กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
รายละเอียดทรัพย์ สิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ทรัพย์ สินทีกองทุนเข้ าลงทุนครังแรก ( 17 สาขา )
ลําดับที

ชือสาขา

Freehold/Leasehold

ทีตังทรั พย์ สิน

1

ศรี นคริ นทร์

Freehold

เลขที 9 หมู่ 6
ต. บางเมืองใหม่
อ. เมือง
จ. สมุทรปราการ

2

กระบี

Freehold

3

ประชาชืน

Freehold

4

รังสิ ต คลอง 7

Freehold

5

ทุ่งสง

Freehold

6

สิ งห์บุรี

Freehold

7

ปราณบุรี

Freehold

เลขที 191 หมู่ 12
ต. กระบีนอ้ ย
อ. เมือง
จ. กระบี
เลขที 829
ถ. ประชาราษฎร์ 2
เขตบางซื อ กรุ งเทพมหานคร
เลขที 41/2 หมู่ 2
ต. ลําผักกูด
อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี
เลขที 144 หมู่ 2
ต. หนองหงส์
อ. ทุ่งสง
จ. นครศรี ธรรมราช
เลขที 189 หมู่ 7
ต. บางงา
อ. ท่าวุง้ จ. ลพบุรี
เลขที 706 หมู่ 7
ต. เขาน้อย อ. ปราณบุรี
จ. ประจวบคีรีขนั ธ์

ลักษณะการลงทุนในทีดิน

รายละเอียดทรั พย์ สิน*

กรรมสิ ทธิ) สิ ทธิการเช่ า รวม
(ไร่ )
(ไร่ )
(ไร่ )
48-1-74.3
48-1-74.3 มีอาคารและสิ งปลูกสร้าง ประกอบด้วย
(1) อาคารศูนย์การค้า 2 ชั:น
(2) อาคารศูนย์บริ การและซ่ อมบํารุ งรถยนต์
(3) อาคารขายสิ นค้าเกียวกับสัตว์เลี:ยง
(4) อาคารมินิพลาซ่ า จํานวน 4 หลัง
ลิฟต์จาํ นวน 6 ตัว, บันไดเลือนจํานวน 8 ตัว, ทางเลือนจํานวน 2 ตัว
30-1-51.8
30-1-51.8 มีอาคารและสิ งปลูกสร้างทั:งสิ: น 2 หลัง ประกอบด้วย
(1) อาคารศูนย์การค้า 2 ชั:น
(2) อาคารศูนย์บริ การและซ่ อมบํารุ งรถยนต์
ลิฟต์จาํ นวน 3 ตัว, บันไดเลือนจํานวน 3 ตัว, ทางเลือนจํานวน 2 ตัว
14-3-93.4
14-3-93.4 มีอาคารและสิ งปลูกสร้าง 1 หลัง ประกอบด้วย
(1) อาคารศูนย์การค้า 2 ชั:น
ลิฟต์จาํ นวน 3 ตัว, บันไดเลือนจํานวน 2 ตัว, ทางเลือนจํานวน 2 ตัว
144-1-71
144-1-71 มีอาคารและสิ งปลูกสร้างทั:งสิ: น 2 หลัง ประกอบด้วย
(1) อาคารศูนย์การค้า 1 ชั:น
(2) อาคารศูนย์บริ การและซ่ อมบํารุ งรถยนต์

พืน ที
กองทุนให้ เช่ า
(ตารางเมตร)
31,462

ราคาประเมิน** / ผู้ประเมิน (ล้ านบาท)
บจ.15 ทีปรึ กษาธุรกิจ
วันที 4 ธันวาคม 2562
3,969

อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน
7.00%

อัตราคิดลด

16,172

2,046

7.00%

10.00%

12,461

1,667

7.00%

10.00%

12,520

1,430

7.00%

10.00%

10.00%

30-2-85.7

-

30-2-85.7 มีอาคารและสิ งปลูกสร้างทั:งสิ: น 2 หลัง ประกอบด้วย
(1) อาคารศูนย์การค้า 2 ชั:น
(2) อาคารเก็บอุปกรณ์เครื องจักร
ลิฟต์จาํ นวน 3 ตัว, บันไดเลือนจํานวน 2 ตัว ทางเลือนจํานวน 2 ตัว

