
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 
 

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  
 ภาคผนวก 4 

ภาคผนวก 4 

รายงานสรุปการประเมินคาทรัพยสินของผูประเมินคาทรัพยสิน  
โดยบริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการใหม 

1-260TESCO-ba .indd   209 11/13/12   10:05 PM



CB Richard Ellis (Thailand) Co., Ltd. 
 
Chairman: 
David Simister 
 
Managing Director: 
Aliwassa Pathnadabutr  
 
Executive Directors: 
James Pitchon 
Annop Sangprasit  
Grunjeera Naiyaruxsaeree 
Kulwadee Sawangsri 
Nithipat Tongpun 

 

CB Richard Ellis Thailand, part of the CB Richard Ellis Affiliate Network, independently prepares 
client valuations and related advice and is solely responsible for the contents of this report. 

Part of the CBRE affiliate network 
 

46th Floor, CRC Tower, All Seasons Place 
87/2 Wireless Road, Lumpini 
Pathumwan, Bangkok 10330 

 
T 66 2 654 1111 

F 66 2 685 3300-1 
bangkok@cbre.co.th 

 
www.cbre.co.th 

ลบัเฉพาะ เลขที�อา้งองิ C126062001-5 

 วนัที� 14 สงิหาคม 2555 

ผูจ้ดัการกองทุน 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
เลขที� 11 อาคารคิวเฮา้สส์าทร ช ั�น เอม็,จ ีและ 10 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 

เรียน ผูจ้ดัการกองทุน 

จดหมายสรุปมูลค่าเทสโก ้โลตสั สาขาภเูกต็ (17) เลขที� 104 หมู่ที� 5 ถนนเฉลมิพระเกยีรติ ร.9 ตําบลรษัฎา อาํเภอเมืองภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็  
ประเทศไทย 

ตามที�บริษทัฯ ไดร้บัมอบหมายจากบริษทั เอก-ชยั ดีสทริบวิช ั �น ซิสเทม จาํกดั หรือ “ผูว้่าจา้ง” ใหเ้สนอความเห็นดา้นมลูค่าตลาดเสรีของเทสโก ้โลตสั 
สาขาภูเก็ต (17) ตามที�อยู่ดงักล่าวขา้งตน้ โดยมีพื�นที�ใหเ้ช่าสุทธิสาํหรบัการประเมินฯ 22,299.37 ตารางเมตร ตามที�ไดร้บัจากผูว้่าจา้ง โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื�อนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการจดัตั�งกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ภายใตก้รรมสิทธิ�ถือครองโดยสมบูรณ์ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการ
ตรวจสอบสภาพทรพัยส์นิฯ โดยการนาํชี�สถานที�ต ั�งจากบริษทั เอก-ชยั ดีสทริบวิช ั �น ซิสเทม จาํกดั และไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มลูต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ประเมนิฯ ทรพัยส์นินี�ตามข ั�นตอนแลว้ 

ในการประเมนิฯ ครั�งนี� บริษทัฯ ขอยืนยนัว่า บริษทัฯ มไิดม้สี่วนไดส้่วนเสียหรือผลประโยชนใ์ดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เอก-ชยั ดสีทริบวิช ั �น ซสิเทม จาํกดั 

บริษทัฯ ใคร่ขอแจง้ใหท้ราบว่ามูลค่าตลาดเสรีของทรพัยส์ิน ณ สภาพการใชป้ระโยชน์ปจัจุบนัภายใตก้รรมสิทธิ�ถือครองโดยสมบูรณ์ ณ วนัที� 3 
กรกฎาคม 2555 เป็นจาํนวนเงนิ 2,718,000,000 บาท (สองพนัเจด็รอ้ยสบิแปดลา้นบาทถว้น) 

รายละเอียดทรพัยส์ิน ขอ้จาํกดัของรายงาน ขอ้สมมติฐานพรอ้มท ั�งข ั�นตอนและวธิีการประเมนิฯ บริษทัฯ ไดแ้สดงไวใ้นรายงานการประเมนิฯ ฉบบั
สมบูรณเ์ลขที� C126062001-5 โดยจะทาํการจดัส่งใหก้บับริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) บริษทัฯ ไม่ตอ้งรบัผดิชอบหรือตอบ
ขอ้ซกัถามใดใดต่อบุคคลหนึ�งบุคคลใดท ั�งสิ�นในกรณีที�นาํจดหมายสรุปมลูค่าทรพัยส์นิฉบบันี� หรือ “จดหมายฯ” ไปใชโ้ดยไม่ทาํการศึกษารายละเอียด
ต่างๆ ที�ระบุไวใ้นรายงานการประเมนิฯ ฉบบัดงักลา่ว 

