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Leading / Thinking / Performing 

ลบัเฉพาะ 
 
วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์เทเลคอม จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท ์จาํกดั 

เลขท่ี 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก  เลขท่ี 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์ เพลส 
แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง   ชั้นท่ี 18 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10310    กรุงเทพมหานคร 10330 
 
เรียน คุณ ณฐันยั อนนัตรัมพร      และ  ผูจ้ดัการกองทรัสต ์              
         ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร    
  
รายงานของบริษทัฯ เลขท่ี 2020/527 
 

ตามความประสงค์ของท่าน บริษทั อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จาํกัด ได้ทาํการ
ประเมินมูลค่ากรรมสิทธ์ิสมบูรณ์ของทรัพยสิ์นท่ีใชช่ื้อว่า โครงการศูนยข์อ้มูล (Data Center) ซ่ึงแจง้ว่า
เป็นทรัพยสิ์นของ บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์เทเลคอม จาํกดั (มหาชน)  (“ไอเทล”) ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 9/1 ซอย
กาญจนาภิเษก 5/5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

 
ทรัพยสิ์น ท่ีทาํการประเมินค่าประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคาร ทรัพยสิ์นส่วนควบบนท่ีดิน และ

อุปกรณ์ประกอบอาคารโดยไดท้าํการสาํรวจทรัพยสิ์น ณ วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
ตามความเขา้ใจของบริษทัฯ นั้น ในการประเมินค่าคร้ังน้ี เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะและเพ่ือ

ใชส้าํหรับประกอบการพิจารณาทาํธุรกรรม เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานเก่ียวกบัการเขา้ลงทุน
เพิม่ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เคทีบีเอสทีมิกซ์ (“กองทรัสตฯ์”)  

 
ท่ีดินท่ีจะลงทุนจะถูกแบ่งแยกมาจากท่ีดินจาํนวน 2 แปลง มีเน้ือท่ีดินรวมประมาณ 3 ไร่ 4.7 

ตารางวา (4,818.8 ตารางเมตร) จดทะเบียนเป็นกรรมสิทธ์ิในนามของ บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) (“ไอล้ิงค”์) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 เนือ้ทีด่นิทั้งแปลง 
ลาํดบั โฉนดทีด่ินบางส่วนเลขที ่ เลขทีด่นิ หน้าสํารวจ ไร่ งาน ตารางวา 

1 210680 1390 23701 2 2 66.0 
2 214244 1402 25865 - 1 38.7 
   รวม 3 - 4.7 

 
โดยไอเทล และไอล้ิงค์ อยู่ระหว่างการดาํเนินการรังวดัเพื่อแบ่งแยกโฉนดท่ีดิน และเม่ือ

แบ่งแยกโฉนดแลว้เสร็จ ไอล้ิงค์จะโอนกรรมสิทธิในท่ีดินท่ีจะลงทุนให้ไอเทล โดยมีเน้ือท่ีสุทธิท่ี
ประเมินค่าประมาณ 1 ไร่ 30.6 ตารางวา (1,722.4 ตารางเมตร) 

 
บริษทัฯ เขา้ใจว่า ไอเทล จะขายท่ีดิน และอาคารของโครงการศูนยข์อ้มูล (“ทรัพยสิ์น”) ใหก้บั

กองทรัสตฯ์ และจะเช่าทรัพยสิ์นกลบัมาบริหารโดยกาํหนดสมติฐานตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 
ถึง วนัท่ี 31ธนัวาคม พ.ศ. 2594 ระยะเวลาเช่ารวม 30 ปี โดยเป็นการเช่า 3 ปี และจะมีการต่ออายอุอกไป
ไดอี้ก 9 คราว คราวละ 3 ปี บริษทัฯ ตั้งสมมติฐานว่าไอเทลจะต่ออายกุารเช่าทรัพยสิ์นจากกองทรัสตฯ์ 
จนครบอีก 9 คราว วนัท่ีทาํการประเมินคือ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

