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สรุปรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิของบริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายงานการประเมนิมลูคาทรัพยสนิ 

สิทธิการเชาท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

ต้ังอยูเลขท่ี 222 ภายในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกระดี  

ถนนติวานนท (ทล.306) 

ตําบลบางกระดี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวดัปทุมธาน ี

 

เสนอตอ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เอกสารอางองิเลขที ่: 61-1-2199-GL-1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย : 

SIMS PROPERTY CONSULTANTS CO., LTD. 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 

2521/35-36 โครงการ BIZ TOWN LADPRAO ถนนลาดพราว  

แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

Tel.: +66 (2) 530-4333 Fax.: +66 (2) 530-4050-3 



 

 

 

 

 
 

 

 

 เอกสารอางอิงเลขท่ี 61-1-2199-GL-1 

วันท่ี 12 ตุลาคม 2561 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เลขท่ี 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร ชั้น 16 หอง 1601  

ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

เรียน กรรมการผูจัดการ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

ตามท่ีบริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับมอบหมายจากทานใหเสนอความคิดเห็นซึ่งเปนมูลคาตลาดของ

ทรัพยสินประเภทสิทธิการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ประกอบดวยสิทธิการเชาที่ดิน จํานวน 1 แปลง (1 โฉนด) เน้ือที่ดิน 

15-0-61.0 ไร หรือเทากับ 6,061.0 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 1 รายการ และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ จํานวน 7 รายการ 

(ระยะเวลา 30 ป นับตั้งแตวันที่ประเมินมูลคา) ตั้งอยูเลขท่ี 222 ภายในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกระดี ถนนติวานนท 

(ทล.306) ตําบลบางกระดี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยรายงานฉบับนี้ไดถูกจัดทําขึ้นโดยเฉพาะสําหรับ 

ลูกคา/ผูวาจาง เพ่ือวัตถุประสงค และขอสมมติฐานในการประเมินมูลคาตามท่ีระบุไวในรายงานฉบับนี้เทานั้น 

บริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจสอบสภาพทรัพยสินดังกลาว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และไดศึกษาคนควาขอมูลตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการประเมินฯ ทรัพยสินนี้ตามข้ันตอนแลว บริษัทฯ มีความเห็นวาทรัพยสินท่ีประเมินมูลคาควรมีมูลคา ดังนี ้

 มูลคาทรัพยสิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

(ภายใตระยะเวลาเชา 30 ป) 

: 292,800,000 บาท (สองรอยเกาสิบสองลานแปดแสนบาทถวน)

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด และขาพเจาผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทฯ ขอรับรองไมมี

ผลประโยชนใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกี่ยวของกับทรัพยสินท่ีไดประเมินมูลคา และไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผู

ประเมินคาทรัพยสินดวยความระมัดระวัง และรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพอยางสูงสุด 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด 

 

นายวรศักดิ์ โชติแฉลมสกุลชัย 

กรรมการผูจัดการ

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัลแทนท์ จํากัด  
SIMS PROPERTY CONSULTANTS CO., LTD. 

2521/35-36 โครงการ BIZ TOWN LADPRAO  

ถนนลาดพราว แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 

Tel.. : +66 (0) 2530-4333  

Fax..: +66 (0) 2530-4050-3  

Tel.. : +66 (2) 530-4333  

Fax.. : +66(2) 530-4050-3  

Juthamas
พี่ศักดิ์



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน             : สิทธิการเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

ต้ังอยูเลขท่ี 222 ภายในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกระดี 

ถนนติวานนท (ทล.306) ตําบลบางกระดี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

เอกสารอางอิงเลขท่ี   :  61-1-2199-GL-1 

 

หนาท่ี i 

 

 
 

 

สรุปสาระสาํคญั และมูลคาของทรัพยสนิ 

ชื่อลูกคา  : บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

วัตถุประสงคในการประเมินฯ : ใชเพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะ 

ประเภททรัพยสิน  : สิทธิการเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง  

ท่ีต้ังทรัพยสิน : ต้ังอยูเลขท่ี 222 ภายในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกระดี  

ถนนติวานนท (ทล.306) ตําบลบางกระดี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

