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เร่ือง ขอรับความเห็นและเชิญประชมุระดมสมองการจดัท าอตัราผลตอบแทนในการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ 

เรียน ผู้เข้าร่วมอบรม หรือเสวนา 

สิ่งท่ีสง่ด้วย แบบสอบถามความเห็นตอ่การก าหนดอตัราผลตอบแทนในการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ปี 2561 

 ตามท่ีมลูนิธิประเมินคา่ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จดัท าอตัราผลตอบแทนในการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ 
มาตัง้แต่ปี พ.ศ.2551 และต่อเน่ืองมาทุกปีจนถึงปัจจุบันโดยมี อ.วสันต์ คงจันทร์ กรรมการมูลนิธิ เป็นประธาน
คณะท างาน นัน้  บดันีม้ลูนิธิจะปรับปรุงอตัราผลตอบแทนฯ ปี 2561 จึงขอส่งอตัราผลตอบแทนฯ ประจ าปี 2560 มาเพ่ือ
ท่านโปรดพิจารณาวา่อตัราผลตอบแทนดงักลา่ววา่มีความเหมาะสมหรือไมเ่พียงใดในแตล่ะรายการ และสง่ผลกลบัคืนยัง
มลูนิธิภายในวนัศกุร์ท่ี 30 พฤศจิกายน ศกนี ้เพ่ือทางคณะท างานจะได้ประมวลเพ่ือจดัประชมุระดมสมองตอ่ไป 

 โดยการประชุมระดมสมองเร่ืองการจัดท าอัตราผลตอบแทนในการลงทุนนีจ้ะจัดขึน้ในวันศุกร์ที่ 
21 ธันวาคม 2561 เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญท่านเข้า
ร่วมระดมสมองในครัง้นีด้้วย และเม่ือได้ข้อสรุปแล้ว คณะท างานจะได้จัดท าเพื่อเผยแพร่แก่วงการประเมินค่า
ทรัพย์สินต่อไป 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนบัถือ 

 
ดร.โสภณ พรโชคชยั 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มลูนิธิประเมินคา่ทรัพย์สนิแห่งประเทศไทย 
 

ใบตอบรับ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
ประชมุระดมสมองเก่ียวกบัการจดัท าอตัราผลตอบแทนในการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ 

วนัศกุร์ที่ 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป ณ มลูนิธิประเมินคา่ทรัพย์สนิแหง่ประเทศไทย 
 
ช่ือ____________________________________________ ต าแหนง่_______________________________ กลุม่ที่เลอืก  
ช่ือ____________________________________________ ต าแหนง่_______________________________ กลุม่ที่เลอืก  
หนว่ยงาน ____________________________________________________________________________ 
ผู้แจ้ง ____________________________ โทร___________________________ email:_______________________________ 
 
กลุม่ 1. โกดงั/โรงงาน กลุม่ 2. ศนูย์การค้า กลุม่ 3. อาคารส านกังาน  
กลุม่ 4. เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ กลุม่ 5. อะพาร์ตเมนต์ กลุม่ 6. โรงแรม 

 
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งโทรสารหน้านีไ้ปที่ 0.2295.1154 คุณนงลักษณ์  โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109  



 
 

 
การก าหนดอตัราผลตอบแทนการลงทุน 2 

เอกสารประกอบการพจิารณา: 
เร่ือง การก าหนดอตัราผลตอบแทนในการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2561 

  
ข้อมูลอ้างอิง  
อนึ่ง ในการเสวนา มลูนิธิประเมินฯ ได้รวบรวมข้อมลูอตัราผลตอบแทนในการลงทนุในการซือ้หน่วยลงทนุ  ของกองทนุ

รวมอสงัหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในบ้านเราจ านวน 19 กองทนุ เพื่อเป็นข้อมลูอ้างอิงเบือ้งต้นในการก าหนด
อตัราผลตอบแทนในการลงทนุของอสงัหาริมทรัพย์ประเภทตา่ง ๆ อยา่งไรก็ตาม อตัราผลตอบแทนเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผล 
(Dividend Yield) ที่ขึน้อยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งสว่นใหญ่จะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 90% แสดงถึง
ผลตอบแทนที่จ่ายยังไม่ครอบคลุมผลตอบแทนที่แท้จริง รวมทัง้ยังมีความแตกต่างไปตามประเภทของกองทุนฯ กองทุนเปิด 
กองทุนปิด กองทุนแบบ Freehold หรือ Leasehold (ศึกษารายละเอียดในเว็บไซด์ตลาดหลกัทรัพย์ http://www.set.or.th) 
ประเภทอสงัหาริมทรัพย์ที่ลงทนุ ท าเลที่ตัง้ เกรดโครงการ ต้นทนุทางการเงินของโครงการ เป็นต้น  