จดหมายฯ จะตอ้งใชร่้วมกบัรายงานการประเมนิฯ และสามารถนาํไปใชส้าํหรบัวตัถปุระสงคท์ี�ระบุไวใ้นจดหมายฯ เท่านั�น ผูว้่าจา้งยินยอมและเห็นดว้ย 
ในกรณีที�จดหมายฯ ฉบบันี�ถูกนาํไปใชห้รือนาํไปเผยแพร่ในวตัถปุระสงคส์าธารณะหรือวตัถปุระสงคอ์ื�น ๆ นอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นรายงานฯ ฉบบันี� 
บริษทั ซีบ ีริชารด์ เอลลสิ (ประเทศไทย) จาํกดั ไม่ตอ้งรบัผดิชอบหรือตอบขอ้ซกัถามใดใดต่อบุคคลหนึ�งบุคคลใดท ั�งสิ�น และในกรณีที�ผูว้่าจา้งจะนาํ
รายงานการประเมนิฯ ฉบบันี�ไปใชห้รือนาํไปเผยแพร่แก่บุคคลหนึ�งบุคคลใดในวตัถปุระสงคอ์ื�นนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นรายงานฯ ผูว้่าจา้งยินยอมและ
เหน็ดว้ยที�จะแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบลว่งหนา้ และไดร้บัการยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบริษทั ซบี ีริชารด์ เอลลสิ (ประเทศไทย) จาํกดั  

ขอแสดงความนบัถอื 
 
(นายอรรณพ  แสงประสทิธิ�), MRICS 
กรรมการบริหาร 
ในนามบริษทั ซบี ีริชารด์ เอลลสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จาํกดั | ภาพรวมตลาดคา้ปลีกในประเทศไทย 

ตลาดคา้ปลีกในภาคเหนือ 
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คาํบรรยาย ริมปิง (นวรัตน)์  ตั�งอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกของตวัเมืองเชียงใหม่ โครงการมีร้านคา้ปลีกรายยอ่ยอยูท่ั�งใน
อาคารและนอกอาคาร และมีอตัราการเช่าอยูที่�ประมาณร้อยละ 80 หา้งสรรพสินคา้แห่งนี�ยงัมีลูกคา้เขา้มาใช้
บริการจาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ�งริมปิง ซุปเปอร์มาร์เกต็ โดยลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเที�ยว 
ชาวต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และคนไทย อยา่งไรกต็ามทางบริษทัฯ พบวา่มีลูกคา้ชาวไทยเขา้ใช้
บริการหา้งสรรพสินคา้แห่งนี�นอ้ยกวา่บิ�กซีและเทสโก ้โลตสั และผูเ้ช่าหลกักย็งัมีจาํกดัแด่ริมปิงและ
ร้านอาหารเอส แอนด ์พี 

ผูเ้ช่าหลกั (1) ริมปิง 
(2) เอส แอนด์ พี 

อตัราค่าเช่า อตัราค่าเช่าอยูที่� 600 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

อตัราการเช่า ร้อยละ 80 
 

  

แผนที� 6.20 ริมปิง (นวรัตน์) 
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เลขที�อา้งอิง C126062001-5 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงไทย จํากดั(มหาชน) 
หนา้ 2 
 

Part of the CBRE affiliate network 

 

CB Richard Ellis Thailand, part of the CB Richard Ellis Affiliate Network, independently prepares 
client valuations and related advice and is solely responsible for the contents of this report. 

การประเมินมูลค่าทรพัยส์นิดงักล่าวนี� จะขึ�นอยู่กบัเงื�อนไขและขอ้จาํกดัดงัต่อไปนี�  

 ไมว่่าท ั�งหมดหรือส่วนหนึ�งส่วนใดของรายงานการประเมนิราคาเล่มนี� หรือการอา้งอิงใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัรายงานดงักล่าว ผูใ้ชไ้ม่มสีทิธิ�
นาํไปตีพมิพใ์นสิ�งพมิพเ์ผยแพร่ใด ๆ หรือใชใ้นกิจการอื�นใด โดยไมไ่ดร้บัการยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั ซีบ ีริชารด์ เอลลสิ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

 ขอ้มลูต่าง ๆ ที�แสดงไวใ้นรายงานฉบบันี� และไดร้บัจากบุคคลอื�น ย่อมถอืว่าเชื�อถอืได ้แต่ผูป้ระเมนิย่อมปฏเิสธความรบัผดิชอบท ั�งหลาย 
หากปรากฏในภายหลงัว่าขอ้มลูขา้งตน้ที�ไดม้าไม่สามารถพสูิจนค์วามถูกตอ้งไดต้รงตามที�แสดงไว ้ถา้หากว่าขอ้มลูประกอบในรายงานนี� 
ไดม้าโดยไม่มกีารอา้งอิงถึงแหล่งที�มาจากบุคคลอื�นแลว้ ใหถ้ือว่าขอ้มูลเหล่านั�นไดม้าจากการคน้ควา้ รวบรวม และตรวจสอบความ
ถกูตอ้ง โดยการสอบถามจากหน่วยงานของรฐัหรือพนกังานเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งแลว้ 

 ความรบัผิดชอบของผูป้ระเมินฯ ในส่วนที�เกี�ยวกบัรายงานการประเมนิฯฉบบันี� จาํกดัเฉพาะกบัลูกคา้ซึ�งไดร้ะบุไวใ้นรายงานนี� เท่านั�น 
ความรบัผดิชอบดงักลา่วจะไมค่รอบคลุมถงึบุคคลอื�นในการใชร้ายงานนี� 

