอไป 

สถิติผลตอบแทนการลงทุน (เงินปนผล) จากการลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
Investment Trust: REIT) กลุมอสังหาริมทรัพยประเภทโรงงาน คลงัสินคา ป 

ที่มา: ขอมูลจาดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ในการเสวนา มูลนิธิประเมินฯ ไดรวบรวมขอมูลอัตราผลตอบแทนในการลงทุนในการซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
Real Estate Investment Trust : 

กองทุน เพื่อเปนขอมูลอางอิงเบื้องตน โดย
ขึ้นอยูกับนโยบายการจายเงินปนผล ซึ่งสวนใหญจะมี

แสดงถึงผลตอบแทนที่จายยังไมครอบคลุมผลตอบแทนที่แทจริง รวมทั้งยังมีความ
Leasehold (ศึกษารายละเอียดใน

ประเภทอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน ทําเลที่ตั้ง เกรดโครงการ ตนทุนทางการเงิน
ฯ ใชเปนขอพิจารณาทางหนึ่งในการพิจารณาผลตอบแทนใน

10 กวาปที่ผานมามีแนวโนม
ปหลัง อัตราผลตอบแทนลดลงมาในอัตราที่ตํ่าระดับหนึ่ง เนื่องจาก 

ไมไดแปรผันตรงกับรายไดหรือคาเชา เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหผลตอบแทน

อุปสงค อุปทานปจจัยมหภาค อัตรา
อสังหาริมทรัพย การลงทุนในเม็กกะโปรเจ็กตที่เกี่ยวของและกระทบตอกับตลาดอสังหาริมทรัพยแตละ

จากการลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
กลุมอสังหาริมทรัพยประเภทโรงงาน คลงัสินคา ป 2549-2562 

 



 

 
สรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย 

แผนภูมทิี่ 3 สถิติผลตอบแทนการลงทุน 
(Real Estate Investment Trust : REIT) 

ที่มา

แผนภูมทิี่ 4 สถิติผลตอบแทนการลงทุน 
(Real Estate Investment Trust : REIT) 

ที่มา

 

อสังหาริมทรัพย (capitalization rate) ป 2562 

สถิติผลตอบแทนการลงทุน (เงินปนผล) จากการลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
Real Estate Investment Trust : REIT) กลุมอสังหาริมทรัพยประเภทศูนยการคา ป 

ที่มา: ขอมูลจาดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 

สถิติผลตอบแทนการลงทุน (เงินปนผล) จากการลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
Real Estate Investment Trust : REIT) กลุมอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารสํานักงาน 

ที่มา: ขอมูลจาดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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จากการลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
กลุมอสังหาริมทรัพยประเภทศูนยการคา ป 2549-2562 

 

จากการลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 ป 2549-2562 

 



 

 
สรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย 

แผนภูมทิี่ 5 สถิติผลตอบแทนการลงทุน 
(Real Estate Investment Trust : REIT) 

ที่มา

กราฟที่ 6 สถิติผลตอบแทนการลงทุน 
(Real Estate Investment Trust : REIT) 

ที่มา

 

อสังหาริมทรัพย (capitalization rate) ป 2562 

สถิติผลตอบแทนการลงทุน (เงินปนผล) จากการลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
Trust : REIT) กลุมอสังหาริมทรัพยประเภทเซอรวิส อะพารตเมนต ป 

ที่มา: ขอมูลจาดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

สถิติผลตอบแทนการลงทุน (เงินปนผล) จากการลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพย
Real Estate Investment Trust : REIT) กลุมอสังหาริมทรัพยประเภทโรงแรม รีสอรท ป 

ที่มา: ขอมูลจาดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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จากการลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
กลุมอสังหาริมทรัพยประเภทเซอรวิส อะพารตเมนต ป 2549-2562 

 

จากการลงทุนในทรัสตเพื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพย 
กลุมอสังหาริมทรัพยประเภทโรงแรม รีสอรท ป 2549-2562 

 



 

 
สรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย 

สําหรับผลการระดมสมอง การแสดงความคิดเหน็จากผูเขารวมเสวนา แตละประเภทอสังหาริมทรัพยโดยสรุป ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2: สรุปผลการระดมสมอง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริมทรัพยประเภทตางๆในป 

ประเภท
อสังหาริมทรัพย 

ผลสรุปการระดมสมอง แสดงความคิดเห็น และการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนในป 

โกดัง/โรงงาน  หลังจากน้ําทวมใหญในปลายป 
2556 ตอเนื่องป 2557 
ป 2559-2560 ที่อุปทานเริ่มมากขึ้น และอุปสงคไมเพิ่มขึ้น 
มานาน) ทําใหอัตราผลตอบแทนลดลง
หลัง 2560 ทีภ่าคการสงออกปรับตัวดีขึ้น มีความตองการมากขึ้น
สูงขึ้น อยางไรก็ตาม ในป 
ประเทศลดลง ตอเนื่องกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงตอเนื่องในป 
ความหวังจากการลงทุนในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
โลจิสติกส สินคาออนไลนที่กําลังเติบโตอยางมาก 
อาจกระตุนอุปสงค ทําใหมีแนวโนมที่ดี
ที่เกี่ยวของ ตลาด MLP (modern logistic property) 