ทรัพยสิ์นท่ีทาํการประเมินค่า ไดรั้บการพฒันาเป็น อาคาร Data Center อาคาร Generator ของ 
ไอเทล  

 
ส่ิงปลูกสร้างประกอบดว้ยอาคารดงัต่อไปน้ี 

 
   อาคาร    พื้นท่ีใชส้อย (ตารางเมตร) 
 1. อาคาร Data Center    1,800                  
 2. อาคาร Generator               192 
 3. อาคารป้อมยาม                      12 
                                            รวม     2,004 
 

ความหมายของคาํว่า “มูลค่าตลาดยุติธรรม” ในท่ีน้ีมีคาํจาํกดัความว่า เป็นจาํนวนเงินซ่ึง
สามารถแลกเปล่ียนกับทรัพย์สินได้ระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายท่ีเต็มใจโดยปราศจากแรงกดดันใดๆ 
นอกจากน้ีทั้งสองฝ่ายต่างกมี็ความรู้ในขอ้เทจ็จริงและปัจจยัต่างๆ อนัเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นน้ีเป็นอยา่งดี
ในระดบัท่ีเท่าเทียมกนั 
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สาํหรับการประเมินค่าคร้ังน้ี บริษทัฯ ใชว้ิธีคิดจากรายไดแ้ละวิธีตน้ทุนทดแทนในการหามูลค่า

ตลาดยติุธรรมของทรัพยสิ์น  
 

จากการตรวจสอบทรัพยสิ์นคร้ังน้ี บริษทัฯ ขอแสดงความเห็นมูลค่าของทรัพยสิ์นดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
                             มูลค่าตลาดยติุธรรม*  
                      (ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565) 
 มูลค่าตลาดยติุธรรมของทรัพยสิ์นตามมุมมองของทรัพยสิ์น    775,000,000   บาท 
 มูลค่าตลาดยติุธรรมของทรัพยสิ์นตามมุมมองของกองทรัสตฯ์    760,000,000   บาท 
 *อา้งอิงตามรายงานAATL เลขท่ี 2020/527 ณ วนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2565 

 

ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไขขอ้จาํกดั และสมมติฐานพิเศษและเง่ือนไขสมมติฐานท่ีไดแ้นบไว ้
 

 บริษทัฯ ไม่ได้ดาํเนินการตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบใดๆ ในส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็น
เจา้ของ หรือหน้ีสินใดๆ ท่ีบงัเกิดข้ึนจากทรัพยสิ์นท่ีบริษทัฯ ไดท้าํการประเมินค่า 
 

บริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จาํกดั และผูมี้อาํนาจลงนามขา้งล่างน้ี ขอรับรองว่า
ไม่มีส่วนไดเ้สียใดๆ ทั้งส้ิน ไม่วา่ในปัจจุบนั และ/หรือ อนาคต ในดา้นผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมูลค่า
ของทรัพยสิ์นท่ีทาํการประเมินค่าน้ี 

 

                                              ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

(นายสุภทัทะ เหลืองมหามงคล)   (นายโรโดลโฟ แอล เวอร์การ่า) 
ผูจ้ดัการฝ่ายประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย ์  กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 
ผูป้ระเมินหลกัชั้นวฒิุ – วฒ. 227   ผูป้ระเมินหลกัชั้นวฒิุ – วฒ. 022 
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(นายเจษฏา บิลมาศ)    (นางชมพนุูช ฉตัรมหากลุชยั) 
ผูจ้ดัการฝ่ายประเมินราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ผูจ้ดัการฝ่ายประเมินทางการเงิน 
สมาชิกสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย  สมาชิกสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย 
เลขท่ี 01-1-0711-60    เลขท่ี 02-1-0814-63 
 

ผูป้ระเมิน -   กมัปนาท แมน้ทอง  -   เจษฏา บิลมาศ   -    วนัเพญ็ ตอ้งวฒันา 
  



 
 

 

