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18 มกราคม 2562 

 

เรื่อง สรุปอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2561 

 

เรียน ท่านผู้สนใจและเกี่ยวข้องกับวงการประเมินค่าทรัพย์สิน 

 

 ตามที่มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้ท าการจัดประชุมระดมสมองเกี่ยวกับการก าหนดอัตรา

ผลตอบแทนในการลงทุน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ได้ผลสรุปจากระดมสมอง ดังนี้: 

 วิธีการศึกษา: การศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลต่างแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ เช่น ผลตอบแทนการลงทุน 

(เงินปันผล) จากการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT)และการ

ระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สถาบันการเงิน และผู้สนใจทั่วไป มาอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นประมาณ 60-100 คน โดยล่าสุดในปี 2561 

(เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561) ได้ผลสรุปอัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในปี 2561 ที่ผ่านมาดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 สถิติผลตอบแทนการลงทุน (เงินปันผล) จากการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

(Real Estate Investment Trust : REIT)ปี 2549-2561 

 
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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กราฟที่ 1 สถิติผลตอบแทนการลงทุน (เงินปันผล) จากการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

(Real Estate Investment Trust : REIT)ปี 2549-2561 

 
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

ในการเสวนา มูลนิธิประเมินฯ ได้รวบรวมข้อมูลอัตราผลตอบแทนในการลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund เดิม ปัจจุบันเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(Real Estate Investment Trust : 

REIT)ตั้งแตป่ี 2549-2561ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในบ้านเราจ านวน 19 กองทุน เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเบ้ืองต้นในการ

ก าหนดอัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนเป็นผลตอบแทนจาก

เงินปันผล (Dividend Yield) ท่ีขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งส่วนใหญ่จะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 90% 

แสดงถึงผลตอบแทนท่ีจ่ายยังไม่ครอบคลุมผลตอบแทนท่ีแท้จริง รวมท้ังยังมีความแตกต่างไปตามประเภทของกองทุนฯ กองทุน

เปิด กองทุนปิด กองทุนแบบ Freehold หรือ Leasehold (ศึกษารายละเอียดในเว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์ http://www.set.or.th) 

ประเภทอสังหาริมทรัพย์ท่ีลงทุน ท าเลท่ีตั้ง เกรดโครงการ ต้นทุนทางการเงินของโครงการ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนของกองทุนรวมฯ สามารถใช้เป็นข้อพิจารณาทางหนึ่งในการพิจารณาผลตอบแทนใน

เบ้ืองต้นที่สามารถเข้าถึงและอ้างอิงได้ จากเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้  

ภาพรวมผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมามี

แนวโน้มลดลง และมีแนวโน้มค่อนข้างทรงตัวในช่วง 1-2 ปีหลัง เน่ืองจากอัตราผลตอบแทนลดลงมาในอัตราที่ต่ าระดับ

หนึ่ง อีกทั้งต้นทุนราคาที่ดิน ค่าก่อสร้างที่สูงไม่ได้แปรผันตรงกับรายได้หรือค่าเช่า เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผลตอบแทน

ชะลอตัวลงอย่างต่อเน่ืองดังกล่าว ส่วนปัจจัยที่กระทบโดยตรงต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทในในแต่ละปี แสดง

ผลสรุปการระดมสมองในล าดับต่อไป 
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กราฟที่ 2 สถิติผลตอบแทนการลงทุน (เงินปันผล) จากการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

(Real Estate Investment Trust : REIT)กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงาน คลังสินค้า ปี 2549-2561 

 
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

กราฟที่ 3 สถิติผลตอบแทนการลงทุน (เงินปันผล) จากการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

(Real Estate Investment Trust : REIT)กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า ปี 2549-2561 

 

 
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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กราฟที่ 4 สถิติผลตอบแทนการลงทุน (เงินปันผล) จากการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

(Real Estate Investment Trust : REIT)กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า ปี 2549-2561 

 

 
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

กราฟที่ 5 สถิติผลตอบแทนการลงทุน (เงินปันผล) จากการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

(Real Estate Investment Trust : REIT)กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ประเภทเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ ปี 2549-2561 

 

 
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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กราฟที่ 6 สถิติผลตอบแทนการลงทุน (เงินปันผล) จากการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

(Real Estate Investment Trust : REIT)กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม รีสอร์ท ปี 2549-2561 

 
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

ภาพรวมอัตราผลตอบแทนของอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทข้างต้นมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นประเภท

โรงแรมท่ีสถานการณ์ค่อนข้างผันผวนแต่มีแนวโน้มลดลงน้อยกว่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ อันสืบเนื่องจากการขยายตัวของ

ภาคการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นตามภาวการณ์ขยายตัวของภาคการท่องเท่ียว 

เนื่องจากภาระต้นทุนโครงการค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน สรุป 

 

ตารางท่ี 2: สรุปผลการระดมสมอง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆในปี 2561 
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ประเภท อัตราผลตอบแทน แนว

อสงัหาริมทรัพย์ 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 ธค.2561 โน้ม

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

(พืน้ทีน่ า้ไมท่ว่ม)
8-10% 8-12% 8-12% 8-12% กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD
กทม. กทม. กทม. กทม. 12-15% 10-12% 8-10% 8-10% 8-10.5% 8-9% 7-8%

กทม.นอก CBD กทม.นอก กทม.นอก กทม.นอก กทม.นอก กทม.นอก กทม.นอก 
10-12% 8-10% 7-9% 7-9% 7-9% 7-8% 6-7%

กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD กทม.CBD
7-8% 7-10% 7-8% 7-8% 7-8% 6-8% 6-8% 6-8% 6-8% 6-8% 6-9%

กทม.นอก กทม.นอก กทม.นอก กทม.นอก CBD กทม.นอก กทม.นอก กทม.นอก กทม.นอก กทม.นอก กทม.นอก 
5-6% 5-7% 6-7% 6-7% 5-7% 5-7% 5-7% 6-7% 6-7% 6-8%

เซอร์วิส กทม. เกรด A กทม. เกรด A กทม. เกรด A กทม. เกรด A กทม. เกรด A กทม. เกรด A กทม. เกรด A กทม. เกรด A กทม. เกรด A กทม. เกรด A กทม. เกรด A
อะพาร์ตเมนต์ 8-9% 7-10% 6-8% 6-8% 7-8% 6-8% 6-8% 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 B กทม. เกรด B กทม. เกรด B กทม. เกรด B กทม. เกรด B กทม. เกรด B
7-8% 6-8% 6-8% 5-7% 6-7% 5-7% 5-7% 6-7% 6-7% 6-7% 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. 4-5%
โรงแรม กทม. 8-10% กทม. 8-12% กทม. 7-8% กทม. 7-9% กทม. กทม. 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 4-5 ดาว เกรด 4-5 ดาว
เกรด 3 ดาว  8-10%  7-9%  8-10%  8-10%  8-10%  8-10%

8-10% เกรด 3 ดาว เกรด 3 ดาว เกรด 3 ดาว เกรด 3 ดาว เกรด 3 ดาว เกรด 3 ดาว
7-8%  6-8%  7-9%  6-8%  6-8%  6-8%

อาคารส านกังาน

กทม.นอก 

CBD 5-7%

โกดงั/โรงงาน

ศนูย์การค้า
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การเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนในปี 2561 ข้างตน้ แสดงถงึผลการระดมสมอง การแสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม

เสวนา แต่ละประเภทอสังหาริมทรัพย์โดยสรุป ดังนี้  

 

ตารางท่ี 3: สรุปผลการระดมสมอง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆในปี 2561 

ประเภท

อสังหาริมทรัพย์ 

 

ผลสรุปการระดมสมอง แสดงความคิดเห็น และการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนในปี 2561 

โกดัง/โรงงาน หลังจากน้ าท่วมใหญ่ในปลายปี 2554 ท าให้ปี 2555 อยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ ปรับตัวดีขึ้นในปี 2556 

ต่อเนื่องปี 2557 อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 ผลตอบแทนเริ่มลดลงจากต้นทุนท่ีดินท่ีสูงขึ้น ต่อเนื่องถึงปี 

2559-2560 ท่ีอุปทานเริ่มมากข้ึน และอุปสงค์ไม่เพิ่มขึ้น (จากการไม่ขยายตัวของภาคส่งออกของประเทศ

มานาน) ท าให้อัตราผลตอบแทนลดลง อย่างไรก็ตาม ในช่วงคร่ึงปีหลัง 2560 ภาคการส่งออกปรับตัวดีขึ้น 

น่าจะส่งผลต่อตลาดโกดัง/โรงงานมีความต้องการมากขึ้นในปี 2561 และการประกาศการลงทุนในเขต

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC)เป็นการกระตุ้นภาคอุปสงค์ ท าให้มีแนวโน้มท่ีดีขึ้นในปี 2561 

และในอนาคตน่าจะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นได้  

ศูนย์การค้า ศูนย์การค้าในย่านศูนย์กลางธุรกิจชะลอตัวมาตั้งแต่ปี 2557ต่อเนื่องถึงปี 2558 เนื่องภาวะเศรษฐกิจท่ีซบ