 มลูค่าที�ประเมนิไดข้องทรพัยส์นิฯ ซึ�งแสดงไวใ้นรายงานฉบบันี� เป็นความคิดเห็นที�มต่ีอทรพัยส์นิฯ ตามวตัถปุระสงคท์ี�ไดร้ะบุไวเ้ท่านั�น 
ฉะนั�นมลูค่าที�ประเมนิจงึไมอ่าจนาํไปใชอ้า้งองิเกี�ยวขอ้งกบัการประเมนิอื�นใดได ้

 การประเมนิราคาทรพัยส์นิ ซึ�งเกี�ยวกบัอาคารหรือสิ�งปลูกสรา้งอื�น ๆ ผูป้ระเมนิฯจะไม่รบัผดิชอบในส่วนที�เกี�ยวกบัความม ั �นคงแขง็แรง
ของโครงสรา้งอาคาร และไม่อาจรบัประกนัความชาํรุดเสยีหาย ที�เกิดขึ�นโดยไม่อาจตรวจสอบได ้เช่น ความเสยีหายที�เกิดขึ�นจากปลวก 
และความผุกร่อนของส่วนที�มองไมเ่หน็ เป็นตน้ 

 เมื�อทาํการประเมนิหามลูค่าตลาดของทรพัยส์นิใดก็ตาม ถอืว่าเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถงึมลูค่าเต็มตามสญัญาเท่านั�น ทั�งนี�จะไม่พจิารณา
เกี�ยวกบัภาษกีารซื�อขาย และค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อ และค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อขายทรพัยส์นิที� เกิดขึ�น 

 แผนผงัและแผนที�ใด ๆ ซึ�งแสดงไวใ้นรายงานฉบบันี� เป็นสิ�งที�ช่วยใหผู้ใ้ชเ้กิดความเขา้ใจเกี�ยวกบัทรพัยส์นิที�ประเมนิอย่างชดัเจนเท่านั�น 
บริษทัฯ มไิดด้าํเนินการสาํรวจรายละเอยีดของตวัทรพัยส์นิเป็นการเฉพาะ และถอืว่าบริษทัฯ ไม่จาํเป็นตอ้งรบัผดิชอบต่อความไม่ถูกตอ้ง
ที�อาจเกิดขึ�น 

 ผูป้ระเมนิไมจ่าํเป็นตอ้งไปใหก้ารเป็นพยานหรือปรากฏตวัในศาล เนื�องจากการอา้งถงึปญัหาที�เกี�ยวกบัตวัทรพัยส์นิที�ประเมนิ ในรายงาน
ฉบบันี� เวน้เสยีแต่ว่าจะไดร้บัอนุญาตจากบริษทัฯ เสยีก่อน  โดยในการไปปรากฏตวัต่อศาล ผูว้่าจา้งยินยอมที�จะชาํระค่าใชจ่้ายพเิศษใน
อตัราต่อช ั �งโมงต่อคนตามอตัราที�บริษทัฯ กาํหนดในแต่ละครั�งที�ตอ้งไปเป็นพยานหรือปรากฏตวัต่อศาล 

 รายงานฉบบันี�ไดน้าํเสนอโดยถอืว่า ยอดเงนิค่าธรรมเนียมฯ คงเหลอืจะตอ้งถูกชาํระภายในเวลา 15 วนั ในกรณีที�ลูกคา้หรือบุคคลอื�นนาํ
รายงานนี�ไปใช ้โดยปรากฏว่ายงัมไิดม้กีารชาํระค่าธรรมเนียมที�เหลอืแลว้ ผูท้ี�นาํไปใชจ้ะตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายที�เกิดขึ�นท ั�งหมด 
และบริษทั ซบี ีริชารด์ เอลลสิ (ประเทศไทย) จาํกดั จะไมร่บัผดิชอบสาํหรบัความเสยีหายใดๆ ที�อาจจะเกิดขึ�นในกรณีนี� 

 
 
 

บริษทั ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จาํกดั | ภาพรวมตลาดคา้ปลีกในประเทศไทย 
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คาํบรรยาย ริมปิง (นวรัตน)์  ตั�งอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกของตวัเมืองเชียงใหม่ โครงการมีร้านคา้ปลีกรายยอ่ยอยูท่ั�งใน
อาคารและนอกอาคาร และมีอตัราการเช่าอยูที่�ประมาณร้อยละ 80 หา้งสรรพสินคา้แห่งนี�ยงัมีลูกคา้เขา้มาใช้
บริการจาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ�งริมปิง ซุปเปอร์มาร์เกต็ โดยลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเที�ยว 
ชาวต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และคนไทย อยา่งไรกต็ามทางบริษทัฯ พบวา่มีลูกคา้ชาวไทยเขา้ใช้
บริการหา้งสรรพสินคา้แห่งนี�นอ้ยกวา่บิ�กซีและเทสโก ้โลตสั และผูเ้ช่าหลกักย็งัมีจาํกดัแด่ริมปิงและ
ร้านอาหารเอส แอนด ์พี 

ผูเ้ช่าหลกั (1) ริมปิง 
(2) เอส แอนด์ พี 

อตัราค่าเช่า อตัราค่าเช่าอยูที่� 600 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

อตัราการเช่า ร้อยละ 80 
 

  

แผนที� 6.20 ริมปิง (นวรัตน์) 
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Part of the CBRE affiliate network 

 

CB Richard Ellis Thailand, part of the CB Richard Ellis Affiliate Network, independently prepares 
client valuations and related advice and is solely responsible for the contents of this report. 

