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CIRM-036/2561
วันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่ อง

แจ้ งรายละเอียดทรัพย์สนิ และการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
โรงแรมศรี พนั วา (SRIPANWA)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ ทรั สต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
โรงแรมศรี พนั วา ขอแจ้ งรายละเอียดสินทรัพย์และการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของกองทรัสต์ ดังนี ้
1. บริ ษัทประเมิน

บริ ษัท ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จากัด

2. วันที่ประเมิน

1 สิงหาคม 2561

3. ชื่อทรัพย์สนิ ที่ประเมิน

โครงการโรงแรมศรี พนั วา

4. ที่ตงทรั
ั ้ พย์สนิ

ทรัพย์ สินที่ลงทุนครัง้ แรก – เลขที่ 88/11-16, 20-21, 31,37,56-60
และ 71-93 หมู่ 8 ภายในบางส่วนของโครงการศรี พนั วา ภูเก็ต ติดถนน
ภายในโครงการศรี พนั วา ภูเก็ต แยกจากถนนสายอ่าวมะขาม- แหลม
พันวา (ทล.4129) บริ เวณหลักกิโลเมตรที่ 3+300 ตาบลวิชิต อาเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต
ทรัพย์ สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 – เลขที่ 88/55 (โรงแรมศรี พนั วา
โฮเต็ล (Habita) และ เลขที่ 88/100 (บ้ านพักตากอากาศ X29) หมู่ 8
ถนนสายอ่าวมะขาม- แหลมพันวา (ทล.4129) บริ เวณหลักกิโลเมตรที่
3+100 ตาบลวิชิต อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

5. รายละเอียดทรัพย์สนิ ที่ประเมิน

ทรัพย์ สินที่ลงทุนครัง้ แรก – ทรัพย์สนิ ประเภทที่ดิน และบ้ านพัก
แบบวิลล่าระดับหรูหรา (Pool Villa) พร้ อมสระว่ายน ้าส่วนตัว จานวน
38 ยูนิต คิดเป็ นจานวน 53 ห้ องพัก โดยให้ บริ การในลักษณะเช่าทังหลั
้ ง
และมีห้องพักระดับหรูหรา (Pool Suite East ) พร้ อมสระว่ายน ้าส่วนตัว
ซึง่ อยูใ่ นอาคาร Pool Club จานวน 7 ยูนิต

ทรัพย์ สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 – อาคารโรงแรม จานวน 2 อาคาร
มีห้องพักจานวนรวม 30 ห้ อง (Habita) และบ้ านเดี่ยวเล่นระดับ 3 ชัน้
แบบ Villa (บ้ านพักตากอากาศ X29) จานวน 1 หลัง
6. วิธีการประเมินมูลค่า

วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach)

7. อัตราคิดลด

8.00 %

8. การถือครองสิทธิ์

กรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold)

9. มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ของกรรมสิ ท ธิ์ โ ดย ทรัพย์ สินที่ลงทุนครัง้ แรก – 2,282,820,000 บาท
พิจารณาภาระผูกพันการเช่าระยะยาว

(สองพันสองร้ อยแปดสิบสองล้ านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้ วน)
ทรัพย์ สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 – 1,288,920,000 บาท
(หนึง่ พันสองร้ อยแปดสิบแปดล้ านเก้ าแสนสองหมื่นบาทถ้ วน)
รวมมูลค่ าทรัพย์ สนิ ทัง้ หมด

3,571,740,000 บาท

(สามพันห้ าร้ อยเจ็ดสิบเอ็ดล้ านเจ็ดแสนสีห่ มื่นบาทถ้ วน)
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานการประเมินค่าหรื อรายงานสอบทานการประเมิน
มูลค่าได้ ที่ บริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จากัด ที่อยู่ เลขที่ 2922/198 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชัน้ 10 ถนน
เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กทม. 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 02-308-2022
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไล อินทกูล)
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จากัด