เซา ภาวะหนี้สินครัวเรือนท่ีสูงขึ้น ท าให้การใช้จ่ายชะลอตัวลง ในปี 2559 ด้านอุปทานผู้ประกอบการชะลอ

การลงทุนโครงการใหม่ แต่ในเขตกรุงเทพฯชั้นใน มีการขยายตัวจากการจับจ่ายใช้สอยของกลุ่ม

นักท่องเท่ียวท่ีขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนนอกเขตซีบีดี ยังค่อนข้างทรงตัว ในปี 2560 มีแนวโน้มซบเซาลง

จากตลาด การซื้อสินค้าผ่าน Online มากข้ึน คาดว่าจะส่งผลต่อผลตอบแทนของศูนย์การค้าลดลง อีกท้ังใน

ปี 2561 มีอุปทานใหม่เพิ่มมากข้ึนจากโครงการขนาดใหญ่ เช่น ไอคอนสยาม รวมท้ังในช่วง 1-3 ปีข้างต้น 

เช่น โครงการ One Bangkok โครงการพัฒนาใหม่ของโรงแรมดุสิตธานีกับกลุ่ม CPN การพัฒนาพื้นท่ีใน

โครงการมักกะสันคอมเพล็กซ์ เป็นต้น รวมท้ังการขยายตัวของธุรกิจออนไลน์อย่างต่อเนื่อง แนวโน้ม

ค่าใช้จ่ายครัวเรือนท่ีลดลง น่าจะท าให้ตลาดศูนย์การค้ามีแนวโน้มชะลอตัวลง 

อาคารส านักงาน ตลาดอาคารส านักงาน แม้ว่าในช่วง 10 กว่าปีท่ีผ่านมามีแนวโน้มซบเซา อัตราผลตอบแทนลดลงต่อเนื่อง

จากต้นทุนค่าท่ีดินในย่านศูนย์กลางธุรกิจปรับตัวสูงขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม อาคารส านักงานเดิมท่ีมีอยู่

ปัจจุบันมีอัตราการเช่าสูงขึ้นโดยเฉพาะอาคารส านักงานเกรด A ในย่านศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมืองส่วน

ใหญ่มีอัตราการเช่ากว่า 95% เนื่องจากมีอุปทานใหม่น้อย (ต้นทุนค่าท่ีดินสูงไม่คุ้มค่าการลงทุน) ท าให้

อาคารเดิมท่ีมีอยู่แนวโน้มปรับค่าเช่าในระยะต่อไปคาดว่าในอนาคตผลตอบแทนจะสูงขึ้นจากการปรับค่า

เช่าอีกท้ังยังมีการเปิด AEC คาดว่าจะท าให้ความต้องการอาคารส านักงานเกรดเอเพิ่มมากขึ้น บางอาคาร

เริ่มมีการปรับปรุงอาคารเพื่อปรับค่าเช่า ส่วนอาคารส านักงานในเขตรอบนอก สถานการณ์ปรับตัวดีขึ้นจาก

ท่ีในเขตชั้นในค่อนข้างเต็ม เริ่มมีการปรับค่าเช่าและมีอุปสงค์เพิ่มขึ้น  

เซอร์วิส  

อะพาร์ตเมนต์  

ตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับตลาดอาคารส านักงาน เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต ์(ส าหรับชาวต่างชาต)ิ ในปี 2557 -

2558ผลตอบแทนยังทรงตัวแต่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากการปรับค่าเช่าในอนาคต อีกท้ังยังมีการเปิด 

AEC คาดว่าจะท าให้ความต้องการเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์เพิ่มมากขึ้น และมีการปรับสินค้าเป็นห้องพักให้

เช่ารายวันคล้ายโรงแรมรองรับการท่องเท่ียวท่ีขยายตัวสูงในปี 2558 ต่อเนื่องปี 2559 (บางแห่งจดทะเบียน

โรงแรมบางส่วน)โดยเฉพาะในย่านแหล่งช็อปปิ้งส าหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เช่น ปทุมวัน ราชประสงค์ 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 ปัญหาด้านกฎหมายโรงแรมท่ีท าให้กลุ่มเซอร์วิสฯ เปิดเป็นรายวันยากขึ้น ท าให้

ส่งผลต่อรายรับ อีกท้ังมีการแข่งขันจากตลาดคอนโดมิเนียมให้เช่า ท าให้ผลตอบแทนชะลอตัวลง  
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ประเภท

อสังหาริมทรัพย์ 

ผลสรุปการระดมสมอง แสดงความคิดเห็น และการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนในปี 2561 

อะพาร์ตเมนต ์ ตลาดอะพาร์ตเมนต์ส าหรับชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในโดยเฉพาะย่านสุขุมวิทมีแนวโน้มปรับตัวคล้าย

