สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3

สรุ ปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ

American Appraisal (Thailand) Ltd.
22nd Floor, Thai CC Tower,
43 South Sathorn Road,
Yannawa, Bangkok 10120
Tel.02-6758403 Fax.02-6758427-8
Leading / Thinking / Performing

ลับเฉพาะ
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565
บริ ษทั อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั เคทีบีเอสที รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด
เลขที่ 48/66 ซอยรุ่ งเรื อง ถนนรัชดาภิเษก
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซนั่ ส์ เพลส
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
ชั้นที่ 18 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร 10310
กรุ งเทพมหานคร 10330
เรี ยน คุณ ณัฐนัย อนันตรัมพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

และ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

รายงานของบริ ษทั ฯ เลขที่ 2020/527
ตามความประสงค์ข องท่ า น บริ ษ ทั อเมริ กัน แอ๊พ เพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด ได้ทาํ การ
ประเมินมูลค่ากรรมสิ ทธิ์สมบูรณ์ของทรัพย์สินที่ใช้ชื่อว่า โครงการศูนย์ขอ้ มูล (Data Center) ซึ่งแจ้งว่า
เป็ นทรัพย์สินของ บริ ษทั อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน) (“ไอเทล”) ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่ เลขที่ 9/1 ซอย
กาญจนาภิเษก 5/5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
ทรั พย์สิน ที่ ทาํ การประเมิ นค่าประกอบด้วย ที่ ดิน อาคาร ทรั พย์สินส่ วนควบบนที่ ดิน และ
อุปกรณ์ประกอบอาคารโดยได้ทาํ การสํารวจทรัพย์สิน ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตามความเข้าใจของบริ ษทั ฯ นั้น ในการประเมินค่าครั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะและเพื่อ
ใช้สาํ หรับประกอบการพิจารณาทําธุรกรรม เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานเกี่ยวกับการเข้าลงทุน
เพิม่ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เคทีบีเอสทีมิกซ์ (“กองทรัสต์ฯ”)
ที่ดินที่จะลงทุนจะถูกแบ่งแยกมาจากที่ดินจํานวน 2 แปลง มีเนื้อที่ดินรวมประมาณ 3 ไร่ 4.7
ตารางวา (4,818.8 ตารางเมตร) จดทะเบียนเป็ นกรรมสิ ทธิ์ในนามของ บริ ษทั อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่
จํากัด (มหาชน) (“ไอลิ้งค์”) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ลําดับ
1
2

โฉนดทีด่ ินบางส่ วนเลขที่
210680
214244

เลขทีด่ นิ
1390
1402

หน้ าสํ ารวจ
23701
25865
รวม

เนือ้ ทีด่ นิ ทั้งแปลง
ไร่
งาน
ตารางวา
2
2
66.0
1
38.7
3
4.7

โดยไอเทล และไอลิ้ งค์ อยู่ร ะหว่า งการดํา เนิ น การรั ง วัด เพื่ อแบ่ ง แยกโฉนดที่ ดิ น และเมื่ อ
แบ่งแยกโฉนดแล้วเสร็ จ ไอลิ้งค์จะโอนกรรมสิ ทธิ ในที่ ดินที่ จะลงทุนให้ไอเทล โดยมี เนื้ อที่ สุทธิ ที่
ประเมินค่าประมาณ 1 ไร่ 30.6 ตารางวา (1,722.4 ตารางเมตร)
บริ ษทั ฯ เข้าใจว่า ไอเทล จะขายที่ดิน และอาคารของโครงการศูนย์ขอ้ มูล (“ทรัพย์สิน”) ให้กบั
กองทรัสต์ฯ และจะเช่าทรัพย์สินกลับมาบริ หารโดยกําหนดสมติฐานตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565
ถึง วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2594 ระยะเวลาเช่ารวม 30 ปี โดยเป็ นการเช่า 3 ปี และจะมีการต่ออายุออกไป
ได้อีก 9 คราว คราวละ 3 ปี บริ ษทั ฯ ตั้งสมมติฐานว่าไอเทลจะต่ออายุการเช่าทรัพย์สินจากกองทรัสต์ฯ
จนครบอีก 9 คราว วันที่ทาํ การประเมินคือ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565
ทรัพย์สินที่ทาํ การประเมินค่า ได้รับการพัฒนาเป็ น อาคาร Data Center อาคาร Generator ของ
ไอเทล
สิ่ งปลูกสร้างประกอบด้วยอาคารดังต่อไปนี้

1.
2.
3.