ชัน้ 17 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ์
2 ถนนสุขุมวิท คลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
www.colliers.com 
Tel:  +662 656 7000 
Fax: +662 656 7111 

 

เลขที่อา้งอิง VR2021-0002-T   
วนัที ่ 1 มีนาคม 2565 
เรยีน คณุณฐันยั อนนัตรมัพร 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 48/66 ซอยรุง่เรอืง ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

และ คณุพลสทิธิ ภมูิวสนะ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
บรษัิท เคทีบีเอสที รที แมเนจเมนท ์จ ากดั 
87/2 อาคารซีอารซ์ี ทาวเวอร ์ออลซีซั่นส ์เพลส 
ชัน้ที่ 18 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

น าสง่ บทสรุปผูบ้รหิาร  
 

ตามที่บริษัท  ซี .ไอ.ที .แอพเพรซัล  จ ากัด  ได้รับมอบหมายตามข้อเสนอการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเลขที่ 
CIT_(QT)2020-0043-T ลงฉบับวนัที่ 16 ธันวาคม 2563 ใหท้ าการประเมินมูลค่าทรพัยส์ิน กรรมสิทธ์ิสมบูรณ์และกรรมสิทธ์ิติด
ภาระผกูพนัการใหเ้ช่าระยะเวลา 30 ปี ตามโครงสรา้งกองทรสัต ์ประกอบดว้ยที่ดินบางสว่น เนือ้ที่ 1-0-30.6 ไร ่พรอ้มอาคารศนูย์
ขอ้มูล 3 ชัน้ อาคารสนบัสนุนและอุปกรณ์ “อินเตอรล์ิง้ค ์ดาตา้เซ็นเตอร ์(Interlink Data Center)” ตัง้อยู่ซอยกาญจนาภิเษก 5/5 
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ส าหรบัการประเมินมูลค่าครัง้นี ้เพื่อทราบความเห็นของมูลค่า
ทรพัยส์นิส าหรบัวตัถปุระสงคส์าธารณะเทา่นัน้ 

บริษัทฯ มีความเห็นของมลูคา่ทรพัยส์ินตามที่สรุปในเลม่รายงาน ภายใต้หลกัเกณฑ ์สมมติฐาน และเง่ือนไขขอ้จ ากดั
ในการประเมินมลูคา่ในหวัขอ้ 2.7 และ 7.4 

บริษัท  ซี.ไอ.ที. แอพเพรซลั  จ ากัด และผูป้ระเมินขอรบัรองว่าไม่มีผลประโยชนใ์ดๆ เก่ียวขอ้งกับทรพัยส์ินนี  ้และได้
ปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะผูป้ระเมินมลูคา่ทรพัยส์นิดว้ยความระมดัระวงัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอยา่งเต็มที่ 
 
 
ขอแสดงความนบัถือ  
บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จ ากัด 
ช่ือทางการค้า “คอลลิเออรส์ ประเทศไทย” 
 
 

 
 
 
 
 

 

ธชัชฎา ศภุกรพิชาญ 

สมาชิก MRICS และผูป้ระเมินหลกัชัน้วฒุ ิ

ผูอ้  านวยการอาวโุส 



 
 

บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) และ บรษัิท เคทีบีเอสที รที แมเนจเมนท ์จ ากดั | 1 

บรษัิท ซี.ไอ.ที แอพเพรซลั จ ากดั 
ช่ือทางการคา้ “คอลลิเออรส์ ประเทศไทย” 

 
 

 

 บทสรุปผู้บริหาร 

ชื่อลูกค้า บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) และ บรษัิท เคทีบีเอสท ีรที แมเนจเมนท ์จ ากดั 
 วัตถุประสงคก์ารประเมิน เพื่อทราบความเห็นของมลูคา่ทรพัยส์นิ ส  าหรบัวตัถปุระสงคส์าธารณะ 