สรุปสาระสาํคญัของทรพัยส์นิและมูลค่าตลาดฯ  

ทรพัยส์นิ : เทสโก ้โลตสั สาขาภเูกต็ (17) 

รายละเอยีด : ทรพัยส์ินที�ทาํการประเมนิฯ มพีื�นที�ดินรวมท ั�งสิ�นประมาณ 44.5 ไร่ ประกอบดว้ย เอกสารสิทธิ�
ประเภทโฉนดรวม 2 ฉบบั ที�ดินของทรพัยส์นิฯแปลงนี�ต ั�งอยู่ที�ประมาณหลกักิโลเมตรที� 6.3 ของ
ถนนเฉลมิพระเกียรติ ร. 9  และตั�งอยู่หวัมมุทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องสี�แยกถนนเฉลมิ
พระเกียรติ ร.9 และถนนเยาวราช ในตาํบลรษัฎา อาํเภอเมอืง จงัหวดัภเูก็ต  ประเทศไทย 

ที�ดนิของทรพัยส์นิฯมรูีปร่างคลา้ยรูปสี�เหลี�ยมผนืผา้ มหีนา้กวา้งติดถนนเฉลมิพระเกียรติ และถนน
เยาวราช เป็นระยะทางประมาณ 270 และ 160 เมตรตามลาํดบั  จากเอกสารที�ไดร้บัจากกรมที�ดิน 
สาขาอาํเภอเมอืง จงัหวดัภูเก็ต พบว่าทางดา้นทิศใตข้องทรพัยส์นิฯมบีางส่วนของขอบเขตที�ดินนั�น
ติดกบัคลองบางใหญ่ ที�มขีนานความกวา้งประมาณ 30 เมตร และบางส่วนของขอบเขตทางดา้นทิศ
ตะวนัออกติดกบัถนนตดัใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม ณ วนัที�ทาํการสาํรวจสภาพทรพัยส์ินฯ พบว่า
ทางดา้นทิศใตท้ี�ติดกบัคลองบางใหญ่นั�นมีสภาพเป็นเหมือนคูนํ �าไหลผ่านที�มีขนาดความกวา้ง
ประมาณ 5-10 เมตร และทิศตะวนัออกไม่มสีภาพของถนนใดใดตดัผ่าน โดยสภาพปจัจุบนัของ
ดา้นทศิตะวนัออกเต็มไปดว้ยตน้ไมสู้งใหญ่และหญา้ขึ�นปกคลุมหนาแน่น และมลีาํรางไหลผ่าน  

ปจัจุบนัทรพัยส์นิฯมอีาคารหลกั 2 อาคารที�เชื�อมติดกนัที�ใชป้ระโยชนเ์พื�อการคา้ปลกี โดยอาคาร
หลกัที�เป็นที�ต ั�งของหา้งเทสโก ้โลตสัและรา้นคา้ปลกีบางส่วน จะมคีวามสูง 1ช ั�นครึ�ง และอีกอาคาร
จะเป็นอาคารที�มผูีเ้ช่ารายใหญ่คือ โฮมโปร และรา้นคา้ปลกีตั�งอยู่ อาคารท ั�ง 2 หลงั ที�เชื�อมติดกนันี� 
บริษทัฯ ไดร้บัแจง้จากผูว้่าจา้งว่ามพีื�นที�ก่อสรา้งรวมท ั�งสิ�น 31,262.37 ตารางเมตร และไม่สามารถ
แยกพื�นที�ของอาคารแต่ละหลงัได ้บริษทัฯไดร้บัแจง้จากผูน้าํชี�ว่างานระบบของท ั�ง 2 อาคารนี� ไดแ้ยก
จากกนัโดยสิ�นเชงิ เวน้เพยีงแต่ระบบปั �มนํ �าดบัเพลงิเท่านั�นที�ใชร่้วมกนั 

ที�ต ั�ง : เลขที� 104 หมูท่ี� 5 ถนนเฉลมิพระเกียรติ ร.9 ตาํบลรษัฎา อาํเภอเมอืงภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต  

ประเทศไทย 

อายุอาคาร :  อาคารหลกั ประมาณ 10 ปี 

 อาคารโฮมโปร ประมาณ 13 ปี 

ประเภทเอกสารสทิธิ� : โฉนดที�ดนิ 

เอกสารสทิธิ�เลขที� : 63204 และ 63206 

เลขที�ดิน : 981 และ 983 

เลขหนา้สาํรวจ : 3842 และ 3844 

พื�นที�ดิน : 44 ไร่ 2 งาน หรือ 71,200 ตารางเมตร 

บริษทั ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จาํกดั | ภาพรวมตลาดคา้ปลีกในประเทศไทย 
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ชาวต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และคนไทย อยา่งไรกต็ามทางบริษทัฯ พบวา่มีลูกคา้ชาวไทยเขา้ใช้
บริการหา้งสรรพสินคา้แห่งนี�นอ้ยกวา่บิ�กซีและเทสโก ้โลตสั และผูเ้ช่าหลกักย็งัมีจาํกดัแด่ริมปิงและ
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Part of the CBRE affiliate network 

 

CB Richard Ellis Thailand, part of the CB Richard Ellis Affiliate Network, independently prepares 
client valuations and related advice and is solely responsible for the contents of this report. 