อยา่งไรก็ตาม ผลตอบแทนของกองทนุรวมฯ สามารถใช้เป็นข้อพิจารณาทางหนึง่ในการพิจารณาผลตอบแทนในเบือ้งต้น
ที่สามารถเข้าถึงและอ้างอิงได้ จากเว็บไซด์ของตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี ้ 

ตารางที่ 2: ผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในปี 2558 -2559 
ล ำ กองทนุ ช่ือบริษัท รำคำ รำคำ รำคำ Change ประเภท ประเภทอสงัหำริมทรัพย์ที่ลงทนุ
ดบั เปิดขำย ธค.58 ธค.59 % 
1 SPF กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์สนำมบนิสมยุ 10 19.90  25.25   27% สนำมบนิ สนำมบนิเกำะสมยุ
2 TIF1 กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ไทยอินดสัเตรียล 1 10 7.30    7.90     8% โรงงำน ที่ดินและโรงงำนอตุสำหกรรม 26 โรง ในนิคมอตุสำหกรรม เขตสง่เสริมอตุสำหกรรม 
3 TFUND กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ไทยคอน 10 10.60  9.95     -6% สวนอตุสำหกรรม รวม 6 แหง่ 84 โรงงำน ใน 8 นิคมอตุสำหกรรม
4 FUTUREPF กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ฟิวเจอร์พำร์ค 10 20.00  22.80   14% ศนูย์กำรค้ำ ศนูย์กำรค้ำ ฟิวเจอร์พำร์ค รังสิต
5 CPNRF กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 10 17.10  19.70   15% ศนูย์กำรค้ำ เซ็นทรัล พระรำม 2 พระรำม 3
6 MJLF กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล์กซ์ ไลฟ์สไตล์ 10 13.10  14.80   13% ศนูย์กำรค้ำ กรุงเทพฯ "เมเจอร์ รัชโยธิน + รังสิต"
7 BKKCP กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์บำงกอก 10 9.50    10.20   7% อำคำรส ำนกังำน ห้องชดุส ำนกังำนและพำณิชยกรรม อำคำรชำญอิสระ ทำวเวอร์ สีลม และถนนเพชรบรีุ
8 MIPF กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ 10 20.00  20.80   4% อำคำรส ำนกังำน ย่ำนพระรำมที่ 4 (มำลีนนท์ ทำวเวอร์ อำคำรโปรดกัชัน่ เฮำส์) 
9 JCP กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ เจซี 10 10.00  10.00   0% JC Kevin Tower อำคำรส ำนกังำน ถนนนรำธิวำสฯ

10 QHPF กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ ควอลิตี ้เฮ้ำส์ 10 10.30  11.50   12% อะพำร์ตเมนต์ เซอร์วิส อะพำร์ตเมนต์ อำคำรส ำนกังำน เขต CBD
11 MNIT กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดำธำนี 10 2.78    2.00     -28% เซอร์วิส อะพำร์ตเมนต์ ในโครงกำรนิชดำธำนี นนทบรีุ
15 CTARAF กองทนุรวมสทิธิกำรเชำ่อสงัหำริมทรัพย์โรงแรม และรีสอร์ทในเครือเซ็นทำรำ 10 3.76    4.58     22% โรงแรมรีสอ์ท รีสอร์ท เกำะสมยุ "เซ็นทำรำ แกรนด์ บชี รีสอร์ท สมยุ"
16 LUXF กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ลกัซ์ชวัร่ี 10 6.05    6.75     12% โรงแรม-รีสอร์ท เกำะยำวน้อย "ซิกเซนส์ ไฮด์อะเวย์"
18 MNIT2 กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์นิชดำธำนี 2 10 7.80    5.80     -26% บ้ำนเดี่ยว บ้ำนเดี่ยว ถนนสำมคัคี นนทบรีุ
19 MNRF กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์มลัตเินชัน่แนวเรสซิเดนซ์ฟันต์ 10 4.96    3.90     -21% ที่อยู่อำศยั ประเภทบ้ำนเดี่ยว ห้องชดุ ในนิชดำธำนี นนทบรีุ+ชลบรีุ  
  