คาพิกัด GPS : Lat 13.982262 Lon 100.552680 

รายละเอียดทรัพยสิน : สิทธิการเชาท่ีดิน จํานวน 1 แปลง (1 โฉนด) เนื้อท่ีดิน 15-0-61.0 ไร หรือเทากับ 

6,061.0 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสรางจํานวน 1 รายการ ไดแก 

1. อาคารคลังสินคา และสํานักงาน 2 ชั้นพรอมชั้นลอย  

สิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ จํานวน 7 รายกร ไดแก 
- อาคารหองน้ําชั้นเดียว 

- ปอมยาม 1 

- ปอมยาม 2 

- สวนโลงหลังคาคลุมจอดรถ 

- บอน้ําคอนกรีต 

- ลานคอนกรีต 

- รัวคอนกรีต 

หมายเหตุ : ณ วันท่ีทําการประเมินอาคารท่ีทําการประเมิน มีพ้ืนท่ีสุทธิ 14,600.00 ตารางเมตร 

โดยปจจุบันมีสัญญาเชาพ้ืนท่ีกับบริษัท โตชิบา (ประเทศไทย) จํากัด ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 

2561 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราคาเชา 170 บาท/ตารางเมตร/เดือน 

สาธารณูปโภค : ประกอบดวย ระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท และทอระบายน้ํา 

ลักษณะการถือครอง : กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบูรณ 

ผูถือกรรมสิทธ์ิ : บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จํากัด 

ภาระผูกพัน : ไมติดจํานองกับสถาบันการเงินใด 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน             : สิทธิการเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

ต้ังอยูเลขท่ี 222 ภายในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกระดี 

ถนนติวานนท (ทล.306) ตําบลบางกระดี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

เอกสารอางอิงเลขท่ี   :  61-1-2199-GL-1 

 

หนาท่ี ii 

 

 
 

 

 
การเวนคืนท่ีดิน : ณ วันท่ีทําการประเมิน ทรัพยสินฯ ไมอยูในแนวเวนคืนเพ่ือกิจการใดๆ 

ขอจํากัดดานการใชประโยชน 

ในท่ีดิน และอาคาร 

: ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา ต้ังอยูในเขตพื้นท่ีบังคับการใชประโยชนในท่ีดินตามผังเมืองรวม

จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2546 ระบุวาพ้ืนท่ีมวง ประเภทอุตสาหกรรม และคลังสินคา 

(ปจจุบันอยูระหวางปรับปรุง)  

สมมติฐานเพ่ิมเติม  ในการประเมินพิจารณาครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไดต้ังขอสมมติฐานวา ทรัพยสินมีสัญญาเชา

ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง และในการประเมินมูลคาคร้ังนี้ เปนการกําหนดมูลคากองทรัสต 

เ พ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT) ซึ่งระยะป ท่ี 1-3 บริษัท สวนอุตสาหกรรม

บางกะดี จํากัด ผูขายทรัพยสินเขากองทุนทรัสตไดทดแทนสวนตางรายได คาเชา และ

คาบริการตลอดระยะเวลา 3 ปแรก 

วันท่ีทําการประเมินมูลคา : 1 ตุลาคม 2561  

วิธีการประเมินมูลคา : บริษัทฯ เลือกใชวิธีรายไดวิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด เปนเกณฑในการประเมินมูลคา

ทรัพยสิน และเลือกใชวิธีตนทุนทดแทน เปนเกณฑในการตรวจสอบมูลคาทรัพยสิน 

มูลคาทรัพยสิน  

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 

(ภายใตระยะเวลาเชา 30 ป)

: 292,800,000 บาท (สองรอยเกาสิบสองลานแปดแสนบาทถวน) 

หมายเหตุ: บทสรุปดังกลาวขางตนใชประกอบกับรายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีไดแสดงไวในเอกสารรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 



 

 
 

รายงานการประเมนิมลูคาทรัพยสนิ 

ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

ต้ังอยูเลขท่ี 333/96-99 ภายในโครงการ TIP 8  

ถนนเลียบคลองสงน้ําสุวรรณภูมิ 

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

เสนอตอ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เอกสารอางองิเลขที ่: 61-1-2409-GL-1 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย : 