คล้ายเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ ข้างต้น แต่ส่วนตลาดอะพาร์ตเมนต์กลุ่มคนไทยท่ัวไป ผลตอบแทนมีแนวโน้ม

ลดลง จากการขยายตัวของคอนโดมิเนียมและต้นทุนท่ีดิน ค่าก่อสร้างท่ีสูงขึ้นมาก จนเป็นปัจจัยกระทบส าคัญ

ต่อผลตอบแทนกลุ่มอะพาร์ตเมนต์ท่ีลดลง  

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

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

คน) ลดลง 6.6% ปี 2558 นักท่องเท่ียวประมาณ 28.00 ล้านบาท ปี 2559 ขยายตัวต่อเนื่องนักท่องเท่ียง

ประมาณ 30 ล้านคน ปี 2560 ประมาณ 35.0 ล้านคน อย่างไรก็ตาม มีการลงทุนโรงแรมขนาดเล็กเพิ่ม

มากขึ้น และการด าเนินการอย่างจริงจังกับโรงแรมไม่มีใบอนุญาต จะส่งผลต่ออุปทานห้องพักลดลง จะ

ส่งผลดีต่อโรงแรมท่ีมีใบอนุญาต ในปี 2561 การท่องเท่ียวมีแนวโน้มขยายสูงในช่วงครึ่งปีแรก แต่ในช่วง

ครึ่งปีหลัง มีแนวโน้มลดลงจากการลดลงอย่างมีนัยส าคัญของนักท่องเท่ียวจีน ท าให้ตลาดการท่องเท่ียว

หลายพื้นท่ีมีนักท่องเท่ียวลดลง โดยเฉพาะกลุ่มตลาดจีน 

 

แนบท้ายเพิ่มเติม:- 

(1) อัตราผลตอบแทนนี้เป็นอัตราเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นส าคัญ ในกรณีจังหวัดอื่นในภูมิภาคอัตราอาจ
มีความแตกต่างไป  

(2) อัตราผลตอบแทนนี้เป็นอัตราผลตอบแทนในการลงทุนของผู้ประกอบการหรือนักลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์
โดยประมาณ  

(3) อัตราข้างต้นเป็นอัตราผลตอบแทนในตลาด แตก่ารน าไปใช้ในการประเมินยังต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ซึ่งอาจสูงหรือต่ า
กว่าอัตราตลาดได้ ท้ังนี้มูลนิธิเห็นว่าในการใช้อัตราผลตอบแทนใด ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินสมควรอธิบายให้ชัดเจนถึงท่ีมาและ

สมมติฐานท่ีก าหนดให้ผู้รับบริการได้เข้าใจอย่างแท้จริง ท้ังนี้การอธิบายวิธีการประเมินค่าทรัพย์สินถือเป็นมาตรฐานและ

จรรยาบรรณประการหนึ่งตามมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย (ดูอธิบายเพิ่มเติม) 

 

 นอกจากนี้การเสวนายังได้พิจารณาถึง ผลการส ารวจอัตราผลตอบแทนและอัตราคิดลดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดย  

“สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย” ท่ีได้ท าการการเผยแพร่เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2553 แสดงผลการส ารวจดังนี้ (ศึกษา

เพิ่มเติมในเว็บไซด์สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (www.tva.or.th) 

 

ตารางท่ี 4 ผลการส ารวจอัตราผลตอบแทนและอัตราคิดลดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ประเภทธุรกิจ ท าเล สิทธิการเช่า –LH กรรมสิทธ์ิ - FH 

อัตราคิดลด อัตราผลตอบแทน อัตราคิดลด อัตราผลตอบแทน 

โรงแรม ชั้นด ี 12-13% - 10-11% 7.0-8.0% 

 ล าดับรอง - - 12-13% 8.0-9.0% 

ส านักงาน ชั้นด ี 12-14% - 10-11% 5.0-6.0% 

 ล าดับรอง - - 11-13% 6.0-8.0% 

โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตฯ - - 12-13% 8.0-9.0% 

ศูนย์กระจายสินค้า ทางหลวง - - 11-12% 9.0-10% 

ท่ีมา: สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (www.tva.or.th) 

 

 

http://www.tva.or.th/
http://www.tva.or.th/
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มูลนิธิขอขอบพระคุณบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนการจัดท าอัตราผลตอบแทนนี้ จึง

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดเผยแพร่เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

ดร.โสภณ พรโชคชัย 

ประธานกรรมการบริหาร 

 

 

ฝ่ายประสานงาน 

นางสาวนงลักษณ์ จตุเทน  

เลขานุการมูลนิธิ โทร. 0.2295.3171 ต่อ 109 

 