ที่ตั้งทรัพยส์นิ ตัง้อยูซ่อยกาญจนาภิเษก 5/5 แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
พิกัดภมิูศาสตร ์ N13.865465, E100.680688 
รายละเอียดทรัพยส์นิ ประกอบดว้ยโฉนดที่ดินจ านวน 2 ฉบบั เนือ้ที่ดินรวมตามเอกสารสิทธ์ิ 3-0-4.7 ไร ่(1,204.70 ตารางวา)     

โดยท าการประเมินมูลค่าที่ดินบางส่วนเนือ้ที่  1-0-30.6 ไร่ (430.60 ตารางวา) พรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง
ประกอบดว้ย อาคารศนูยข์อ้มลู อาคารพลงังาน อาคารสนบัสนนุอื่นๆ และอปุกรณ ์

รายละเอียดเอกสารสิทธ์ิ โฉนดทีด่ินเลขที่ เลขทีด่ิน หน้าส ารวจ 
เนือ้ทีด่ินตามเอกสารสิทธ์ิ เนือ้ทีด่ินทีป่ระเมินมูลค่า 

(ไร-่งาน-ตร.ว) (ไร-่งาน-ตร.ว.) 

210680 1390 23701 2-2-66.00 ไร ่ 0-3-66.01 ไร ่
214244 1402 25865 0-1-38.70 ไร ่ 0-0-64.59 ไร ่

รวมเนือ้ที่ดนิท้ังหมด 3-0-4.70 ไร่ 1-0-30.60 ไร่ 

รายละเอียดสิ่งปลกูสร้าง ประกอบดว้ย อาคารศนูยข์อ้มลู 3 ชัน้ พีน้ที่ใชส้อย 1,800.00 ตารางเมตร, อาคารพลงังาน 2 ชัน้  
พีน้ที่ใชส้อย 192.00 ตารางเมตร และอาคารป้อมยาม 1 ชัน้ พืน้ที่ใชสอย 12.00 ตารางเมตร 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ กรรมสทิธ์ิสมบรูณ ์(Freehold) 
ผู้ถอืกรรมสิทธ์ิ บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 ภาระผูกพัน มีภาระผกูพนัจ านองกบัธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 18 มกราคม 2554 
สิทธิการใช้ทางเข้า-ออก ซอยกาญจนาภิเษก 5/5 เป็นทางสาธารณประโยชน ์
ข้อก าหนดกฎหมายต่างๆ ขอ้ก าหนดของผงัเมือง  

ทรพัยส์ินที่ประเมินมูลค่าตัง้อยู่ “พื้นที่สีเหลือง (บริเวณ ย. 3-17)” ซึ่งถูกก าหนดใหใ้ชป้ระโยชน์
ที่ดินประเภทที่อยูอ่าศยัหนาแนน่นอ้ย ตามผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 

สาธารณูปโภค สาธารณปูโภคและสิง่อ านวยความสะดวก ประกอบดว้ย ระบบไฟฟา้ ระบบประปา ระบบโทรศพัท ์ 
ระบบระบายน า้เสยี และไฟสอ่งทาง 

การเวนคนื ไมม่ีการเวนคืนท่ีดินในบรเิวณใกลเ้คียงที่สง่ผลกระทบตอ่ทรพัยส์นิท่ีประเมินมลูคา่ 
โครงการพัฒนาของรัฐ ไมม่ีโครงการก่อสรา้งของรฐั ในบรเิวณใกลเ้คียงที่สง่ผลกระทบตอ่ทรพัยส์นิท่ีประเมินมลูคา่ 
การใช้ประโยชนส์ูงสุด เพื่ออยูอ่าศยัและพาณิชยกรรม    
หลักเกณฑก์ารประเมิน การก าหนดมลูคา่ตลาดของทรพัยส์นิ และมลูคา่ตามโครงสรา้งกองทรสัต ์   
วิธีการประเมิน วิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) และวิธีตน้ทนุ (Cost  Approach)  
วันที่ส ารวจทรัพยส์นิ 15 พฤศจิกายน 2564 
วันที่ประเมินมูลค่า 1 มกราคม 2565 (อา้งอิงการออกเลม่ประเมินมลูคา่ ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564) 
ความเห็นของมูลค่า
ทรัพยส์ิน 