SIMS PROPERTY CONSULTANTS CO., LTD. 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 

2521/35-36 โครงการ BIZ TOWN LADPRAO ถนนลาดพราว  

แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

Tel.: +66 (2) 530-4333 Fax.: +66 (2) 530-4050-3 



 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอางอิงเลขท่ี 61-1-2409-GL-1 

วันท่ี 12 ตุลาคม 2561 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เลขท่ี 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร ชั้น 16 หอง 1601  

ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

เรียน กรรมการผูจัดการ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

ตามท่ีบริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับมอบหมายจากทานใหเสนอความคิดเห็นซึ่งเปนมูลคาตลาดของ

ทรัพยสินประเภทท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง ประกอบดวยที่ดิน จํานวน 1 แปลง (5 โฉนดติดตอกัน) เน้ือที่ดินรวม 35-3-21.1 ไร 

หรือเทากับ 14,321.1 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 4 รายการ และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ จํานวน 3 รายการ  ตั้งอยูเลขท่ี 

333/96-99 ภายในโครงการ TIP 8 ถนนเลียบคลองสงนํ้าสุวรรณภูมิ ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการโดย

รายงานฉบับนี้ไดถูกจัดทําขึ้นโดยเฉพาะสําหรับลูกคา/ผูวาจาง เพ่ือวัตถุประสงค และขอสมมติฐานในการประเมินมูลคาตามท่ี

ระบุไวในรายงานฉบับนี้เทานั้น 

บริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจสอบสภาพทรัพยสินดังกลาว เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และไดศึกษาคนควาขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ

กับการประเมินฯ ทรัพยสินนี้ตามข้ันตอนแลว บริษัทฯ มีความเห็นวาทรัพยสินท่ีประเมินมูลคาควรมีมูลคา ดังนี้ 

 มูลคาทรัพยสิน  

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

: 834,800,000 บาท  (แปดรอยสามสิบสี่ลานแปดแสนบาทถวน) 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด และขาพเจาผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทน บริษัทฯ ขอรับรองไมมี

ผลประโยชนใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกี่ยวของกับทรัพยสินท่ีไดประเมินมูลคา และไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูประเมิน

คาทรัพยสินดวยความระมัดระวัง และรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพอยางสูงสุด 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด 

นายวรศักดิ์ โชติแฉลมสกุลชัย 

กรรมการผูจัดการ

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัลแทนท์ จํากัด  
SIMS PROPERTY CONSULTANTS CO., LTD. 

2521/35-36 โครงการ BIZ TOWN LADPRAO  

ถนนลาดพราว แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 

Tel.. : +66 (0) 2530-4333  

Fax..: +66 (0) 2530-4050-3  

Tel.. : +66 (2) 530-4333   

Fax.. : +66(2) 530-4050-3  

Juthamas
พี่ศักดิ์



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

ต้ังอยูเลขท่ี 333/96-99 ภายในโครงการ TIP 8 ถนนเลียบคลองสงน้ําสุวรรณภูมิ 

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

เอกสารอางอิงเลขท่ี : 61-1-2409-GL-1 

 

หนาท่ี i 
 

 
 

 

สรุปสาระสาํคญั และมูลคาของทรัพยสนิ 

ชื่อลูกคา  : บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

วัตถุประสงคในการประเมินฯ : ใชเพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะ 

ประเภททรัพยสิน  : ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง  

ท่ีต้ังทรัพยสิน : ต้ังอยูเลขท่ี 333/96-99 ภายในโครงการ TIP 8 ถนนเลียบคลองสงน้ําสุวรรณภูมิ  

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

คาพิกัด GPS : Lat : 13.575435 Lon : 100.751977 

รายละเอียดทรัพยสิน : ท่ีดิน จํานวน 1 แปลง (5 โฉนดติดตอกัน) เนื้อท่ีดินรวม 35-3-21.1 ไร หรือเทากับ 