10,593

850

7.00%

10.00%

24-2-09

-

11,195

803

7.00%

10.00%

22-3-58.6

-

24-2-09 มีอาคารและสิ งปลูกสร้าง 1 หลัง ประกอบด้วย
(1) อาคารศูนย์การค้า 2 ชั:น
ลิฟต์จาํ นวน 3 ตัว, บันไดเลือนจํานวน 2 ตัว ทางเลือนจํานวน 2 ตัว
22-3-58.6 มีอาคารและสิ งปลูกสร้าง 1 หลัง ประกอบด้วย
(1) อาคารศูนย์การค้า 1 ชั:น

8,580

875

7.00%

10.00%

ลําดับที

ชือสาขา

Freehold/Leasehold

ทีตังทรั พย์ สิน

8

มหาชัย

Freehold

เลขที 119 หมู่ 7
ต. ท่าทราย
อ. เมือง
จ. สมุทรสาคร

9

แม่สาย

Freehold

เลขที 156 หมู่ 6

10

ระนอง

Freehold

ลักษณะการลงทุนในทีดิน

รายละเอียดทรั พย์ สิน*

กรรมสิ ทธิ) สิ ทธิการเช่ า รวม
(ไร่ )
(ไร่ )
(ไร่ )
20-3-71
20-3-71 มีอาคารและสิ งปลูกสร้างทั:งสิ: น 6 หลัง ประกอบด้วย
(1) อาคารศูนย์การค้า 1 ชั:น
(2) อาคารทีจอดรถ
(3) อาคารอุปกรณ์เครื องจักร
(4) อาคารคลังสิ นค้า
(5) ห้องทําความเย็น
(6) อาคารศูนย์บริ การและซ่ อมบํารุ งรถยนต์
ลิฟต์จาํ นวน 1 ตัว
32-3-0
32-3-0 มีอาคารและสิ งปลูกสร้างทั:งสิ: น 2 หลัง ประกอบด้วย

ต. เวียงพางคํา อ. แม่สาย

(1) อาคารศูนย์การค้า 1 ชั:น

จ. เชียงราย
เลขที 25/15 หมู่ 1

(2) อาคารศูนย์บริ การและซ่ อมบํารุ งรถยนต์
26-0-50.8

-

ถ. เพชรเกษม ต. บางริ: น

26-0-50.8 มีอาคารและสิ งปลูกสร้าง 1 หลัง ประกอบด้วย

พืน ที
กองทุนให้ เช่ า
(ตารางเมตร)
8,787

ราคาประเมิน** / ผู้ประเมิน (ล้ านบาท)
บจ.15 ทีปรึ กษาธุรกิจ
วันที 4 ธันวาคม 2562
678

อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน
7.00%

อัตราคิดลด

7,271

816

7.00%

10.00%

7,586

636

7.00%

10.00%

20,768

989

-

11.00%

15,506

951

7.00%

10.00%

22,590

2,167

-

11.00%

10.00%

(1) อาคารศูนย์การค้า 1 ชั:น

อ. เมือง จ. ระนอง
11

สมุย

Freehold+Leasehold เลขที 1/7 หมู่ 6

22-1-52

24-3-78

ต. บ่อผุด

(1) อาคารศูนย์การค้า 1 ชั:น

อ. เกาะสมุย

(2) อาคารทีให้เช่าแก่ผเู้ ช่าจํานวน 4 หลัง
(3) อาคารศูนย์บริ การและซ่ อมบํารุ งรถยนต์

จ. สุ ราษฎร์ ธานี
สิ ทธิการเช่าในทีดินและอาคารบางส่ วน อายุการเช่าคงเหลือ 10.74 ปี

(4) อาคารร้านหนังสื อ

ประมาณการรายได้คา่ เช่าและค่าใช้จ่ายตามอายุสัญญาเช่า
12

พิษณุ โลก

Freehold+Leasehold เลขที 909 หมู่ 3

31-2-71.4 0-2-59.5

ต. อรัญญิก อ. เมืองพิษณุ โลก
จ. พิษณุ โลก

อมตะนคร

Leasehold

เลขที 700/75 หมู่ที 5
ต.คลองตําหรุ
อ. เมือง จ. ชลบุรี

(5) อาคารบริ การด้านสุ ขภาพและความงาม
32-1-30.9 มีอาคารและสิ งปลูกสร้างทั:งสิ: น 3 หลัง ประกอบด้วย
(1) อาคารศูนย์การค้า 2 ชั:น
(2) อาคารศูนย์บริ การและซ่ อมบํารุ งรถยนต์