อาคาร
อาคาร Data Center
อาคาร Generator
อาคารป้ อมยาม
รวม

พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)
1,800
192
12
2,004

ความหมายของคําว่า “มูลค่าตลาดยุติธรรม” ในที่น้ ี มีคาํ จํากัดความว่า เป็ นจํานวนเงินซึ่ ง
สามารถแลกเปลี่ ย นกับ ทรั พ ย์สิ น ได้ร ะหว่ า งผูซ้ ้ื อ และผูข้ ายที่ เ ต็ม ใจโดยปราศจากแรงกดดัน ใดๆ
นอกจากนี้ท้ งั สองฝ่ ายต่างก็มีความรู ้ในข้อเท็จจริ งและปัจจัยต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนี้ เป็ นอย่างดี
ในระดับที่เท่าเทียมกัน
รายงานเลขที่ 2020/527
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สําหรับการประเมินค่าครั้งนี้ บริ ษทั ฯ ใช้วิธีคิดจากรายได้และวิธีตน้ ทุนทดแทนในการหามูลค่า
ตลาดยุติธรรมของทรัพย์สิน
จากการตรวจสอบทรัพย์สินครั้ งนี้
รายละเอียดต่อไปนี้

บริ ษทั ฯ

ขอแสดงความเห็ นมูลค่าของทรัพย์สินดัง

มูลค่าตลาดยุติธรรม*
(ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565)
มูลค่าตลาดยุติธรรมของทรัพย์สินตามมุมมองของทรัพย์สิน
775,000,000 บาท
มูลค่าตลาดยุติธรรมของทรัพย์สินตามมุมมองของกองทรัสต์ฯ
760,000,000 บาท
*อ้างอิงตามรายงานAATL เลขที่ 2020/527 ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขข้อจํากัด และสมมติฐานพิเศษและเงื่อนไขสมมติฐานที่ได้แนบไว้
บริ ษทั ฯ ไม่ได้ดาํ เนิ นการตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบใดๆ ในสิ่ งที่ เกี่ ยวข้องกับความเป็ น
เจ้าของ หรื อหนี้สินใดๆ ที่บงั เกิดขึ้นจากทรัพย์สินที่บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การประเมินค่า
บริ ษทั อเมริ กนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด และผูม้ ีอาํ นาจลงนามข้างล่างนี้ ขอรับรองว่า
ไม่มีส่วนได้เสี ยใดๆ ทั้งสิ้ น ไม่วา่ ในปัจจุบนั และ/หรื อ อนาคต ในด้านผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับมูลค่า
ของทรัพย์สินที่ทาํ การประเมินค่านี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุ ภทั ทะ เหลืองมหามงคล)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์

(นายโรโดลโฟ แอล เวอร์การ่ า)
กรรมการผูจ้ ดั การ

ผูป้ ระเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ผูป้ ระเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ผูป้ ระเมินหลักชั้นวุฒิ – วฒ. 227
ผูป้ ระเมินหลักชั้นวุฒิ – วฒ. 022

รายงานเลขที่ 2020/527
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(นายเจษฏา บิลมาศ)
(นางชมพูนุช ฉัตรมหากุลชัย)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายประเมินราคาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายประเมินทางการเงิน
สมาชิกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
เลขที่ 01-1-0711-60

สมาชิกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
เลขที่ 02-1-0814-63

ผูป้ ระเมิน

- เจษฏา บิลมาศ

- กัมปนาท แม้นทอง

- วันเพ็ญ ต้องวัฒนา

รายงานเลขที่ 2020/527
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ชัน้ 17 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์
2 ถนนสุขุมวิท คลองเตย
กรุ งเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
www.colliers.com
Tel: +662 656 7000
Fax: +662 656 7111

เลขที่อา้ งอิง VR2021-0002-T
วันที่
1 มีนาคม 2565
เรียน
คุณณัฐนัย อนันตรัมพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินเตอร์ลงิ ้ ค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน)
เลขที่ 48/66 ซอยรุง่ เรือง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
นาส่ง
บทสรุปผูบ้ ริหาร

และ

คุณพลสิทธิ ภูมิวสนะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จากัด
87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซ่นั ส์ เพลส
ชัน้ ที่ 18 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