ศูนยการคา  ศูนยการคาในยานศูนยกลางธุรกิจ
เนื่องภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา 
ผูประกอบการชะลอการลงทุนโครงการใหม แตในเขต
สอยของกลุมนักทองเที่ยว สวนนอกเขตซีบีดี ยังคอนขางทรงตัว 
การซื้อสินคาผาน Online
อุปทานใหมเพิ่มมากขึ้นจากโครงการขนาดให
โครงการ One Bangkok 
มักกะสันคอมเพล็กซ เปนตน
 ปจจัยดานเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง หนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้น แนวโนมคาใชจายครัวเรือนที่
จากธุรกิจออนไลนที่ขยายตัว
ตอเนื่องมาจนถึงป 
กลับมาใชบริการ การปรับใหมีพื้นที่พักผอน 
ศูนยการคามีแนวโนมปดตัวมากขึ้น 

อาคารสํานักงาน  ตลาดอาคารสํานักงาน
เนื่องจากตนทุนคาที่ดิน
สํานักงานเดิมที่มีอยู
ศูนยกลางธุรกิจใจกลางเมืองมีอัตราการเชา
ดินสูง คาเชายังไมคุมคาการลงทุน
อาคารเกามาปรับปรุงใหมจะมีมากขึ้น 
การไมมีอุปทานใหม
นอก สถานการณปรับตัวดีขึ้นจากที่ในเขตชั้นในคอนขางเต็ม เริ่มมีการปรับคาเชาและมีอุปสงคเพิ่มขึ้น 
อัตราผลตอบแทนในป 
ชะลอตัว ทําใหคาดวาจะทรงตัวเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก แตยังอยูใ
ตัวพักฐานในป 2563

 

อสังหาริมทรัพย (capitalization rate) ป 2562 

ผลการระดมสมอง การแสดงความคิดเหน็จากผูเขารวมเสวนา แตละประเภทอสังหาริมทรัพยโดยสรุป ดังนี้ 

สรุปผลการระดมสมอง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริมทรัพยประเภทตางๆในป 

ผลสรุปการระดมสมอง แสดงความคิดเห็น และการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนในป 

หลังจากน้ําทวมใหญในปลายป 2554 ทําใหป 2555 อยูในสถานการณไมปกติ 
2557 อยางไรก็ตาม ในป 2558 ผลตอบแทนเริ่มลดลงจากตนทุนที่ดินที่สูงขึ้น
ที่อุปทานเริ่มมากขึ้น และอุปสงคไมเพิ่มขึ้น (จากการไมขยายตัวของภาคสงออกของประเทศ

ทําใหอัตราผลตอบแทนลดลง อยางไรก็ตาม ตลาดไดปรับตัวมีอุปสงคเพิ่มขึ้นระยะสั้น
ภาคการสงออกปรับตัวดีขึ้น มีความตองการมากขึ้นตอเนื่องในป 

อยางไรก็ตาม ในป 2562 การเกิดสงครามการคา trade war สงผลตอการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมใ
ประเทศลดลง ตอเนื่องกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงตอเนื่องในป 2563  

การลงทุนในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC)แนวโนมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เชน ตลาด
โลจิสติกส สินคาออนไลนที่กําลังเติบโตอยางมาก (สัดสวนใชพื้นที่คลังสินคา ณ ป 

อุปสงค ทําใหมีแนวโนมที่ดีในอนาคตระยะตอไป (หลังป 2563) 
MLP (modern logistic property) ตลาด multi users เปนตน 

ศูนยการคาในยานศูนยกลางธุรกิจกรุงเทพมหานครชะลอตัวมาตั้งแตป 
เนื่องภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ภาวะหนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้น ทําใหการใชจายชะลอตัว
ผูประกอบการชะลอการลงทุนโครงการใหม แตในเขตยานศูนยกลางธุรกิจ 
สอยของกลุมนักทองเที่ยว สวนนอกเขตซีบีดี ยังคอนขางทรงตัว ในป 2560 

Online มากขึ้น คาดวาจะสงผลตอผลตอบแทนของศูนยการคาลดลง
อุปทานใหมเพิ่มมากขึ้นจากโครงการขนาดใหญ เชน ไอคอนสยาม รวมทั้งในชวง 

One Bangkok โครงการพัฒนาใหมของโรงแรมดุสิตธานีกับกลุม CPN 
มักกะสันคอมเพล็กซ เปนตน 

ปจจัยดานเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง หนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้น แนวโนมคาใชจายครัวเรือนที่
ที่ขยายตัวอยางไมหยุดยั้ง นาจะทําใหตลาดศูนยการคามีแนวโนมชะลอตัวลง