สิ ทธิการเช่าในทีดินบางส่ วน (0-2-59.5 ไร่ )
เพือ วัตถุประสงค์ในการใช้เป็ นพืน: ทีจอดรถอายุการเช่าคงเหลือ 16.07 ปี
13

47-1-30 มีอาคารและสิ งปลูกสร้างทั:งสิ: น 8 หลัง ประกอบด้วย

(3) อาคารสําหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ลิฟต์จาํ นวน 1 ตัว, บันไดเลือนจํานวน 4 ตัว
-

45-1-35.6 45-1-35.6 มีอาคารและสิ งปลูกสร้างทั:งสิ: น 4 หลัง ประกอบด้วย
(1) อาคารศูนย์การค้า 2 ชั:น
(2) อาคารมินิพลาซ่ า 1 ชั:น

สิ ทธิการเช่าในทีดิน อายุการเช่าคงเหลือ 19.88 ปี

(3) อาคารศูนย์บริ การและซ่ อมบํารุ งรถยนต์ จํานวน 2 หลัง

ประมาณการรายได้คา่ เช่าและค่าใช้จ่ายตามอายุสัญญาเช่า

ลิฟต์จาํ นวน 3 ตัว, บันไดเลือนจํานวน 3 ตัว ทางเลือนจํานวน 2 ตัว

ลําดับที

14

ชือสาขา

เพชรบูรณ์

Freehold/Leasehold

Leasehold

ทีตังทรั พย์ สิน

เลขที 929 หมู่ 2

ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์
จ. เพชรบู
สิ ทธิการเช่าในทีดิน อายุการเช่าคงเหลือ 18.18
ปี รณ์

ลักษณะการลงทุนในทีดิน

กรรมสิ ทธิ) สิ ทธิการเช่ า รวม
(ไร่ )
(ไร่ )
(ไร่ )
43-2-5.4 43-2-5.4 อาคารและสิ งปลูกสร้างทั:งสิ: น 3 หลัง ประกอบด้วย
(1) อาคารศูนย์การค้า 1 ชั:น

ลําลูกกา คลอง 6

Leasehold

เลขที 75 หมู่ 5

พืน ที
กองทุนให้ เช่ า
(ตารางเมตร)
13,678

ราคาประเมิน** / ผู้ประเมิน (ล้ านบาท)
บจ.15 ทีปรึ กษาธุรกิจ
วันที 4 ธันวาคม 2562
866

อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน
-

อัตราคิดลด

11,265

599

-

11.00%

7,716

384

-

11.00%

15,611

866

-

11.00%

11.00%

(2) อาคารทีติดตั:งเครื องสู บนํ:าดับเพลิง

ประมาณการรายได้คา่ เช่าและค่าใช้จ่ายตามอายุสัญญาเช่า
15

รายละเอียดทรั พย์ สิน*

(3) อาคารศูนย์บริ การและซ่ อมบํารุ งรถยนต์
-

33-1-0

33-1-0 มีอาคารและสิ งปลูกสร้างทั:งสิ: น 3 หลัง ประกอบด้วย

ต. บึงคําพร้อย

(1) อาคารศูนย์การค้า 1 ชั:น

อ. ลําลูกกา จ. ปทุมธานี

(2) อาคารทีติดตั:งระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (AHU)