14,321.1 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 4 รายการ ไดแก 

1. อาคารโรงงานและสํานักงาน 1 ชั้นพรอมชั้นลอย (อาคาร A) เลขท่ี 333/96 

2. อาคารโรงงานและสํานักงาน 1 ชั้นพรอมชั้นลอย (อาคาร B) เลขท่ี 333/97 

3. อาคารโรงงานและสํานักงาน 1 ชั้นพรอมชั้นลอย (อาคาร C) เลขท่ี 333/98 

4. อาคารโรงงานและสํานักงาน 1 ชั้นพรอมชั้นลอย (อาคาร D) เลขท่ี 333/99 

และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ จํานวน 3 รายการ ไดแก  

- ลานคอนกรีตพรอมทอระบายน้ํา 

- ร้ัวคอนกรีตพรอมกําแพงกันดิน สูงประมาณ 3.0 เมตร 

- ร้ัวระหวางแปลง สูงประมาณ 3.0 เมตร 

สาธารณูปโภค : ประกอบดวย ระบบไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท และทอระบายน้ํา 

ลักษณะการถือครอง : กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบูรณ 

ผูถือกรรมสิทธ์ิ : โฉนดท่ีดินเลขท่ี 140201 ผูถือกรรมสิทธ์ิ คือ นายพรเทพ ไกรศักดาวัฒน 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 140207 ผูถือกรรมสิทธ์ิ คือ นายพรสิน ไกรศักดาวัฒน 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 140208, 1162282 และ 162283 ผูถือกรรมสิทธ์ิ คือ  

นายพิบูลยศักดิ์ ไกรศักดาวัฒน 

ภาระผูกพัน : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

ภาระผูกพันอื่นๆ  - 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

ต้ังอยูเลขท่ี 333/96-99 ภายในโครงการ TIP 8 ถนนเลียบคลองสงน้ําสุวรรณภูมิ 

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

เอกสารอางอิงเลขท่ี : 61-1-2409-GL-1 

 

หนาท่ี ii 
 

 
 

 

 
การเวนคืนท่ีดิน : ณ วันท่ีทําการประเมิน ทรัพยสินฯ ไมอยูในแนวเวนคืนเพ่ือกิจการใดๆ 

ขอจํากัดดานการใชประโยชน 

ในท่ีดิน และอาคาร 

: ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา ต้ังอยูในเขตพื้นท่ีบังคับการใชประโยชนในท่ีดินตามผังเมืองรวม

จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2556 ระบุวาพ้ืนท่ีเหลือง ประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย (ย.1-3) 

สมมติฐานเพ่ิมเติม : ในการประเมินมูลคาคร้ังนี้เปนการกําหนดมูลคากองทรัสต เพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

(REIT) โดยอาคารเลขท่ี 333/96, 333/98-99 ในระยะปท่ี 1-2 บริษัท ทิพยโฮลด้ิง จํากัด 

ผูขายทรัพยสินเขากองทุนทรัสตไดทดแทนสวนตางรายไดคาเชา และคาบริการตลอด

ระยะเวลา 2 ป อีกท้ังในสวนของคาใชจายทางดานคาซอมแซม และบํารุงรักษาอาคาร 

ตลอดจนคาใชจายดานภาษีโรงเรือน บริษัท ทิพยโฮลดิ้ง จํากัด ผูขายทรัพยสินเปน

ผูรับผิดชอบตลอดระยะเวลา 2 ปนับแตวันท่ีทําการประเมิน สวนอาคารเลขท่ี 333/97 ใน

ระยะเลา 9 ป บริษัท ทิพยโฮดิ้ง จํากัด ไดทําสัญญาเชา 3+3+3 ป โดยการปรับคาเชาทุก 3 ป 

ท่ีอัตรา 10% สวนของคาใชจายทางดานซอมแซม และบํารุงรักษาอาคาร ตลอดจนคาใชจาย

ดานภาษีโรงเรือน บริษัท ทิพยโฮลดิ้ง จํากัด ผูขายทรัพยสินเปนผูรับชวงตลอดระยะเวลา 2 ป 

นับต้ังแตวันท่ี ทําการประเมิน 

วันท่ีทําการประเมินมูลคา : 1 ตุลาคม 2561  

วิธีการประเมินมูลคา : บริษัทฯ เลือกใชวิธีรายไดวิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด เปนเกณฑในการประเมินมูลคา