 นอกจากนีก้ารเสวนายงัได้พจิารณาถึง ผลการส ารวจอตัราผลตอบแทนและอตัราคิดลดของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดย “สมาคมนกั
ประเมินราคาอิสระไทย” ที่ได้ท าการการเผยแพร่เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 แสดงผลการส ารวจดงันี ้(ศกึษาเพิ่มเติมในเว็บไซด์สมาคมนกั
ประเมินราคาอิสระไทย www.tva.or.th) 
 

ตารางที่ 2 ผลการส ารวจอตัราผลตอบแทนและอตัราคดิลดของธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์  
ประเภทธุรกิจ ท าเล สทิธิการเชา่ – LH กรรมสทิธ์ิ - FH 

อตัราคิดลด อตัราผลตอบแทน อตัราคิดลด อตัราผลตอบแทน 
โรงแรม ชัน้ด ี 12-13% - 10-11% 7.0-8.0% 
 ล าดบัรอง - - 12-13% 8.0-9.0% 
ส านกังาน ชัน้ด ี 12-14% - 10-11% 5.0-6.0% 
 ล าดบัรอง - - 11-13% 6.0-8.0% 
โรงงานอตุสาหกรรม นิคมอตุฯ - - 12-13% 8.0-9.0% 
ศนูย์กระจายสนิค้า ทางหลวง - - 11-12% 9.0-10% 

(ที่มา: สมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย www.tva.or.th) 
 

http://www.set.or.th/
http://www.tva.or.th/
http://www.tva.or.th/


 
 

 
แบบสอบถามเพ่ือการก าหนดอัตราผลตอบแทนการลงทุน 3 

ตารางท่ี 3: สรุปผลการระดมสมอง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ในปี 2560 

ประเภท อตัราผลตอบแทน

อสงัหารมิ-

ทรพัย์

เม.ย.-51 พ.ค.-52 กค.2553 ต.ค.-54 ต.ค.-55 พ.ย.-56 ธ.ค.-57 ธค.2558 ธค.2559 ธค.2560

โกดงั/โรงงาน ปริมณฑล

7-10%

ปริมณฑล

7-10%

ปริมณฑล

7-10%

ปริมณฑล

6-8%

ปริมณฑล

9-12% 

(พ้ืนทีน่ ้าไม่

ทว่ม)

ปริมณฑล

8-10%

ปริมณฑล

8-11%

ปริมณฑล

7-10%

ปรมิณฑล

6-8%

ปรมิณฑล

6-8%

ศูนย์การค้า กทม.

ปริมณฑล 

8-10%

กทม.

ปริมณฑล 

8-12%

กทม.

ปริมณฑล 

8-12%

กทม.

ปริมณฑล 

8-12%

กทม.CBD 

12-15%

กทม.CBD 

10-12%

กทม.CBD 

8-10%

กทม.CBD 

8-10%

กทม.CBD 

8-10.5%

กทม.CBD 

8-9%

กทม.นอก 

CBD 10-

12%

กทม.นอก 

CBD 8-10%

กทม.นอก 

CBD 7-9%

กทม.นอก 

CBD 7-9%

กทม.นอก 

CBD 7-9%

กทม.นอก 

CBD 7-8%

อาคาร

ส านกังาน

กทม.CBD 

7-8%

กทม.CBD 

7-10%

กทม.CBD 

7-8%

กทม.CBD 

7-8%

กทม.CBD 

7-8%

กทม.CBD 

6-8%

กทม.CBD 

6-8%

กทม.CBD 

6-8%

กทม.CBD 

6-8%

กทม.CBD 

6-8%

กทม.นอก 

CBD 5-6%

กทม.นอก 

CBD 5-7%

กทม.นอก 

CBD 5-7%

กทม.นอก 

CBD 6-7%

กทม.นอก 

CBD 6-7%

กทม.นอก 

CBD 5-7%

กทม.นอก 

CBD 5-7%

กทม.นอก 

CBD 5-7%

กทม.นอก 

CBD 6-7%

กทม.นอก 

CBD 6-7%

เ ซอร์วิสอะ

พาร์ตเมนต์

กทม. เ กรด A

 8-9%

กทม. เ กรด A

  7-10%

กทม. เ กรด A

  6-8%

กทม. เ กรด A

 6-8%

กทม. เ กรด A

 7-8%

กทม. เ กรด A

  6-8%

กทม. เ กรด A

 6-8%

กทม. เ กรด A

 6-8%

กทม. เ กรด A

 6-8%

กทม. เ กรด A

 6-8%

กทม. เ กรด B

  7-8%

กทม. เ กรด B

  6-8%

กทม. เ กรด B

 6-8%

กทม. เ กรด B

 5-7%

กทม. เ กรด B

 6-7%

กทม. เ กรด B

 5-7%

กทม. เ กรด B

 5-7%

กทม. เ กรด B

  6-7%

กทม. เ กรด B

  6-7%

กทม. เ กรด B

  6-7%

อะพาร์ตเมนต์ กทม. 6-7% กทม. 6-8% กทม. 6-8% กทม. 5-7% กทม. 6-7% กทม. 5-7% กทม. 5-7% กทม. 5-7% กทม. 5-7% กทม. 5-6%

กทม. กทม. กทม. กทม. กทม. กทม.