ตอเนื่องมาจนถึงป 2562 จะเห็นไดจากการปรับตัวของผูประกอบการหลัก การปรับรูปแบบศูนยการคาใหคน
กลับมาใชบริการ การปรับใหมีพื้นที่พักผอน co-working ฯลฯกรณีปรับตัวไมทันเชนกรณีตางประเทศที่
ศูนยการคามีแนวโนมปดตัวมากขึ้น  

อาคารสํานักงานดานอัตราผลตอบแทนแมวาในชวง 10 กวาปที่ผานมามีแนวโนม
เนื่องจากตนทุนคาที่ดินในยานศูนยกลางธุรกิจปรับตัวสูงขึ้นมาก อยางไรก็ตาม 
สํานักงานเดิมที่มีอยูในปจจุบัน กลับมีอัตราการเชาที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอาคารสํานักงานเกรด 
ศูนยกลางธุรกิจใจกลางเมืองมีอัตราการเชากวา 95% เนื่องจากการลงทุนใน

ไมคุมคาการลงทุน) ทําใหอาคารเดิมที่มีอยูแนวโนมปรับคาเชา
อาคารเกามาปรับปรุงใหมจะมีมากขึ้น คาดวาในอนาคตผลตอบแทนจะสูงขึ้นจากการปรับ
การไมมีอุปทานใหม) บางอาคารเริ่มมีการปรับปรุงอาคารเพื่อปรับคาเชา สวนอาคารสํานักงานในเขตรอบ

ปรับตัวดีขึ้นจากที่ในเขตชั้นในคอนขางเต็ม เริ่มมีการปรับคาเชาและมีอุปสงคเพิ่มขึ้น 
อัตราผลตอบแทนในป 2562 เปนปแรกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ในป 
ชะลอตัว ทําใหคาดวาจะทรงตัวเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก แตยังอยูในระยะผลตอบแทนขาขึ้น

2563 
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ผลการระดมสมอง การแสดงความคิดเหน็จากผูเขารวมเสวนา แตละประเภทอสังหาริมทรัพยโดยสรุป ดังนี้  

สรุปผลการระดมสมอง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริมทรัพยประเภทตางๆในป 2562 

ผลสรุปการระดมสมอง แสดงความคิดเห็น และการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนในป 2562 

อยูในสถานการณไมปกติ ปรับตัวดีขึ้นในป 
ผลตอบแทนเริ่มลดลงจากตนทุนที่ดินที่สูงขึ้น ตอเนื่องถึง

จากการไมขยายตัวของภาคสงออกของประเทศ
ตลาดไดปรับตัวมีอุปสงคเพิ่มขึ้นระยะสั้นในชวงครึ่งป

ในป 2561 ทําใหอัตราผลตอบแทน
สงผลตอการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมใน

2563  อยางไรก็ตาม ตลาดนี้ยังมี
แนวโนมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เชน ตลาด

สินคา ณ ป 2562 ประมาณ 30%) 
) โอกาสของตลาดใหมๆ ในธุรกิจ

เปนตน  

ตั้งแตป 2557ตอเนื่องถึงป 2558 
ภาวะหนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้น ทําใหการใชจายชะลอตัวลงโดยในป 2559 

 มีการขยายตัวจากการจับจายใช
2560 มีแนวโนมซบเซาลงจากตลาด 

มากขึ้น คาดวาจะสงผลตอผลตอบแทนของศูนยการคาลดลง อีกทั้งในป 2561 มี
ญ เชน ไอคอนสยาม รวมทั้งในชวง 1-3 ปขางตน เชน 

CPN การพัฒนาพื้นที่ในโครงการ

ปจจัยดานเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง หนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้น แนวโนมคาใชจายครัวเรือนที่ลดลง คูแขง
นาจะทําใหตลาดศูนยการคามีแนวโนมชะลอตัวลง สถานการณ

จะเห็นไดจากการปรับตัวของผูประกอบการหลัก การปรับรูปแบบศูนยการคาใหคน
ฯลฯกรณีปรับตัวไมทันเชนกรณีตางประเทศที่

กวาปที่ผานมามีแนวโนมลดลง 
อยางไรก็ตาม ดานอัตราการเชาอาคาร

โดยเฉพาะอาคารสํานักงานเกรด A ในยาน
การลงทุนในอุปทานใหมมีนอย (ตนทุนคาที่

ปรับคาเชาในระยะตอไป รวมทั้งการซื้อ
คาดวาในอนาคตผลตอบแทนจะสูงขึ้นจากการปรับตัวของคาเชา(จาก

บางอาคารเริ่มมีการปรับปรุงอาคารเพื่อปรับคาเชา สวนอาคารสํานักงานในเขตรอบ
ปรับตัวดีขึ้นจากที่ในเขตชั้นในคอนขางเต็ม เริ่มมีการปรับคาเชาและมีอุปสงคเพิ่มขึ้น ทําให

เปนปแรกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ในป 2563 คาดวาจะการลงทุนจะ
นระยะผลตอบแทนขาขึ้นเพียงแตชะลอ



 

 
สรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย 

ประเภท
อสังหาริมทรัพย 

ผลสรุปการระดมสมอง แสดงความคิดเห็น และการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนในป 

เซอรวิส 
อะพารตเมนต 

 ตลาดท่ีมีความสัมพันธกับตลาดอาคารสํานักงาน เซอรวิสอะพารตเมนต 
2557 -2558 ผลตอบแทนยังทรงตัว แตมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นจากการปรับคาเชาในอนาคต 
เปด AEC คาดวาจะทําใหความตองการเซอรวิสอะพารตเมนตเพิ่มมากขึ้น 
เชารายวันคลายโรงแรมรองรับการทองเที่ยวที่ขยายตัวสูงในป 
โรงแรมบางสวน)โดยเฉพาะในยานแหลงช็อปปงสําหรั
อยางไรก็ตาม ในป 
สงผลตอรายรับ อีกท้ังมีการแขงขันจากตลาดคอนโดมิเนียมใหเชา ทําใหผลตอบแทนชะลอตัวลง 

อะพารตเมนต  กลุมตลาดอะพารตเมนตสําหรับชาวตางชาติในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน
คลายเซอรวิส อะพารตเมนต
แตสวนตลาดอะพารตเมนตกลุมคนไทยทั่วไป 
และตนทุนที่ดิน คากอสรางที่สูงขึ้นมาก 

โรงแรม  ในป 2557 
ขยายตัว19% ป 2555 
(24.0 ลานคน) ลดลง 
ทองเที่ยงประมาณ 
ป 2562 จํานวน 40
ระบาดไวรัสโคโรนาในชวงตนป 
ชะลอตัวลงมาก  
 แนวโนมรูปแบบ
กับโรงแรมขนาดเล็ก
อาจจะสงผลตออุปทานลดลงในตลาดในสัดสวน 
ตองออกจากตลาดไป

 
อธิบายเพิ่มเติม:- 
(1) อัตราผลตอบแทนนี้เปนอัตราผลตอบแทน

ในภาพรวมเทานั้น การใชงานจริงยังตองเจาะจงในรายละเอียดของพื้นที่ 
อสังหาริมทรัพย segmentation ตางๆ ในรายละเอียดอีก 

(2) อัตราขางตนเปนอัตราผลตอบแทนใน
ความเหมาะสมตอมูลคาดวย เชน ในบางทรัพยสินอัตราผลตอบแทนจริงในทองตลาดอาจต่ํามาก เชน อะพารตเมนตในบาง
พื้นที่ ที่อาจมีผลตอบแทนต่ําเพียง 2-3
เชาลดลงจากคูแขงคอนโดมิเนียม ผูลงทุนสวนหนึ่งอาจขาดขอมูล เปนตน ดังนั้นการประเมินมูลคาทรัพยสิน ผูประเมินอาจไม
กําหนดอัตราผลตอบแทนในอัตราที่ตํ่าดังกลาวก็ได เนื่องดวยเหตุผลวาผูประเมินตองประเมิน 
ในอัตราดังกลาวแลวอาจจะไมมีนักลงทุนยอ
ตลาดที่แทจริงได  

3) ขอพิจารณาสําคัญที่เกี่ยวของกับการประเมินมูลคาทรัพยสิน การกําหนด
ชัดเจนถึงที่มาและสมมติฐานที่กําหนด
มาตรฐานและจรรยาบรรณประการหนึ่งตามมาตรฐานการประเมินมูลคาทรัพยสินในประเทศไทย 

 

อสังหาริมทรัพย (capitalization rate) ป 2562 

ผลสรุปการระดมสมอง แสดงความคิดเห็น และการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนในป 

ตลาดท่ีมีความสัมพันธกับตลาดอาคารสํานักงาน เซอรวิสอะพารตเมนต 
ผลตอบแทนยังทรงตัว แตมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นจากการปรับคาเชาในอนาคต 

คาดวาจะทําใหความตองการเซอรวิสอะพารตเมนตเพิ่มมากขึ้น และมีการปรับสินคาเปนหองพักให
เชารายวันคลายโรงแรมรองรับการทองเที่ยวที่ขยายตัวสูงในป 2558 ตอเนื่องป 

โดยเฉพาะในยานแหลงช็อปปงสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เชน ปทุมวัน ราชประสงค 
อยางไรก็ตาม ในป 2561 ปญหาดานกฎหมายโรงแรมที่ทําใหกลุมเซอรวิสฯ เปดเปนรายวันยากขึ้น ทําให
สงผลตอรายรับ อีกท้ังมีการแขงขันจากตลาดคอนโดมิเนียมใหเชา ทําใหผลตอบแทนชะลอตัวลง 

ตลาดอะพารตเมนตสําหรับชาวตางชาติในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน เชน 
เซอรวิส อะพารตเมนตขางตน  