สิ ทธิการเช่าในทีดิน อายุการเช่าคงเหลือ 17.44 ปี

(3) อาคารศูนย์บริ การและซ่ อมบํารุ งรถยนต์

ประมาณการรายได้คา่ เช่าและค่าใช้จ่ายตามอายุสัญญาเช่า
16

17

เลขที 49 หมู่ 1
24-2-96 24-2-96 มีอาคารและสิ งปลูกสร้างทั:งสิ: น 2 หลัง ประกอบด้วย
ถ. ทางหลวงหมายเลข 3263
(1)อาคารศูนย์การค้า 1 ชั:น
ต. บางนมโค อ.เสนา จ. พระนครศรี อยุธยา
(2) อาคารเก็บอุปกรณ์เครื องจักร
สิ ทธิการเช่าในทีดิน อายุการเช่าคงเหลือ 18.33 ปี
ประมาณการรายได้คา่ เช่าและค่าใช้จ่ายตามอายุสัญญาเช่า
พระราม 1
Leasehold
เลขที 831
12-3-03.25 12-3-03.25 มีอาคารและสิ งปลูกสร้าง 1 หลัง ประกอบด้วย
ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่
(1) อาคารศูนย์การค้า 3 ชั:น
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
ลิฟต์ขนของ 1 ตัว, ลิฟท์รถเข็น 2 ตัว, บันไดเลือนจํานวน 4 ตัว
สิ ทธิการเช่าในทีดินและอาคาร อายุการเช่าคงเหลือ 15.02 ปี
ทางเลือนจํานวน 4 ตัว
ประมาณการรายได้คา่ เช่าและค่าใช้จ่ายตามอายุสัญญาเช่า
เสนา

Leasehold

ทรัพย์ สินจากการเพิมทุนครังที 1 ( 5 สาขา)
ลําดับที

1

2

ชือสาขา

ภูเก็ต

ศาลายา

Freehold/Leasehold

Freehold

Freehold

ทีตังทรั พย์ สิน

เลขที 104 หมู่ 5

ลักษณะการลงทุนในทีดิน
กรรมสิ ทธิ) สิ ทธิการเช่ า
(ไร่ )
(ไร่ )
44-2-0
-

รายละเอียดทรั พย์ สิน*

รวม
(ไร่ )
44-2-0 มีอาคารและสิ งปลูกสร้าง 1 หลัง ประกอบด้วย

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9

(1) อาคารศูนย์การค้า 2 ชั:น

ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต

ลิฟต์จาํ นวน 2 ตัว, บันไดเลือนจํานวน 4 ตัว

เลขที 99/14 หมู่ที 1

38-3-99

-

38-3-99 มีอาคารและสิ งปลูกสร้างจํานวน 2 หลัง ประกอบด้วย

ต.บางเตย อ.สามพราน

(1)

อาคารศูนย์การค้า 2 ชั:น

จ.นครปฐม

(2)

อาคารอนุรักษ์พลังงาน

ลิฟต์จาํ นวน 3 ตัว, บันไดเลือนจํานวน 2 ตัว และทางเลือน จํานวน 2
ตัว

พืน ที
กองทุนให้ เช่ า
(ตารางเมตร)
22,622

ราคาประเมิน** / ผู้ประเมิน (ล้ านบาท)
บจ.15 ทีปรึ กษาธุรกิจ
วันที 1 สิ งหาคม 2562
3,256

อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน
7.00%

อัตราคิดลด

18,662

2,120

7.00%

10.00%

10.00%

ลําดับที

3

4

5

ชือสาขา

นครศรี ธรรมราช

รังสิ ต-นครนายก

Freehold/Leasehold

Freehold

Leasehold

ทีตังทรั พย์ สิน

ลักษณะการลงทุนในทีดิน

รายละเอียดทรั พย์ สิน*

กรรมสิ ทธิ) สิ ทธิการเช่ า รวม
(ไร่ )
(ไร่ )
(ไร่ )
26-0-33.6
26-0-33.6 มีอาคารและสิ งปลูกสร้างจํานวน 2 หลัง ประกอบด้วย

เลขที 15
ถ.พัฒนาการ-คูขวาง

(1)

อาคารศูนย์การค้า 2 ชั:น

ต.ในเมือง อ.เมือง

(2)

อาคารศูนย์บริ การและซ่ อมบํารุ งรถยนต์

จ.นครศรี ธรรมราช

บันไดเลือนจํานวน 4 ตัว

เลขที 90 หมู่ 2

-

33-2-0

33-2-0 มีอาคารและสิ งปลูกสร้างจํานวน 1 หลัง ประกอบด้วย

ถ.รังสิ ต-นครนายก ต.บึงยีโ ถ

(1)