หมายเหต:ุ บทสรุปที�จดัทาํขึ�นนี� ใชป้ระกอบกบัรายละเอยีดต่างๆ และเงื�อนไขการใชร้ายงานฯ ที�ไดแ้สดงไวใ้นเอกสารรายงานการประเมิน ฉบบัสมบูรณ์ 
 

สรุปสาระสาํคญัของทรพัยส์นิและมูลค่าตลาดฯ (ต่อ)  

กรรมสทิธิ�การถอืครอง : กรรมสทิธิ�ถอืครองโดยสมบูรณ ์

เจา้ของกรรมสทิธิ� : บริษทั เอก-ชยั ดสีทริบวิช ั �น ซสิเทม จาํกดั 

จาํนวนอาคาร : จาํนวน 2 อาคาร คือ อาคารหลกั และอาคารโฮมโปร 

วนัที�ทําการประเมิน : วนัที� 3 กรกฎาคม 2555 

พื�นที�ก่อสรา้ง : 31,262.37 ตารางเมตร (ตามเอกสารที�ไดร้บัจากบริษทั เอก-ชยั ดสีทริบวิช ั �น ซสิเทม จาํกดั) 

พื�นที�ใหเ้ช่าสุทธ ิ : 22,299.37 ตารางเมตร (ตามเอกสารที�ไดร้บัจากบริษทั เอก-ชยั ดสีทริบวิช ั �น ซสิเทม จาํกดั) 

ภาระผูกพนั : ไมม่ภีาระผูกพนัการจาํนองกบัสถาบนัการเงนิใดใด 

ขอ้กาํหนดดา้นผงัเมือง : ที�ดนิประเภทที�อยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง (สสีม้) 

อตัราคิดลด  : 8.50% 

อตัราผลตอบแทน  : 7.50% 

ระยะเวลาการคาดการณ์  : 10 ปี 

วนัที�ทําการสาํรวจสภาพทรพัยส์นิ : วนัที� 28 มถินุายน 2555 

วนัที�ทําการประเมิน : วนัที� 3 กรกฎาคม 2555 

มูลค่าตลาดเสรีของทร ัพย์สินฯ 
ภายใต ้กรรมสิทธิ� ถือครองโดย
สมบูรณ์ ณ สภาพการใชป้ระโยชน์
ปจัจุบนั 

: 2,718,000,000 บาท (สองพนัเจด็รอ้ยสบิแปดลา้นบาทถว้น) 

วิธกีารประเมินมูลค่าทรพัยส์นิ : วิธรีายได ้และวิธตีน้ทุน 

ในการประเมนิฯ ในครั�งนี� บริษทัฯ ใชว้ธิรีายได ้และวธิตีน้ทุน เพื�อพจิารณาว่าวธิีการประเมนิแบบ
ใดจะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึมลูค่าตลาดเสรีของทรพัยส์นิฯที�แทจ้ริง ณ สภาพการใชป้ระโยชนป์จัจุบนั
บนขอ้สมมติฐานว่าทรพัยส์นิมกีรรมสทิธิ�ถอืครองโดยสมบูรณ ์อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มคีวามเห็น
ว่าควรใชว้ธิรีายไดใ้นการพจิารณาเพื�อหามลูค่าฯเนื�องจากทรพัยส์นิที�ทาํการประเมนิเป็นทรพัยส์นิ
ที�ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคส์าํหรบัการประเมนิฯ และการใชว้ธิคีิดลดกระแส
เงนิสดสามารถสะทอ้นถึงศกัยภาพของทรพัยส์ินฯ และสามารถแสดงถึงมูลค่าที�เหมาะสมของ
ทรพัยส์นิได ้ดงันั�นบริษทัฯ เหน็ว่าวธิรีายไดเ้ป็นวธิทีี�เหมาะสมที�สุดในการประเมนิฯครั�งนี� 

ผูเ้ช่าหลกั : เทสโก ้โลตสั รวมพื�นที�ศูนยอ์าหาร และโฮมโปร 

บริษทั ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จาํกดั | ภาพรวมตลาดคา้ปลีกในประเทศไทย 

ตลาดคา้ปลีกในภาคเหนือ 

 

 

   
 

Part of the CBRE affiliate network 

 

Pa
ge

 12
8 

ตล
าด
คา้
ปลี

กใ
นภ

าค
เหนื

อ

คาํบรรยาย ริมปิง (นวรัตน)์  ตั�งอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกของตวัเมืองเชียงใหม่ โครงการมีร้านคา้ปลีกรายยอ่ยอยูท่ั�งใน
อาคารและนอกอาคาร และมีอตัราการเช่าอยูที่�ประมาณร้อยละ 80 หา้งสรรพสินคา้แห่งนี�ยงัมีลูกคา้เขา้มาใช้
บริการจาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ�งริมปิง ซุปเปอร์มาร์เกต็ โดยลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเที�ยว 
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อตัราค่าเช่า อตัราค่าเช่าอยูที่� 600 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