มลูคา่ทรพัยส์ิน  
กรณีกรรมสิทธ์ิสมบรูณ ์

มลูคา่ทรพัยส์ิน กรณีกรรมสิทธ์ิตดิภาระการใหเ้ชา่  
ส าหรบัระยะเวลา 30 ปี (ตามโครงสรา้งกองทรสัต)์ 

728,000,000 บาท 
(เจด็ร้อยยีส่ิบแปดล้านบาทถ้วน) 

697,400,000 บาท 
(หกร้อยเก้าสิบเจด็ล้านสี่แสนบาทถ้วน) 

เงือ่นไข / หมายเหตุ มลูคา่ทรพัยส์นิขา้งตน้อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขตามระบไุวใ้นขอ้ ขอ้ 2.7 และ 7.4 



 
 

บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) และ บรษัิท เคทีบีเอสที รที แมเนจเมนท ์จ ากดั | 25 

บรษัิท ซี.ไอ.ที แอพเพรซลั จ ากดั 
ช่ือทางการคา้ “คอลลิเออรส์ ประเทศไทย” 

 
 

 

7.5 ความเหน็ของมูลค่าทรัพยส์ิน 

บริษัท ซี.ไอ.ที แอพเพรซลั จ ากดั มีความเห็นว่า มูลค่าของทรพัยส์ิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 ภายใตข้อ้จ ากัดและขอบเขตความ
รบัผิดชอบ (หวัขอ้ 2.7 และ 7.4) ควรมีมลูคา่เทา่กบั 
 

สรุปมูลค่าทรัพยสิ์น (กรรมสิทธิ์สมบูรณ)์  
728,000,000 บาท (เจ็ดร้อยยีสิ่บแปดล้านบาทถ้วน) 
 
สรุปมูลค่าทรัพยสิ์น (กรรมสิทธิ์ตดิภาระผูกพันการให้เช่าระยะเวลา 30 ปี ตามโครงสร้างกองทรัสต)์ 
697,400,000 บาท (หกร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านส่ีแสนบาทถ้วน) 

 

บรษัิท ซี.ไอ.ที แอพเพรซลั จ ากดั และผูป้ระเมินขอรบัรองวา่ไมม่ีผลประโยชนเ์ก่ียวขอ้งใดๆ กบัทรพัยส์นินี ้และไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะ 
ผูป้ระเมินมลูคา่ทรพัยส์นิดว้ยความระมดัระวงั ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอยา่งเต็มที่ 
หมายเหตุ การประเมินมูลค่าทรพัยส์ินตัง้อยู่บนสมมติฐานว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตลาดและในทรพัยส์ินที่ประเมินอย่างมี
นยัส าคญัที่จะสง่ผลตอ่มลูคา่ของทรพัยส์นิโดยนบัจากวนัท่ีส  ารวจทรพัยส์นิ 
 
ขอแสดงความนบัถือ  
บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จ ากัด 
ช่ือทางการค้า “คอลลิเออรส์ ประเทศไทย” 

 
ผู้อนุมัติรายงาน  ผู้ตรวจสอบรายงาน 

 
 

นางสาวธัชชฎา ศุภกรพิชาญ 
ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายประเมินคา่ทรพัยส์นิ 
ผูป้ระเมินหลกัรบัอนญุาต-กลต. (วฒ.078) 

 นายนพดล ศรีเทียมทอง 
ผูอ้  านวยการฝ่ายประเมินคา่ทรพัยส์นิ 
ผูป้ระเมินหลกัรบัอนญุาต-กลต. (วฒ.446) 

ผู้ส ารวจและผู้ประเมินมูลค่า   

นายสิทธิณัฐ วัธนา 
ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายประเมินคา่ทรพัยส์นิ 
ผูป้ระเมินหลกัชัน้วิสามญั (วส.2174) 
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