ตามที่ บ ริ ษั ท ซี . ไอ.ที . แอพเพรซั ล จ ากั ด ได้ ร ับ มอบหมายตามข้อ เสนอการประเมิ น มู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิ น เลขที่
CIT_(QT)2020-0043-T ลงฉบับวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ให้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์สมบูรณ์และกรรมสิทธิ์ติด
ภาระผูกพันการให้เช่าระยะเวลา 30 ปี ตามโครงสร้างกองทรัสต์ ประกอบด้วยที่ดินบางส่วน เนือ้ ที่ 1-0-30.6 ไร่ พร้อมอาคารศูนย์
ข้อมูล 3 ชัน้ อาคารสนับสนุนและอุปกรณ์ “อินเตอร์ลิง้ ค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ (Interlink Data Center)” ตัง้ อยู่ซอยกาญจนาภิเษก 5/5
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร สาหรับการประเมินมูลค่าครัง้ นี ้ เพื่อทราบความเห็นของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะเท่านัน้
บริษัทฯ มีความเห็นของมูลค่าทรัพย์สินตามที่สรุปในเล่มรายงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ สมมติฐาน และเงื่อนไขข้อจากัด
ในการประเมินมูลค่าในหัวข้อ 2.7 และ 7.4
บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จากัด และผูป้ ระเมินขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนี ้ และได้
ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยความระมัดระวังตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเต็มที่

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จากัด
ชื่อทางการค้า “คอลลิเออร์ส ประเทศไทย”

ธัชชฎา ศุภกรพิชาญ
สมาชิก MRICS และผูป้ ระเมินหลักชัน้ วุฒิ
ผูอ้ านวยการอาวุโส

บริษัท อินเตอร์ลงิ ้ ค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน) และ บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จากัด | 1
บริษัท ซี.ไอ.ที แอพเพรซัล จากัด
ชื่อทางการค้า “คอลลิเออร์ส ประเทศไทย”

บทสรุ ปผู้บริหาร
ชื่อลูกค้า
วัตถุประสงค์การประเมิน
ทีต่ ัง้ ทรัพย์สนิ
พิกัดภูมิศาสตร์
รายละเอียดทรัพย์สนิ

รายละเอียดเอกสารสิทธิ์

บริษัท อินเตอร์ลงิ ้ ค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน) และ บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จากัด
เพื่อทราบความเห็นของมูลค่าทรัพย์สนิ สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ
ตัง้ อยูซ่ อยกาญจนาภิเษก 5/5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
N13.865465, E100.680688
ประกอบด้วยโฉนดที่ดินจานวน 2 ฉบับ เนือ้ ที่ดินรวมตามเอกสารสิทธิ์ 3-0-4.7 ไร่ (1,204.70 ตารางวา)
โดยท าการประเมิ นมูลค่ าที่ ดิ นบางส่วนเนื อ้ ที่ 1-0-30.6 ไร่ (430.60 ตารางวา) พร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ประกอบด้วย อาคารศูนย์ขอ้ มูล อาคารพลังงาน อาคารสนับสนุนอื่นๆ และอุปกรณ์
โฉนดทีด่ ินเลขที่ เลขทีด่ ิน

หน้าสารวจ

210680
1390
23701
214244
1402
25865
รวมเนือ้ ที่ดนิ ทั้งหมด

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
ลักษณะกรรมสิทธิ์
ผู้ถอื กรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
สิทธิการใช้ทางเข้า-ออก
ข้อกาหนดกฎหมายต่างๆ

สาธารณูปโภค
การเวนคืน
โครงการพัฒนาของรัฐ
การใช้ประโยชน์สูงสุด
หลักเกณฑ์การประเมิน
วิธีการประเมิน
วันที่สารวจทรัพย์สนิ
วันที่ประเมินมูลค่า
ความเห็นของมูลค่า
ทรัพย์สิน

เงือ่ นไข / หมายเหตุ

เนือ้ ทีด่ ินตามเอกสารสิทธิ์
(ไร่-งาน-ตร.ว)

เนือ้ ทีด่ ินทีป่ ระเมินมูลค่า
(ไร่-งาน-ตร.ว.)