อตัราการเช่า ร้อยละ 80 
 

  

แผนที� 6.20 ริมปิง (นวรัตน์) 
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คาํบรรยาย ริมปิง (นวรัตน)์  ตั�งอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกของตวัเมืองเชียงใหม่ โครงการมีร้านคา้ปลีกรายยอ่ยอยูท่ั�งใน
อาคารและนอกอาคาร และมีอตัราการเช่าอยูที่�ประมาณร้อยละ 80 หา้งสรรพสินคา้แห่งนี�ยงัมีลูกคา้เขา้มาใช้
บริการจาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ�งริมปิง ซุปเปอร์มาร์เกต็ โดยลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเที�ยว 
ชาวต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และคนไทย อยา่งไรกต็ามทางบริษทัฯ พบวา่มีลูกคา้ชาวไทยเขา้ใช้
บริการหา้งสรรพสินคา้แห่งนี�นอ้ยกวา่บิ�กซีและเทสโก ้โลตสั และผูเ้ช่าหลกักย็งัมีจาํกดัแด่ริมปิงและ
ร้านอาหารเอส แอนด ์พี 
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(2) เอส แอนด์ พี 

อตัราค่าเช่า อตัราค่าเช่าอยูที่� 600 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

อตัราการเช่า ร้อยละ 80 
 

  

แผนที� 6.20 ริมปิง (นวรัตน์) 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 
 

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  
 ภาคผนวก 5 

ภาคผนวก 5 

รายงานสรุปการประเมินคาทรัพยสินของผูประเมินคาทรัพยสิน  
โดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากดั สําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการใหม 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 
 

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  

 ภาคผนวก 6 

ภาคผนวก 6 

ประสบการณการทํางานของบุคลากรหลักในคณะทํางานของ 
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 
 

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 

 ภาคผนวก 6 - 1 

นายสมพงษ รุงนิรัติศัย 

นายสมพงษ รุงนิรัติศัย ดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการฝายอสังหาริมทรัพยของเทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย และไดรวมงานกับเทสโก โลตัส มาเปนเวลา 22 ป ปจจุบันไดรับมอบหมายใหดูแลงานดาน
อสังหาริมทรัพยทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการวิจัยทําเลพื้นที่ การจัดหาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย และการใหบริการดาน
ตาง ๆ ที่เก่ียวของกับอสังหาริมทรัพย นอกจากนี้ นายสมพงษยังดํารงตําแหนงเปนกรรมการมูลนิธิ "Tesco for 

Thais" ดวย  

ในชวงสิบปแรกที่รวมงานกับเทสโก โลตัส นายสมพงษมีบทบาทในฐานะผูบริหารระดับสูงหลายตําแหนง รวมถึง
ตําแหนงผูจัดการฝายการขายและผูอํานวยการฝายธุรกิจการคา ทั้งยังเปนผูบุกเบิกริเร่ิมการดําเนินกิจการรูปแบบ
ใหมของเทสโก โลตัสเพื่อรองรับธุรกิจคาปลีกในประเทศซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ  เชน ธุรกิจคาปลีกประเภท
ซูเปอรมารเก็ต (Supermarket) ธุรกิจคาปลีกประเภทไฮเปอรมารเก็ต (Hypermarket) และธุรกิจคาปลีกประเภทราน
สะดวกซื้อ (Convenience Store) เปนตน ในชวง 12 ปตอมา นายสมพงษมีบทบาทเพิ่มขึ้นโดยไดดูแลรับผิดชอบ
งานดานการตลาด และไดรับแตงต้ังเปนผูอํานวยการฝายกลยุทธดานการตลาด ควบคูกับการดูแลดานการจัดและ
ตกแตงพื้นที่วางขายสินคา โดยมีบทบาทสําคัญในการกําหนดขั้นตอนวิธีการพัฒนารูปแบบของการจัดรานคาเพื่อ
การวางขายสินคา ปจจุบันนายสมพงษเปนผูบริหารที่มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมดูแลพนักงานกวา 300 คนในฝาย
อสังหาริมทรัพย 

นายสมพงษสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดานการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

นายวรพนธ เตชอัครกุล 

นายวรพนธ เตชอัครกุล  เปนผูอํานวยการฝายบริหารอสังหาริมทรัพยของเทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย และเคยดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโสของบริษัท แคปปตอล แอดไวเซอร่ี เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) จํากัด โดยรับผิดชอบสายงานดานการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและการจัดการอสังหาริมทรัพย
กอนที่จะเขามารวมงานกับเทสโก โลตัส 

นายวรพนธมีประสบการณกวา 15 ป ในธุรกิจดานการจัดการ การขาย การจัดหาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย
สําหรับสถาบันการเงิน บริษัทจัดการทรัพยสินและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยหลายแหงที่มีนโยบายลงทุนใน
ทรัพยสินเชิงพาณิชย โรงแรม และที่พักอาศัย 