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ลิฟต์จาํ นวน 3 ตัว, บันไดเลือนจํานวน 1 ตัว
และทางเลือนจํานวน 1 ตัว

สิ ทธิการเช่าในทีดิน อายุการเช่าคงเหลือ 16.08 ปี
ประมาณการรายได้คา่ เช่าและค่าใช้จ่ายตามอายุสัญญาเช่า
บางปู
Leasehold
เลขที 2502 หมู่ที 3

-

55-0-80

(1)

ราคาประเมิน** / ผู้ประเมิน (ล้ านบาท)
อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน
7.00%

อัตราคิดลด

15,176

บจ.15 ทีปรึ กษาธุรกิจ
วันที 1 สิ งหาคม 2562
1,382

12,320

640

-

11.00%

12,544

760

-

11.00%

10.00%

อาคารศูนย์การค้า 2 ชั:น

55-0-80 มีอาคารและสิ งปลูกสร้างจํานวน 1 หลัง ประกอบด้วย

ถ.สุ ขมุ วิท ต.บางปูใหม่

พืน ที
กองทุนให้ เช่ า
(ตารางเมตร)

อาคารศูนย์การค้า 1 ชั:น

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
สิ ทธิการเช่าในทีดิน อายุการเช่าคงเหลือ 18.17 ปี
ประมาณการรายได้คา่ เช่าและค่าใช้จ่ายตามอายุสัญญาเช่า

ทรัพย์ สินจากการลงทุนเพิมเติม ( 1 สาขา)
ลําดับที

1

*
**
***
****
*****

ชือสาขา

นวนคร

Freehold/Leasehold

Freehold

ทีตังทรั พย์ สิน

เลขที 98/103 หมู่ 13
ต. คลองหนึง อ. คลองหลวง
จ. ปทุมธานี

ลักษณะการลงทุนในทีดิน
กรรมสิ ทธิ) สิ ทธิการเช่ า
(ไร่ )
(ไร่ )
31-0-5
-

รายละเอียดทรั พย์ สิน*

รวม
(ไร่ )
31-0-5 มีอาคารและสิ งปลูกสร้าง 1 หลัง ประกอบด้วย
(1) อาคารศูนย์การค้า 2 ชั:น
ลิฟต์จาํ นวน 3 ตัว, บันไดเลือนจํานวน 4 ตัว และทางเลือน 2 ตัว

พืน ที
กองทุนให้ เช่ า
(ตารางเมตร)
20,128

ราคาประเมิน** / ผู้ประเมิน (ล้ านบาท)
บจ.15 ทีปรึ กษาธุรกิจ
วันที 1 สิ งหาคม 2562
2,703

อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน
7.00%

อัตราคิดลด

รายละเอียดทรัพย์สินทุกสาขาประกอบไปด้วยสิ งอํานวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคพื:นฐาน เช่น ระบบไฟฟ้ า, ระบบประปา, ระบบโทรศัพท์, ระบบปรับอากาศ, ระบบป้ องกันอัคคีภยั รวมถึงระบบหัวฉี ดกระจายนํ:าดับเพลิงภายในตัวอาคาร
วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สินใช้วธิ ีคิดจากรายได้ (Income Capitalization Method)
พื:นทีปล่อยเช่าของศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส 5 สาขา (การเพิม ทุนครั:งที 1) และสาขานวนคร(การลงทุนเพิม ) อ้างอิงข้อมูลจาก Rent Roll ซึ งเป็ นข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562
พื:นทีปล่อยเช่าของศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส 17 สาขา (เข้าลงทุนครั:งแรก) อ้างอิงข้อมูลจาก Rent Roll ซึ งเป็ นข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562
มูลค่าตลาดของเทสโก้ โลตัส สาขารังสิ ต คลอง 7 จํานวนเงิน 1,430 ล้านบาทเป็ นมูลค่าตลาดของทีดินและสิ งปลูกสร้างทีพฒั นาเป็ นศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส ซึ งประเมินโดยวิธีรายได้ ซึ งครอบคลุมทีดินเปล่าทียงั ไม่ได้รับการพัฒนาอีก 105.08 ไร่ เรี ยบร้อยแล้ว

10.00%