ทรัพยสิน และเลือกใชวิธีตนทุนทดแทน เปนเกณฑในการตรวจสอบมูลคาทรัพยสิน 

มูลคาทรัพยสิน  

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 

: 834,800,000 บาท (แปดรอยสามสิบสี่ลานแปดแสนบาทถวน) 

หมายเหตุ: บทสรุปดังกลาวขางตนใชประกอบกับรายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีไดแสดงไวในเอกสารรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 



 

การประเมนิมลูคาทรัพยสนิ 
สิทธิการเชาท่ีดินพรอมอาคาร และคลังเก็บน้ํามัน และสารเคมีเหลว 

          ต้ังอยูโครงการสยามเฆมี (Storage tank and Warehouse)  

เลขท่ี 196 หมู 1 ถนนสุขสวัสด์ิ ตําบลปากคลองบางปลากด 

  อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

เสนอตอ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เอกสารอางองิเลขที่ : 61-1-2433-GL-1 

 
 

 

 

 
 

จัดทําโดย : 

SIMS PROPERTY CONSULTANTS CO., LTD. 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 
2521/35-36 โครงการ BIZ TOWN LADPRAO ถนนลาดพราว  

แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท : +66 (2) 530-4333 โทรสาร : +66 (2) 530-4050-3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอางอิงเลขท่ี 61-1-2433-GL-1 

วันท่ี 12 ตุลาคม 2561 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เลขท่ี 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร ชั้น 16 หอง 1601  

ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

เรียน กรรมการผูจัดการ 

 บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด  

 

ตามท่ีบริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับมอบหมายจากทานใหเสนอความคิดเห็นซึ่งเปนมูลคาตลาดของ

ทรัพยสินประเภทสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคาร และคลังเก็บนํ้ามัน และสารเคมีเหลว  ประกอบดวย สิทธิการเชาอาคาร

คลังสินคา/โรงงาน พ้ืนที่เชา 16,726.0 ตารางเมตร พรอมคลังเก็บนํ้ามัน และสารเคมีเหลว กําหนดระยะเวลาเชาอายุ 30 ป 

(นับตั้งแตวันที่ประเมินมูลคา) ตั้งอยูโครงการสยามเฆมี (Storage tank and Warehouse) เลขท่ี 196 หมู 1 ถนนสุขสวัสดิ์ 

ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ โดยรายงานฉบับนี้ไดถูกจัดทําขึ้นโดยเฉพาะสําหรับ

ลูกคา/ผูวาจาง เพ่ือวัตถุประสงค และขอสมมติฐานในการประเมินมูลคา ตามท่ีระบุไวในรายงานฉบับนี้เทานั้น 

บริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจสอบสภาพทรัพยสินดังกลาว เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และไดศึกษาคนควาขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ

กับการประเมินมูลคาทรัพยสินนี้ตามขั้นตอนแลว บริษัทฯ มีความเห็นวาทรัพยสินฯ ภายใตระยะเวลาการเชา 30 ป ควรมีมูลคา

ดังนี้ 

 

 มูลคาทรัพยสิน : 2,593,800,000 บาท (สองพันหารอยเกาสิบสามลานแปดแสนบาทถวน) 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (ภายใตระยะเวลาการเชา 30 ป) 

บริษัทและผูประเมินขอรับรองวาไมมีผลประโยชนใดๆ เกี่ยวของกับทรัพยสินนี้ และไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูประเมินมูลคา

ทรัพยสินดวยความระมัดระวังตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเต็มท่ี 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด 

 

นายวรศักดิ์ โชติแฉลมสกุลชัย 

กรรมการผูจัดการ 

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัลแทนท์ จํากัด  
SIMS PROPERTY CONSULTANTS CO., LTD. 