2-2-66.00 ไร่
0-1-38.70 ไร่
3-0-4.70 ไร่

0-3-66.01 ไร่
0-0-64.59 ไร่
1-0-30.60 ไร่

ประกอบด้วย อาคารศูนย์ขอ้ มูล 3 ชัน้ พีน้ ที่ใช้สอย 1,800.00 ตารางเมตร, อาคารพลังงาน 2 ชัน้
พีน้ ที่ใช้สอย 192.00 ตารางเมตร และอาคารป้อมยาม 1 ชัน้ พืน้ ที่ใชสอย 12.00 ตารางเมตร
กรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold)
บริษัท อินเตอร์ลงิ ้ ค์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
มีภาระผูกพันจานองกับธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 18 มกราคม 2554
ซอยกาญจนาภิเษก 5/5 เป็ นทางสาธารณประโยชน์
ข้อกาหนดของผังเมือง
ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าตัง้ อยู่ “พื้นที่สีเหลือง (บริเวณ ย. 3-17)” ซึ่งถูกกาหนดให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นน้อย ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
สาธารณูปโภคและสิง่ อานวยความสะดวก ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์
ระบบระบายนา้ เสีย และไฟส่องทาง
ไม่มีการเวนคืนทีด่ ินในบริเวณใกล้เคียงที่สง่ ผลกระทบต่อทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่า
ไม่มีโครงการก่อสร้างของรัฐ ในบริเวณใกล้เคียงที่สง่ ผลกระทบต่อทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่า
เพื่ออยูอ่ าศัยและพาณิชยกรรม
การกาหนดมูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ และมูลค่าตามโครงสร้างกองทรัสต์
วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) และวิธีตน้ ทุน (Cost Approach)
15 พฤศจิกายน 2564
1 มกราคม 2565 (อ้างอิงการออกเล่มประเมินมูลค่า ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564)
มูลค่าทรัพย์สิน
กรณีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์

มูลค่าทรัพย์สิน กรณีกรรมสิทธิ์ตดิ ภาระการให้เช่า
สาหรับระยะเวลา 30 ปี (ตามโครงสร้างกองทรัสต์)

728,000,000 บาท

697,400,000 บาท

(เจ็ดร้อยยีส่ ิบแปดล้านบาทถ้วน)

(หกร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน)

มูลค่าทรัพย์สนิ ข้างต้นอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขตามระบุไว้ในข้อ ข้อ 2.7 และ 7.4

บริษัท อินเตอร์ลงิ ้ ค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน) และ บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จากัด | 25
บริษัท ซี.ไอ.ที แอพเพรซัล จากัด
ชื่อทางการค้า “คอลลิเออร์ส ประเทศไทย”

7.5 ความเห็นของมูลค่าทรัพย์สิน
บริษัท ซี.ไอ.ที แอพเพรซัล จากัด มีความเห็นว่า มูลค่าของทรัพย์สิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 ภายใต้ขอ้ จากัดและขอบเขตความ
รับผิดชอบ (หัวข้อ 2.7 และ 7.4) ควรมีมลู ค่าเท่ากับ

สรุ ปมูลค่าทรัพย์สิน (กรรมสิทธิ์สมบูรณ์)
728,000,000 บาท (เจ็ดร้อยยีส่ ิบแปดล้านบาทถ้วน)
สรุ ปมูลค่าทรัพย์สิน (กรรมสิทธิ์ตดิ ภาระผูกพันการให้เช่าระยะเวลา 30 ปี ตามโครงสร้างกองทรัสต์)
697,400,000 บาท (หกร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน)
บริษัท ซี.ไอ.ที แอพเพรซัล จากัด และผูป้ ระเมินขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องใดๆ กับทรัพย์สนิ นี ้ และได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะ
ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยความระมัดระวัง ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเต็มที่
หมายเหตุ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินตัง้ อยู่บนสมมติฐานว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตลาดและในทรัพย์สินที่ประเมินอย่างมี
นัยสาคัญที่จะส่งผลต่อมูลค่าของทรัพย์สนิ โดยนับจากวันที่สารวจทรัพย์สนิ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จากัด
ชื่อทางการค้า “คอลลิเออร์ส ประเทศไทย”

ผู้อนุมัติรายงาน

ผู้ตรวจสอบรายงาน

นางสาวธัชชฎา ศุภกรพิชาญ
ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายประเมินค่าทรัพย์สนิ
ผูป้ ระเมินหลักรับอนุญาต-กลต. (วฒ.078)

นายนพดล ศรีเทียมทอง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายประเมินค่าทรัพย์สนิ
ผูป้ ระเมินหลักรับอนุญาต-กลต. (วฒ.446)

ผู้สารวจและผู้ประเมินมูลค่า

นายสิทธิณัฐ วัธนา
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายประเมินค่าทรัพย์สนิ
ผูป้ ระเมินหลักชัน้ วิสามัญ (วส.2174)