นายวรพนธเร่ิมตนการทํางานกับบริษัท โจนส แลง ลาซาลล (Jones Lang LaSalle) และธนาคารสแตนดารด ชารเต
อรด ภายหลังจากนั้นไดทํางานใหกับบริษัท แคปปตอล แอดไวเซอร่ี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ตําแหนงรอง
กรรมการผูจัดการใหญ และไดรับการเล่ือนตําแหนงเปนรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ในสายงานดานการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย นายวรพนธมีความรูความสามารถดานการจัดการอสังหาริมทรัพยอยางกวางขวาง และมี
ประสบการณทั้งในดานการจัดการและการพิจารณารายงานการตรวจสอบสถานะทรัพยสินในโครงการจัดซื้อจัดหา
ทรัพยสิน (due diligence of asset acquisition) การวิเคราะหตลาดอสังหาริมทรัพย  และการควบคุมดูแลงานดาน
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 
 

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 

 ภาคผนวก 6 - 2 

การบัญชี ทั้งในระดับของบริษัทที่เปนผูถือหุนและบริษัทที่เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ตลอดจนทําหนาที่เปนผู
ประสานงานการจัดการที่เก่ียวกับการเชาทรัพยสิน เปนตน 

นายวรพนธสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดานบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปริญญาโทดาน
บริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเมอรเซอร  (Mercer University) ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทดาน
อสังหาริมทรัพยจากมหาวิทยาลัยนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นางพัทธนันท ดาซิลวา 

นางพัทธนันท ดาซิลวา เปนผูจัดการฝายการเงินของเทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนผูที่มี
ความเช่ียวชาญดานการบริหารทางการเงินดวยประสบการณทํางานในสายงานดังกลาวมากวา 14 ป 

นางพัทธนันท ไดรวมทํางานกับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด มาเปนเวลา 6 ป ซึ่งในชวงระยะเวลาที่ 
ผานมา มีหนาที่รับผิดชอบเปนหัวหนาฝายการเงินของฝายศูนยการคาและส่ือโฆษณาของอสังหาริมทรัพยทั้งหมด
ที่ตั้งในประเทศไทย โดยนอกเหนือจากการกําหนดนโยบายการควบคุมภายในและกรอบโครงสรางการควบคุมของ
ฝายศูนยการคาและส่ือประชาสัมพันธแลว นางพัทธนันทยังมีบทบาทในการวางกลยุทธทางการเงินเก่ียวกับรายได
รวมทั้งหมดของศูนยการคา ซึ่งรวมถึงการกําหนดกําไรเปาหมาย ควบคุมคาใชจาย กําหนดงบประมาณ การ
ประมาณการ วางแผน และการบริหารความเส่ียง 

ในชวงกอนที่นางพัทธนันทไดเขามารวมงานกับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด นางพัทธนันททํางานดาน
การเงินสําหรับกลุมธุรกิจขนาดใหญ (Corporate Banking) โดยมีบทบาทการทํางานที่เพิ่มขึ้นตามลําดับ กอนที่จะ
มาทํางานดานที่ปรึกษา ซึ่งนางพัทธนันทไดใหบริการเปนที่ปรึกษาดานการเงินเชิงลึกแกองคกรตาง ๆ เปน 
จํานวนมาก 

นางพัทธนันทสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดานเศรษฐศาสตรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และปริญญาโท
ดานบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

นางสาวธีรา ธีระนิทัศน 

นางสาวธีรา ธีระนิทัศน เปนผูจัดการฝายจัดการทรัพยสินของเทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย  มี
ประสบการณกวา 20 ป ทั้งในธุรกิจพัฒนาทรัพยสินและธุรกิจจัดการหางสรรพสินคา 

นางสาวธีรามีประสบการณกวางขวางครอบคลุมงานหลายดาน อาทิเชน การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การ
พัฒนาแนวความคิด การวางแผนและกลยุทธดานการเชาอสังหาริมทรัพย การศึกษาการจัดทําแบบแปลนแผนผัง
ของชั้นตาง ๆ ในอาคาร (floor plan) และการวางแผนจัดโครงสรางความหลากหลายของผูเชา การวางแผน
การตลาด และการจัดการดานการปฏิบัติการสวนกลางสําหรับหางสรรพสินคาขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดยอม 
ผลงานท่ีโดดเดนเปนที่ รู จัก  ไดแก  การพัฒนาโครงการเ ซ็นทรัล  ซิ ต้ี  พระราม  2  โครงการเ ซ็นทรัล  ซิ ต้ี  
บางนา โครงการเซ็นทรัล รามอินทรา (ซึ่งเปนโครงการท่ีไดรับรางวัล Infrastructure Cleaning and Green Concept 

จากกรุงเทพมหานคร) รวมถึงการพัฒนาแผนการตออายุสัญญาเชากับผูเชาทุกรายเพื่อลดตนทุนการดําเนินงาน 
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และการจัดทําโครงการ ISO 900 ใหกับหางสรรพสินคาเซ็นทรัล ลาดพราว ซึ่งเปนหางสรรพสินคาที่มีรายไดสูงสุดใน
บรรดาหางสรรพสินคาทั้งหมดของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

นางสาวธีราสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดานการตลาดจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และปริญญาโทดาน
บริหารธุรกิจสําหรับผูบริหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นายโยธิน ทวีกุลวัฒน 