สวนตลาดอะพารตเมนตกลุมคนไทยทั่วไป ผลตอบแทนมีแนวโนมลดลง จากการขยายตัวของคอนโดมิเนียม
และตนทุนที่ดิน คากอสรางที่สูงขึ้นมาก จนเปนปจจัยกระทบสําคัญตอผลตอบแทนกลุมอะพารตเมนตท่ีลดลง 

2557 ชะลอตัวลงตามภาวการณทองเที่ยวโดยรวม (ป 2553 
2555 ขยายตัว 15.98%(22.3 ลานคน)ป 2556ขยายตัว 
ลดลง 6.6% ป 2558 นักทองเที่ยวประมาณ 28.00 ลานบาท 

ทองเที่ยงประมาณ 30 ลานคน ป 2560 ประมาณ 35.0 ลานคน ลาสุดในป 2561 
40.0 ลาน คน โดยขยายตัวในอัตราที่ลดลง จากเศรษฐกิจโลก สงครามการคา ลาสุดโรค

ไวรัสโคโรนาในชวงตนป 2563 คาดวาจะสงผลกระทบตอธุรกิจโรงแรมในป 

แนวโนมรูปแบบการลงทุนโรงแรมเปนโรงแรมขนาดเล็กมากขึ้น แตก็มี
ขนาดเล็กไมมีใบอนุญาต (กฎกระทรวงฯ ป 2559 กําหนดใหดําเนินการใ

อาจจะสงผลตออุปทานลดลงในตลาดในสัดสวน 20-30% (กลุมที่ไมอาจดําเนินการขออนุญาตโรงแรมได 
ตองออกจากตลาดไป) 

ผลตอบแทนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนสําคัญเปนภาพกวางของอุตสาหกรรมใน 
ในภาพรวมเทานั้น การใชงานจริงยังตองเจาะจงในรายละเอียดของพื้นที่ (Location) ประเภทของอสังหาริมทรัพย เกรดของ

ตางๆ ในรายละเอียดอีก  
อัตราผลตอบแทนในทองตลาด แตการนําไปใชในการประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ตอมูลคาดวย เชน ในบางทรัพยสินอัตราผลตอบแทนจริงในทองตลาดอาจต่ํามาก เชน อะพารตเมนตในบาง
3% เนื่องจากปจจัยตนทุนที่ดิน คากอสรางที่สูงขึ้นมาก อัตราคาเชาไมเพิ่มข้ึน อัตราการ

แขงคอนโดมิเนียม ผูลงทุนสวนหนึ่งอาจขาดขอมูล เปนตน ดังนั้นการประเมินมูลคาทรัพยสิน ผูประเมินอาจไม
กําหนดอัตราผลตอบแทนในอัตราที่ตํ่าดังกลาวก็ได เนื่องดวยเหตุผลวาผูประเมินตองประเมิน “
ในอัตราดังกลาวแลวอาจจะไมมีนักลงทุนยอมซื้อหรือลงทุน หรือมีเปนสวนนอย (ที่อาจขาดขอมูล

ขอพิจารณาสําคัญที่เกี่ยวของกับการประเมินมูลคาทรัพยสิน การกําหนดอัตราผลตอบแทนใด ผูประเมินสมควรอธิบายให
ชัดเจนถึงที่มาและสมมติฐานที่กําหนด ใหผูใชรายงานไดเขาใจอยางแทจริง ทั้งนี้การอธิบายวิธีการประเมินคาทรัพยสินถือเปน
มาตรฐานและจรรยาบรรณประการหนึ่งตามมาตรฐานการประเมินมูลคาทรัพยสินในประเทศไทย 

 7 

ผลสรุปการระดมสมอง แสดงความคิดเห็น และการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนในป 2562 

ตลาดท่ีมีความสัมพันธกับตลาดอาคารสํานักงาน เซอรวิสอะพารตเมนต (สําหรับชาวตางชาติ) ในป 
ผลตอบแทนยังทรงตัว แตมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นจากการปรับคาเชาในอนาคต อีกทั้งยังมีการ

และมีการปรับสินคาเปนหองพักให
ตอเนื่องป 2559  (บางแหงจดทะเบียน

บนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เชน ปทุมวัน ราชประสงค 
ปญหาดานกฎหมายโรงแรมที่ทําใหกลุมเซอรวิสฯ เปดเปนรายวันยากขึ้น ทําให

สงผลตอรายรับ อีกท้ังมีการแขงขันจากตลาดคอนโดมิเนียมใหเชา ทําใหผลตอบแทนชะลอตัวลง  

เชน ยานสุขุมวิทมีแนวโนมปรับตัว

ลดลง จากการขยายตัวของคอนโดมิเนียม
จนเปนปจจัยกระทบสําคัญตอผลตอบแทนกลุมอะพารตเมนตท่ีลดลง  