2521/35-36 โครงการ BIZ TOWN LADPRAO  

ถนนลาดพราว แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 

Tel.. : +66 (0) 2530-4333  

Fax..: +66 (0) 2530-4050-3  

Tel.. : +66 (2) 530-4333  

Fax.. : +66(2) 530-4050-3  

Juthamas
พี่ศักดิ์



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาท่ีดินพรอมอาคาร และคลังเก็บน้ํามัน และสารเคมีเหลว 

  โครงการสยามเฆมี (Storage tank and Warehouse) เลขท่ี 196 หมู 1  

                           ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

เอกสารอางอิงเลขท่ี : 61-1-2433-GL-1 

 

หนาท่ี i 

 

 
 

 

สรุปสาระสําคญั และมูลคาของทรัพยสนิ 

ชื่อลูกคา  : บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

วัตถุประสงคในการประเมินฯ  : เพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะ  

ประเภททรัพยสิน  : สิทธิการเชาท่ีดินพรอมอาคาร และคลังเก็บน้ํามัน และสารเคมีเหลว  

ท่ีต้ังทรัพยสิน 

 

: ต้ังอยูโครงการสยามเฆมี (Storage tank and Warehouse)  

เลขท่ี 196 หมู 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลปากคลองบางปลากด  

อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

คาพิกัด GPS  : LAT : 13.608643 LON : 100.552052

รายละเอียดทรัพยสิน : สิทธิการเชาท่ีดินพรอมอาคารคลังสินคา/โรงงาน พ้ืนท่ีเชา 16,726.0 ตารางเมตร 

พรอมคลังเก็บน้ํามัน และสารเคมีเหลว กําหนดระยะเวลาการเชาอายุ 30 ป 

(นับต้ังแตวันท่ีประเมินมูลคา) สิ่งปลูกสราง จํานวน 3 รายการ ไดแก 

1. อาคารสํานักงานและโรงงาน 3 ชั้น 

2. อาคารคลังสินคาชั้นเดียว 

3. อาคารโรงงานชั้นเดียว 

คลังเก็บน้ํามัน และสารเคมี ความจุรวมประมาณ 85,380 ตัน ประกอบดวยดังนี้ 

1. ถังเก็บน้ํามัน (Group 1) จํานวน 9 ถัง  

2. ถังเก็บน้ํามัน (Group 3) จํานวน 26 ถัง 

3. ถังเก็บน้ํามัน (Group 4) จํานวน 11 ถัง 

4. ถังเก็บน้ํามัน (Group 5) จํานวน 4 ถัง 

5. ถังเก็บน้ํามัน (Group 7) จํานวน 11 ถัง 

สาธารณูปโภค : ประกอบดวยระบบไฟฟา น้ําประปา ทอระบายน้ํา และโทรศัพท  

กรรมสิทธ์ิการถือครอง : กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบูรณ 

ผูถือกรรมสิทธ์ิ : บริษัท สยามเฆมี  จํากัด (มหาชน) 

ขอจํากัดดานการใชประโยชนใน

ท่ีดิน  

และอาคาร 

: ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา ต้ังอยูในเขตพื้นท่ีบังคับใชประโยชนท่ีดินตามพระราชบัญญัติผัง

เมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.2556 ระบุทรัพยสินฯ ต้ังอยูบริเวณพ้ืนท่ีสีมวง ท่ีดินประเภท

อุตสาหกรรมและคลังสินคา 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาท่ีดินพรอมอาคาร และคลังเก็บน้ํามัน และสารเคมีเหลว 

  โครงการสยามเฆมี (Storage tank and Warehouse) เลขท่ี 196 หมู 1  

                           ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

เอกสารอางอิงเลขท่ี : 61-1-2433-GL-1 

 

หนาท่ี i 

 

 
 

 

 

 

สมมุติฐานเพ่ิมเติม  ในการประเมินมูลคาทรัพยสินคร้ังนี้ เปนการกําหนดมูลคากองทรัพย เพ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย กําหนดระยะเวลาการเชา 30 ป โดยทรัพยสินสวนถังเก็บสารเคมีเหลว 

พ้ืนท่ีรวม 85,380 ตัน บริษัท สยามเฆมี  จํากัด (มหาชน) ผูขายทรัพยสินเขากองทุนทรัพย 