เ กรด 4-5 

ดาว 10-12%

เ กรด 4-5 

ดาว  8-10%

เ กรด 4-5 

ดาว  7-9%

เ กรด 4-5 

ดาว  8-10%

เ กรด 4-5 

ดาว  8-10%

เ กรด 4-5 

ดาว  8-10%

เ กรด 3 ดาว 

 8-10%

เ กรด 3 ดาว 

7-8%

เ กรด 3 ดาว 

 6-8%

เ กรด 3 ดาว 

 7-9%

เ กรด 3 ดาว 

 6-8%

เ กรด 3 ดาว 

 6-8%

กทม. 7-8% กทม. 7-9%โรงแรม กทม. 8-10% กทม. 8-12%

 
 

 

 

ตารางท่ี 4: สรุปผลการระดมสมอง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ในปี 2560 (ต่อ) 

ประเภท

อสังหาริมทรัพย์ 

 

อธิบายเพิ่มเติม 

โกดัง/โรงงาน หลังจากน  าท่วมใหญ่ในปลายปี 2554 ท าให้ปี 2555 อยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ ปรับตัวดีขึ นในปี 2556 

ต่อเนื่องปี 2557 อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 ผลตอบแทนเริ่มลดลงจากต้นทุนท่ีดินท่ีสูงขึ น ต่อเนื่องถึงปี 

2559 -2560 ท่ีอุปทานเริ่มมากขึ น และอุปสงค์ไม่เพิ่มขึ น (จากการไม่ขยายตัวของภาคส่งออกของ

ประเทศมานาน) ท าให้อัตราผลตอบแทนลดลง อย่างไรก็ตาม ในช่วงคร่ึงปีหลังภาคการส่งออกปรับตัวดีขึ น 

น่าจะส่งผลต่อตลาดโกดัง/โรงงานมีความต้องการมากขึ นในปี 2561  
ศูนย์การค้า ศูนย์การค้าในย่านศูนย์กลางธุรกิจชะลอตัวมาตั งแต่ปี 2557 ต่อเนื่องถึงปี 2558 เนื่องภาวะเศรษฐกิจท่ีซบ

เซา ภาวะหนี สินครัวเรือนท่ีสูงขึ น ท าให้การใช้จ่ายชะลอตัวลง ในปี 2559 ด้านอุปทานผู้ประกอบการชะลอ

การลงทุนโครงการใหม่ แต่ในเขตกรุงเทพฯชั นใน มีการขยายตัวจากการจับจ่ายใช้สอยของกลุ่ม

นักท่องเท่ียวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนนอกเขตซีบีดี ยังค่อนข้างทรงตัว ในปี 2560 มีแนวโน้มซบเซาลง

จากตลาด การซื อสินค้าผ่าน Online มากขึ น คาดว่าจะส่งผลต่อผลตอบแทนของศูนย์การค้าลดลง 
อาคารส านักงาน ตลาดอาคารส านักงาน แม้ว่าในช่วง 10 กว่าปีท่ีผ่านมามีแนวโน้มซบเซา อัตราผลตอบแทนลดลงต่อเนื่อง

จากต้นทุนค่าท่ีดินในย่านศูนย์กลางธุรกิจปรับตัวสูงขึ นมาก อย่างไรก็ตาม อาคารส านักงานเดิมท่ีมีอยู่

ปัจจุบันมีอัตราการเช่าสูงขึ นโดยเฉพาะอาคารส านักงานเกรด A ในย่านศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมืองส่วน

ใหญ่มีอัตราการเช่ากว่า 95% เนื่องจากมีอุปทานใหม่น้อย (ต้นทุนค่าท่ีดินสูงไม่คุ้มค่าการลงทุน) ท าให้

อาคารเดิมท่ีมีอยู่แนวโน้มปรับค่าเช่าในระยะต่อไปคาดว่าในอนาคตผลตอบแทนจะสูงขึ นจากการปรับค่า