2553 ขยายตัว 11% ป 2554 
ขยายตัว 10% (24.5 ลานคน) ป 2557 

ลานบาท ป 2559 ขยายตัวตอเนื่องนัก
2561 จํานวน 38.0 ลานคน ใน

ลาน คน โดยขยายตัวในอัตราที่ลดลง จากเศรษฐกิจโลก สงครามการคา ลาสุดโรค
คาดวาจะสงผลกระทบตอธุรกิจโรงแรมในป 2563 ในชวงครึ่งปแรก

แตก็มีการดําเนินการอยางจริงจัง
กําหนดใหดําเนินการใหถูกตองในป 2564)

กลุมที่ไมอาจดําเนินการขออนุญาตโรงแรมได 

ภาพกวางของอุตสาหกรรมใน 
ประเภทของอสังหาริมทรัพย เกรดของ

 ผูประเมินยังตองพิจารณาถึง
ตอมูลคาดวย เชน ในบางทรัพยสินอัตราผลตอบแทนจริงในทองตลาดอาจต่ํามาก เชน อะพารตเมนตในบาง

เนื่องจากปจจัยตนทุนที่ดิน คากอสรางที่สูงขึ้นมาก อัตราคาเชาไมเพิ่มข้ึน อัตราการ
แขงคอนโดมิเนียม ผูลงทุนสวนหนึ่งอาจขาดขอมูล เปนตน ดังนั้นการประเมินมูลคาทรัพยสิน ผูประเมินอาจไม

“มูลคาตลาด” ซึ่งหากกําหนด
ที่อาจขาดขอมูล) อาจจะไมสะทอนมูลคา

อัตราผลตอบแทนใด ผูประเมินสมควรอธิบายให
จอยางแทจริง ทั้งนี้การอธิบายวิธีการประเมินคาทรัพยสินถือเปน

มาตรฐานและจรรยาบรรณประการหนึ่งตามมาตรฐานการประเมินมูลคาทรัพยสินในประเทศไทย  



 

 
สรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย 

(4) แนวทางการกําหนดอัตราผลตอบแทนในการประเมินมูลคาทรัพยสิน
ทําการศึกษาจากทองตลาดดวยตนเอง ซึ่งตองเจาะจงในรายละเอียดของพื้นที่ 
ของอสังหาริมทรัพย segmentation 
เปรียบเทียบ ราคาซื้อขาย หรือเงินลงทุนอสังหาริมทรัพยนั้น ตามสูตร 
income, V=value) 

(5) การอางอิงใดๆ พึงระมัดระวังในการใชงานดังกลาวแลว มูลนิธิฯ ดําเนินการเพื่อเปนความรูเชิงวิชาการเพื่อเปนแนวทางในการ 
เผยแพรความรู การสรางความเขาใจเทานั้น มูลนิธิฯ ไมอาจรับผิดชอบตอการใชงานไมวากรณีใดๆ 

(6) อัตราผลตอบแทนในการลงทุน (capitalization ra
ทรัพยสิน เนื่องจากการนําไปใชแตกตางกันแลวแตกรณี 

 นอกจากนี้การเสวนายังไดพิจารณาถึง 
อสังหาริมทรัพย โดย “สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
ในเว็บไซดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย 

ตารางที่ 3 อัตราผลตอบแทนและอัตราคิดลดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ประเภทธุรกจิ ทําเล 

โรงแรม ชั้นด ี

 ลําดับรอง 

สํานักงาน ชั้นด ี

 ลําดับรอง 

โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตฯ 

ศูนยกระจายสินคา ทางหลวง 

ที่มา: 
 

โดยสรุปแลว ภาพรวมอัตราผลตอบแทนของอสังหาริมทรัพยแตละประเภทขางตนมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องขางตน 
ยกเวนประเภทโรงแรมท่ีสถานการณคอนขางผันผวนแตมีแนวโนมลดลงนอยกวาอสังหาริมทรัพยประเภทอื่นๆ อันสืบเนื่องจาก
การขยายตัวของภาคการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม
ภาคการทองเที่ยว เนื่องจากภาระตนทุนโครงการคาที่ดิน คากอสรางที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน 

ตารางที่ 4: สรุปผลการระดมสมอง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริมทรัพยประเภทตางๆในป 

 

อสังหาริมทรัพย (capitalization rate) ป 2562 

แนวทางการกําหนดอัตราผลตอบแทนในการประเมินมูลคาทรัพยสิน (capitalization rate) 
ทําการศึกษาจากทองตลาดดวยตนเอง ซึ่งตองเจาะจงในรายละเอียดของพื้นที่ (Location) ประเภทของอสังหาริมทรัพย เกรด

segmentation ตางๆ ดังกลาวแลว เชน การสํารวจคาเชาหรือรายไดสุทธิจากการดําเนินงานรายป 
เงินลงทุนอสังหาริมทรัพยนั้น ตามสูตร R=I/V (R=capitalization rate