ไดทดแทนสวนตางรายไดคาเชา และคาบริการตลอดอายุสัญญา 3 ป สวนทรัพยสิน

ประเภทอาคารโรงงาน และคลังสินคา พ้ืนท่ีประมาณ 16.726.00 ตารางเมตร ทาง 

บริษัท สยามเฆมี  จํากัด (มหาชน) ไดทําการเชากลับ กําหนดระยะเวลา 30 ป โดยคาเชา

โรงงาน และคลังสินคาตารางเมตรละ 150 บาท/เดือน โดยมีการปรับคาเชา ในรายป 1-15 

ปรับอัตราคาเชาทุก 3 ป ท่ีอัตรา 10%  สวนปท่ี 16-30 ปรับอัตรา 5% ในสวนคาภาษี

โรงเรือน บริษัท สยามเฆมี จํากัด (มหาชน) เปนผูรับภาระท้ังหมดต้ังแตปท่ี 1-30 

วันท่ีทําการประเมินมูลคา : 1 ตุลาคม 2561 

วิธีการประเมินมูลคา : เลือกใชวิธีวิธีเปรียบเทียบขอมูลตลาด เปนเกณฑในการพิจารณามูลคาทรัพยสิน 

มูลคาทรัพยสิน :  2,593,800,000 บาท  (สองพันหารอยเกาสิบสามลานแปดแสนบาทถวน) 

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 (ภายใตอายุสัญญาเชา 30 ป) 

หมายเหตุ : บทสรุปดังกลาวขางตนใชประกอบกับรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ท่ีไดแสดงไวในเอกสารรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 

 



 

 
 

รายงานการประเมนิมลูคาทรัพยสนิ 

อาคารและเคร่ืองจักรอุปกรณ 

ภายใตช่ือ "โกดังหองเย็นเจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟค ฉะเชิงเทรา" 

ท่ีต้ังเลขท่ี 99/3 หมู 11 ซอยคลองนครเน่ืองเขต 28 

ถนนสุวนิทวงศ (ทล.304) 

ตําบลคลองนครเน่ืองเขต อําเภอเมืองฉะเชงิเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

เสนอ 

บริษัท บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เอกสารอางองิเลขที่ : 61-1-1948-GL-1 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย : 

SIMS PROPERTY CONSULTANTS CO., LTD. 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 
2521/35-36 โครงการ BIZ TOWN LADPRAO ถนนลาดพราว  

แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

Tel.. : +66 (2) 530-4333 Fax..: +66 (2) 530-4050-3 



 

 

 

 

 

 

เอกสารอางอิงเลขท่ี 61-1-1948-GL-1 

วันท่ี 12 ตุลาคม 2561 

บริษัท บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เลขท่ี 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร ชั้น 16 หอง 1601  

ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เรียน กรรมการผูจัดการ 

บริษัท บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

ตามท่ีบริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับมอบหมายจากทานใหเสนอความคิดเห็นซึ่งเปนมูลคาตลาดของ

ทรัพยสินประเภทอาคารและเครื่องจักรอุปกรณ  ประกอบดวยสิ่งปลูกสราง ไดแก อาคารโกดังหองเย็น พ้ืนที่เชาประมาณ 

2,708.4 ตารางเมตร พรอมงานเครื่องจักรอุปกรณ ภายใตชื่อ "โกดังหองเย็นเจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟค ฉะเชิงเทรา" ที่ตั้งเลขท่ี 

99/3 หมู 11 ซอยคลองนครเน่ืองเขต 28 ถนนสุวินทวงศ (ทล.304) ตําบลคลองนครเน่ืองเขต อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรายงานฉบับนี้ไดถูกจัดทําขึ้นโดยเฉพาะสําหรับลูกคา/ผูวาจาง วัตถุประสงคเพ่ือใชประโยชนสาธารณะ 

และขอสมมติฐานในการประเมินมูลคาตามท่ีระบุไวในรายงานฉบับนี้เทานั้น 

บริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจสอบสภาพทรัพยสินดังกลาว เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และไดศึกษาคนควาขอมูลตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการประเมินฯ ทรัพยสินนี้ตามข้ันตอนแลว บริษัทฯ มีความเห็นวาทรัพยสินท่ีประเมินมูลภายใตกรรมสิทธ์ิสม

บูรณาควรมีมูลคา ดังนี้ 

 มูลคาทรัพยสิน 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

: 109,900,000 บาท (หน่ึงรอยเกาลานเกาแสนบาทถวน) 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด และขาพเจาผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทฯ ขอรับรองไมมี

ผลประโยชนใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกี่ยวของกับทรัพยสินท่ีไดประเมินมูลคา และไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผู

ประเมินคาทรัพยสินดวยความระมัดระวัง และรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพอยางสูงสุด 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด 

 
 

 

 

 

นายวรศักดิ์ โชติแฉลมสกุลชัย 

กรรมการผูจัดการ

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัลแทนท์ จํากัด  
SIMS PROPERTY CONSULTANTS CO., LTD. 