เช่า อีกทั งยังมีการเปิด AEC คาดว่าจะท าให้ความต้องการอาคารส านักงานเกรดเอเพิ่มมากขึ น บางอาคาร



 
 

 
แบบสอบถามเพ่ือการก าหนดอัตราผลตอบแทนการลงทุน 4 

เริ่มมีการปรับปรุงอาคารเพื่อปรับค่าเช่า ส่วนอาคารส านักงานในเขตรอบนอก สถานการณ์ปรับตัวดีขึ นจาก

ท่ีในเขตชั นในค่อนข้างเต็ม เริ่มมีการปรับค่าเช่าและมีอุปสงค์เพิ่มขึ น   
เซอร์วิส  

อะพาร์ตเมนต์  
ตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับตลาดอาคารส านักงาน เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต ์(ส าหรับชาวต่างชาต)ิ ในปี 2557 -

2558 ผลตอบแทนยังทรงตัว แต่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ นจากการปรับค่าเช่าในอนาคต อีกทั งยังมีการเปิด 

AEC คาดว่าจะท าให้ความต้องการเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์เพิ่มมากขึ นเช่นกัน และมีการปรับสินค้าเป็น

ห้องพักให้เช่ารายวันคล้ายโรงแรมรองรับการท่องเท่ียวท่ีขยายตัวสูงในปี 2558 ต่อเนื่องปี 2559  (บางแห่ง

จดทะเบียนโรงแรมบางส่วน)โดยเฉพาะในย่านแหล่งช็อปปิ้งส าหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เช่น ปทุมวัน 

ราชประสงค์  
อะพาร์ตเมนต ์ ตลาดอะพาร์ตเมนต์ส าหรับชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพฯ ชั นในโดยเฉพาะย่านสุขุมวิทมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ น

คล้ายเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ จากทิศทางการลงทุนของชาวต่างชาติจากการเปิด AEC เช่นกัน ส่วนตลาดอะ

พาร์ตเมนต์กลุ่มคนไทยท่ัวไป ผลตอบแทนมีแนวโน้มลดลง จากการขยายตัวของคอนโดมิเนียม 
โรงแรม  ในปี 2557 ชะลอตัวลงตามภาวการณ์ท่องเท่ียวโดยรวม (ปี 2553 ขยายตัว 11% ปี 2554 ขยายตัว19% 

ปี 2555 ขยายตัว 15.98% (22.3 ล้านคน) ปี 2556 ขยายตัว 10% (24.5 ล้านคน) ปี 2557 (24.0 

ล้านคน) ลดลง 6.6% ปี 2558 นักท่องเท่ียวประมาณ 28.00 ล้านบาท ปี 2559 ขยายตัวต่อเนื่องนักท่อง

เท่ียงประมาณ 30 ล้านคน ปี 2560 ประมาณ 35.0 ล้านคน อย่างไรก็ตาม มีการลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก

เพิ่มมากขึ น และการด าเนินการอย่างจริงจังกับโรงแรมไม่มีใบอนุญาต จะส่งผลต่ออุปทานห้องพักลดลง จะ

ส่งผลดีต่อโรงกรมท่ีมีใบอนุญาต 
 

แนบท้ายเพิ่มเติม:- 
(1) อตัราผลตอบแทนนีเ้ป็นอตัราเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นส าคญั ในกรณีจงัหวดัอื่นในภมูิภาคอตัราอาจมีความ

แตกตา่งไป  
(2) อตัราผลตอบแทนนีเ้ป็นอตัราผลตอบแทนในการลงทนุของผู้ประกอบการหรือนกัลงทนุในตลาดอสงัหาริมทรัพย์โดยประมาณ  
(3) อตัราข้างต้นเป็นอตัราผลตอบแทนในตลาด แตก่ารน าไปใช้ในการประเมินยงัต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ซึง่อาจสงูหรือต ่ากวา่

อตัราตลาดได้ ทัง้นีม้ลูนิธิเห็นวา่ในการใช้อตัราผลตอบแทนใด ผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิสมควรอธิบายให้ชดัเจนถึงที่มาและสมมติฐานที่
ก าหนดให้ผู้ รับบริการได้เข้าใจอยา่งแท้จริง ทัง้นีก้ารอธิบายวิธีการประเมินคา่ทรัพย์สนิถือเป็นมาตรฐานและจรรยาบรรณประการหนึ่ง
ตามมาตรฐานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิในประเทศไทย (ดอูธิบายเพิ่มเติม) 

 
 