การอางอิงใดๆ พึงระมัดระวังในการใชงานดังกลาวแลว มูลนิธิฯ ดําเนินการเพื่อเปนความรูเชิงวิชาการเพื่อเปนแนวทางในการ 
เผยแพรความรู การสรางความเขาใจเทานั้น มูลนิธิฯ ไมอาจรับผิดชอบตอการใชงานไมวากรณีใดๆ 

capitalization rate) เปนคนกรณีกับอัตราคิดลด (discount rate
ทรัพยสิน เนื่องจากการนําไปใชแตกตางกันแลวแตกรณี  

 
นอกจากนี้การเสวนายังไดพิจารณาถึง แนวทางการกําหนดอัตราผลตอบแทนและอัตราคิดลดของธุรกิจ

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย” ที่ไดทําการการเผยแพรเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
ในเว็บไซดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (www.tva.or.th) 

 
อัตราผลตอบแทนและอัตราคิดลดของธุรกิจอสังหาริมทรัพยของสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

สิทธิการเชา –LH กรรมสิทธ์ิ 

อัตราคิดลด อัตราผลตอบแทน อัตราคิดลด

12-13% - 10-11%

- - 12-13%

12-14% - 10-11%

- - 11-13%

- - 12-13%

- - 11-12%

: สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (www.tva.or.th) 

ภาพรวมอัตราผลตอบแทนของอสังหาริมทรัพยแตละประเภทขางตนมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องขางตน 
ยกเวนประเภทโรงแรมท่ีสถานการณคอนขางผันผวนแตมีแนวโนมลดลงนอยกวาอสังหาริมทรัพยประเภทอื่นๆ อันสืบเนื่องจาก
การขยายตัวของภาคการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนไมไดปรับตัวสูงขึ้นตามภาวการณขยายตัวของ
ภาคการทองเที่ยว เนื่องจากภาระตนทุนโครงการคาที่ดิน คากอสรางที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน  

 
สรุปผลการระดมสมอง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริมทรัพยประเภทตางๆในป 
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(capitalization rate) แตละกรณี ผูประเมินควร
ประเภทของอสังหาริมทรัพย เกรด

ตางๆ ดังกลาวแลว เชน การสํารวจคาเชาหรือรายไดสุทธิจากการดําเนินงานรายป 
R=capitalization rate, I= net operating 

การอางอิงใดๆ พึงระมัดระวังในการใชงานดังกลาวแลว มูลนิธิฯ ดําเนินการเพื่อเปนความรูเชิงวิชาการเพื่อเปนแนวทางในการ 
เผยแพรความรู การสรางความเขาใจเทานั้น มูลนิธิฯ ไมอาจรับผิดชอบตอการใชงานไมวากรณีใดๆ  

discount rate) ในการประเมินมูลคา

อัตราผลตอบแทนและอัตราคิดลดของธุรกิจ
กรกฎาคม 2553 (ศึกษาเพิ่มเติม

ของสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย 

กรรมสิทธ์ิ - 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% 

ภาพรวมอัตราผลตอบแทนของอสังหาริมทรัพยแตละประเภทขางตนมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องขางตน 
ยกเวนประเภทโรงแรมท่ีสถานการณคอนขางผันผวนแตมีแนวโนมลดลงนอยกวาอสังหาริมทรัพยประเภทอื่นๆ อันสืบเนื่องจาก

อัตราผลตอบแทนไมไดปรับตัวสูงขึ้นตามภาวการณขยายตัวของ
 

สรุปผลการระดมสมอง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริมทรัพยประเภทตางๆในป 2562 



 

 
สรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย 

มูลนิธฯิ ขอขอบพระคุณบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของที่ใหการสนับสนุนการจัดทําอัตราผลตอบแทนนี้ จึงเรียน
มาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดเผยแพรเพื่อการใชประโยชนตอไป
 

ฝายประสานงาน: นางสาวนงลักษณ จตุเทน
เลขานุการมูลนิธิ โทร. 0.2295.3171 ตอ 
  

ประเภท

อสังหาริมทรัพย์ เม.ย.-51 พ.ค.-52 กค.2553 ต

7-10% 7-10% 7-10%

ปริมณฑล ปริมณฑล ปริมณฑล ปริมณฑล

8-10% 8-12% 8-12% 8

กทม. กทม. กทม.

กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม

7-8% 7-10% 7-8%

กทม.นอก กทม.นอก กทม

5-6% 5-7%

เซอร์วิส กทม. เกรด A กทม. เกรด A กทม. เกรด A กทม

อะพาร์ตเมนต์ 8-9% 7-10% 6-8%

กทม. เกรด B กทม. เกรด B กทม. เกรด B กทม

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

อะพาร์ตเมนต์ กทม. 6-7% กทม. 6-8% กทม. 6-8% กทม

โรงแรม กทม. 8-10% กทม. 8-12% กทม. 7-8% กทม

อาคารสํานักงาน

กทม.นอก 

CBD 5-7%

โกดัง/โรงงาน

ศูนย์การค้า

 

อสังหาริมทรัพย (capitalization rate) ป 2562 

 
ขอขอบพระคุณบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของที่ใหการสนับสนุนการจัดทําอัตราผลตอบแทนนี้ จึงเรียน

มาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดเผยแพรเพื่อการใชประโยชนตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 
ดร.โสภณ พรโชคชัย 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 

นางสาวนงลักษณ จตุเทน 
ตอ 109 

อัตราผลตอบแทน

ต.ค.-54 ต.ค.-55 พ.ย.-56 ธ.ค.-57 ธค.2558 ธค.2559

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

ปริมณฑล เขตปริมณฑล ปริมณฑล ปริมณฑล ปริมณฑล ปริมณฑล

(พื �นที�นํ �าไม่ท่วม)

8-12% กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD

กทม. 12-15% 10-12% 8-10% 8-10% 8-10.5%

กทม.นอก CBD กทม.นอก กทม.นอก กทม.นอก กทม.นอก 

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

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

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

กทม.นอก กทม.นอก CBD กทม.นอก กทม.นอก กทม.นอก กทม.นอก 

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

กทม. เกรด A กทม. เกรด A กทม. เกรด A กทม. เกรด A กทม. เกรด A กทม. เกรด 

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

กทม. เกรด B กทม. เกรด B กทม. เกรด B กทม. เกรด B กทม. เกรด B กทม. เกรด 

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

กทม. 5-7% กทม. 6-7% กทม. 5-7% กทม. 5-7% กทม. 5-7% กทม. 5-7

กทม. 7-9% กทม. กทม. กทม. กทม. กทม.

เกรด 4-5 ดาว เกรด 4-5 ดาว เกรด 4-5 ดาว เกรด 4-5 ดาว เกรด 4-5 ดาว

เกรด 3 ดาว  8-10%  7-9%  8-10%  8-10%

8-10% เกรด 3 ดาว เกรด 3 ดาว เกรด 3 ดาว เกรด 3 ดาว

7-8%  6-8%  7-9%  6-8%
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ขอขอบพระคุณบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของที่ใหการสนับสนุนการจัดทําอัตราผลตอบแทนนี้ จึงเรียน

แนว

2559 ธค.2560 ธค.2561 ธค.2562 โนม

6-8% 6-9% 5-7%

ปริมณฑล ปริมณฑล ปริมณฑล ปริมณฑล

CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD

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

นอก กทม.นอก กทม.นอก กทม.นอก 

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

CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD

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

นอก กทม.นอก กทม.นอก กทม.นอก 

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

เกรด A กทม. เกรด A กทม. เกรด A กทม. เกรด A

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

เกรด B กทม. เกรด B กทม. เกรด B กทม. เกรด B

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

7% กทม. 5-6% กทม. 4-5% กทม. 3-4%

กทม. กทม. กทม.

ดาว เกรด 4-5 ดาว เกรด 4-5 ดาว เกรด 4-5 ดาว

%  8-10%  8-10%  6-8%

ดาว เกรด 3 ดาว เกรด 3 ดาว เกรด 3 ดาว

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



 

 
สรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย 

รายชื่อคณะทํางานกําหนดอัตราผลตอบแทนในการลงทุน
1. อ.วสันต คงจนัทร ประธานคณะทํางาน
  กรรมการผูจัดการ บจก
2. คุณธนินทร นนนท ี กรรมการมูลนิธิประเมินคา
  กรรมการผูจัดการ บจก
3. คุณไพโรจน บุญจันทร  ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ
4. คุณริษิณี สาริกบุตร  ผูอํานวยการฝายวิ
5. คุณพรเทพ ศรนีฤหลา  กรรมการมูลนิธิประเมินคา
  CEO, Syncate Co., Ltd. 
6. คุณสุทธินันต จิยะอมรเดช ผูอํานวยการสํานักบริหารสนิทรัพย องคการคลังสนิคา 
7. อ.สุรพงษ ตรีสุกล  รองกรรมการผูจัดการ บจก
8. อ.เอกชัย เปลี่ยนโพธิ ์ กรรมการมูลนิธิประเมินคา

 

อสังหาริมทรัพย (capitalization rate) ป 2562 

กําหนดอัตราผลตอบแทนในการลงทุน 
ประธานคณะทํางาน 
กรรมการผูจัดการ บจก.โมเดอรน พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแตนท 
กรรมการมูลนิธิประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทย 
กรรมการผูจัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค แมเนจเมนท 
ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ.นอมจิตต อินคอรปอเรชั่น 
ผูอํานวยการฝายวิจัยฯ บจก.ไนทแฟรงคชารเตอร 
กรรมการมูลนิธิประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทย 
CEO, Syncate Co., Ltd. เจาของ Omni Tower 
ผูอํานวยการสํานักบริหารสนิทรัพย องคการคลังสนิคา  
รองกรรมการผูจัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส
กรรมการมูลนิธิประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทย 
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เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 