นายโยธิน ทวีกุลวัฒน เปนผูอํานวยการฝายการบริหารพื้นที่เชาและส่ือโฆษณาของเทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย โดยทํางานกับเทสโก โลตัส มาเปนเวลา 18 ป และมีประสบการณดานการจัดการศูนยการคามาก
วาสิบป รวมถึงประสบการณดานการกอตั้งและพัฒนา "ซูเปอรเซ็นเตอร" ควบคูกับศูนยการคาครบวงจรแหงแรกใน
ประเทศไทย นอกจากน้ี ยังมีประสบการณหลายปในธุรกิจดานการจัดการอสังหาริมทรัพยจากการที่เคยดํารง
ตําแหนงหัวหนาฝายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการวางกลยุทธเก่ียวกับทําเลที่ต้ังใหกับ
เทสโก โลตัส เพื่อดําเนินการจัดสรางซูเปอรมารเก็ตแหงแรกในประเทศไทยของเทสโก โลตัส นอกจากนี้ นายโยธินยัง
ไดเขาไปมีบทบาทในการรวมสรางความสําเร็จใหกับโครงการพัฒนาซูเปอรมารเก็ตของเทสโก โลตัสใน 40 ทําเลที่ต้ัง
ตามกลยุทธภายในระยะเวลาสองป  

เมื่อไมนานมานี้ นายโยธินไดมีบทบาทการทํางานเพิ่มขึ้นโดยดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการฝายบริหารพื้นที่เชาของ
เทสโก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีสํานักงานสาขาอยูที่เมืองกวางโจว โดยรับหนาที่ในการพัฒนาหลาย
ศูนยการคาในภูมิภาคใต ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงศูนยการคาชุมชนอีกหลายแหงที่มีพื้นที่เฉล่ีย
กวา 40,000 ตารางเมตร รวมถึงรับหนาที่เปนตัวแทนประสานงานกับ JLL, Colliers และ CBRE เปนตน และ
ปจจุบันนี้ ไดกลับมาทํางานในประเทศไทย โดยปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝายบริหารพื้นที่เชาและส่ือ
โฆษณาของเทสโก โลตัส 

นายโยธินสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดานการตลาดจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโทดานธุรกิจ
ระหวางประเทศจาก American Graduate School of International Management รัฐอริโซนา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

นายรอสส แคมปเบล   

นายรอสส แคมปเบล  เปนผูอํานวยการฝายบริหารอาคารและสินทรัพยของเทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย นายแคมปเบลมีประสบการณมากกวา 19 ป ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยดานตาง ๆ รวมถึงธุรกิจดานที่
พักอาศัย ธุรกิจการพัฒนาดานการคาและอุตสาหกรรม 

นายแคมปเบลเปนสมาชิกคนสําคัญของคณะทํางานหลักของเทสโก (Tesco) มาเปนเวลา 8 ป และในขณะนี้ดํารง
ตําแหนงเปนผูจัดการดานการบริการเก่ียวกับทรัพยสินของเทสโก โลตัส ประเทศไทย กอนหนานี้ นายแคมปเบลดํารง
ตําแหนงในฐานะหัวหนาแผนกพัฒนาใหกับเทสโก ในประเทศอังกฤษ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาดานที่พักอาศัยและ
สํานักงาน โครงการเก่ียวกับคลังเก็บสินคาและศูนยกระจายสินคา และ Express Programme ตลอดจนโครงการที่
ตรวจสอบดูแลดานสุขภาพ และความปลอดภัยสําหรับที่เก่ียวของกับทรัพยสิน ผลงานหลักของนายแคมปเบลรวมถึง
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การเปดตัวโครงการ organic convenience growth ที่ใหญที่สุดในประเทศอังกฤษ และโครงการเปดตัวคลังเก็บ
สินคาและศูนยกระจายสินคาของกลุมเทสโก รวมถึงการกอสรางศูนยกระจายสินคาและหองเย็นสําหรับเก็บสินคาอีก 
2 หองที่ใหญที่สุดในยุโรป 

นายแคมปเบลยังไดใหความชวยเหลือในการพัฒนาศูนยการคาแหงแรกที่ใหความสําคัญดานส่ิงแวดลอมของกลุม
เทสโก ในเมืองวิค สกอตแลนด ในป 2549 โดยศูนยการคาดังกลาวเปนศูนยการคาแรกในประเทศอังกฤษที่ใช 
โครงไมแทนการใชโครงเหล็ก นอกจากนั้นยังมีสวนในการพัฒนาออกแบบพิมพเขียวแรกของศูนยการคาที่ให
ความสําคัญดานส่ิงแวดลอม (the first blueprint environmental store) ซึ่งต้ังอยูที่ชีแทมฮิลล เมืองแมนเชสเตอร 
โดยศูนยการคาดังกลาวสามารถลดการปลอยกาซคารบอนไดประมาณรอยละ 50 ทั้งนี้ ศูนยการคาดังกลาวยังเปน
เพียงศูนยการคาตนแบบของศูนยการของเทสโกสําหรับรูปแบบในการจัดการดานส่ิงแวดลอมในประเทศอังกฤษ 

นายแคมปเบลสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดานวิศวกรรมและการจัดการอาคาร (เกียรตินิยม) และปริญญาโท
ดานการจัดการ 
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