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  ที่ REMS037/2562 – TH         
วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 

 
เรียน กรรมการผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
เร่ือง แจ้งรายละเอียดการประเมินเพื่อสอบทานมลูคา่ทรัพย์สนิของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า

ดบับลวิเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท ประจ าปี 2562 
 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ขอแจ้งรายละเอียดการประเมินมลูคา่
ทรัพย์สนิของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท ดงันี ้

 

ท ำเลของทรัพย์สิน รูปแบบกำรลงทุน/ประเภท 
รำคำประเมินตำมโครงสร้ำงกองทรัสต์
ด้วยวธีิรำยได้ (Income Approach) 

(ล้ำนบำท) 

โครงกำรบริเวณบำงนำ-ตรำด 
กรรมสทิธ์ิถือครองโดยสมบรูณ์ 10,392.0 

สทิธิการเชา่ 7,689.9 

โครงกำรบริเวณอยุธยำ-สระบุรี 
กรรมสทิธ์ิถือครองโดยสมบรูณ์ 6,194.0 

สทิธิการเชา่ 1,207.8 

โครงกำรบริเวณชลบุรี-ระยอง 
กรรมสทิธ์ิถือครองโดยสมบรูณ์ 4,706.0 

สทิธิการเชา่ - 

โครงกำรบริเวณพระรำม 2 
จังหวดัสมุทรสำคร 

กรรมสทิธ์ิถือครองโดยสมบรูณ์ - 

สทิธิการเชา่ 739.0 

รวม 30,928.7 

หมำยเหตุ : 1. ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 
  2. ราคาประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั บริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย 
อินเตอร์แนชัน่แนล จ ากดั และบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั ตามรายงานประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ฉบบัลงวนัท่ี 
1 มีนาคม 2562 และ 1 พฤษภาคม 2562 
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สาระส าคญัของรายงานประเมินสามารถสรุปได้ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี*้ 

1) โครงกำรบริเวณบำงนำ-ตรำด 

สมมติฐำน ปี 2562 

ระยะเวลาการประเมินคา่ กรรมสทิธ์ิ (Freehold) สทิธ์ิการเชา่ (Leasehold) 

อตัราการเชา่เฉลีย่ (Occupancy Rate) ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 

อตัราการเติบโตของอตัราคา่เชา่ ในตลาด 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ทกุปี  
/ เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทกุ 3 ปี 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ทกุปี  
/ เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทกุ 3 ปี 

อตัราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 9.25 / ร้อยละ 9.00 ร้อยละ 10.00 / ร้อยละ 9.50 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 
(Capitalization Rate) 

ร้อยละ 7.25 / ร้อยละ 7.00 - 

2) โครงกำรบริเวณอยุธยำ-สระบุรี 

สมมติฐำน ปี 2562 

ระยะเวลาการประเมินคา่ กรรมสทิธ์ิ (Freehold) สทิธ์ิการเชา่ (Leasehold) 

อตัราการเชา่เฉลีย่ (Occupancy Rate) ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 

อตัราการเติบโตของอตัราคา่เชา่ ในตลาด 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ทกุปี 
/ เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทกุ 3 ปี 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทกุ 3 ปี 

อตัราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 9.25 / ร้อยละ 9.00 ร้อยละ 10.00 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 
(Capitalization Rate) 

ร้อยละ 7.25 / ร้อยละ 7.00 - 

3) โครงกำรบริเวณชลบุรี-ระยอง 

สมมติฐำน ปี 2562 

ระยะเวลาการประเมินคา่ กรรมสทิธ์ิ (Freehold) 

อตัราการเชา่เฉลีย่ (Occupancy Rate) ร้อยละ 95 

อตัราการเติบโตของอตัราคา่เชา่ ในตลาด เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ทกุปี / เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ทกุ 3 ปี 

อตัราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 9.25 / ร้อยละ 9.00 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Capitalization Rate) ร้อยละ 7.50 / ร้อยละ 7.25 / ร้อยละ 7.00 
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4) โครงกำรบริเวณพระรำม 2 จังหวดัสมุทรสำคร 

สมมติฐำน ปี 2562 

ระยะเวลาการประเมินคา่ สทิธ์ิการเชา่ (Leasehold) 

อตัราการเชา่เฉลีย่ (Occupancy Rate) ร้อยละ 95 

อตัราการเติบโตของอตัราคา่เชา่ ในตลาด เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ทกุปี 

อตัราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 9.50 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Capitalization Rate) - 

 
หมำยเหตุ : สมมติฐานอ้างอิงจากรายงานประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ โดย บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั 

บริษัท เซ้าท์อีส เอเซีย อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายปิยะพงศ์ พินธุประภา) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผู้จดัการกองทรัสต์ 