2521/35-36 โครงการ BIZ TOWN LADPRAO  

ถนนลาดพราว แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 

Tel.. : +66 (0) 2530-4333  

Fax..: +66 (0) 2530-4050-3  

Tel.. : +66 (2) 530-4333   

Fax.. : +66(2) 530-4050-3  

Juthamas
พี่ศักดิ์



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน             : อาคารและเคร่ืองจักรอุปกรณ 

ภายใตชื่อ “โกดังหองเย็นเจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟค” ท่ีต้ังเลขท่ี 99/3 หมูท่ี 11  

ซอยคลองนครเน่ืองเขต 28 ถนนสุวินทวงค (ทล.304)  

ตําบลคลองนครเนื่องเขต อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เอกสารอางอิงเลขท่ี   :   61-1-1948-GL-1 

 

หนาท่ี iv 
 

 

 

สรุปสาระสําคญั และมูลคาของทรัพยสนิ 

ชื่อลูกคา  : บริษัท บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

วัตถุประสงคในการประเมินฯ  : เพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะ 

ประเภททรัพยสิน  : อาคารและเคร่ืองจักรอุปกรณ  

ท่ีต้ังทรัพยสิน : ภายใตชื่อ "โกดังหองเย็นเจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟค ฉะเชิงเทรา" ท่ีต้ังเลขท่ี 99/3 หมู 11 

ซอยคลองนครเน่ืองเขต 28 ถนนสุวินทวงศ (ทล.304)     

ตําบลคลองนครเนื่องเขต อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  

คาพิกัด GPS : LAT : 13.771329 LON : 100.981191 

รายละเอียดทรัพยสิน : สิ่งปลูกสราง ไดแก อาคารโกดังหองเย็น พ้ืนท่ีเชาประมาณ 2,708.4 ตารางเมตร 

พรอมงานเคร่ืองจักรอุปกรณ   

  

1  อาคารโกดังหองเย็นพรอมชั้นลอย  

(พ้ืนท่ีกอสรางตามสภาพปจจุบันรวมประมาณ  4,103.00 ตารางเมตร) 

  
งานเครื่องจักรอุปกรณ จํานวน 3 รากยาร 

  
-  เคร่ืองจักรและอุปกรณทําความเย็น   

  
-  เคร่ืองกําเนิดไฟฟา (GENERATOR)  

  
-  หมอแปลงไฟฟา (TRANSFORMER)  

       

  

หมายเหตุ :  ณ วันท่ีทําการประเมินไดรับแจงวา พ้ืนท่ีเชาโกดังหองเย็น มีพ้ืนท่ีเชาสุทธิ
เทากับ 2,708.4 ตารางเมตร ณ วันท่ีทําการประเมิน ทาง บริษัท เจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟค 
จํากัด จะทําการเชาทรัพยสินจากกองทรัสต เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT) 
กําหนดระยะเวลา 10 ป และมีสิทธิใหตออายุสัญญาเชา 2 ชวง ระยะเวลาเชาชวงละ 10 
ป รวมระยะเวลาเชาท้ังสิ้น 30 ป  เร่ิมระยะเวลาการเชาเมื่อกองทรัสตลงทุนในทรัพยสิน 
ในอัตราคาเชาโกดังหองเย็น 315 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปท่ี 1-15 ปรับคาเชาทุกๆ 
3 ป ในอัตรา 5% และปท่ี 16-30 ปรับคาเชา ทุกๆ 3 ป ในอัตรา 3%   

สาธารณูปโภค : ประกอบดวย ระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท และทอระบายน้ํา 

ลักษณะการถือครอง : กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบูรณ 

ผูถือกรรมสิทธ์ิ  

(อาคารสิ่งปลูกสราง  

เคร่ืองจักรและอุปกรณ) 

: บริษัท เจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟค จํากัด 

การเวนคืนท่ีดิน : ณ วันท่ีทําการประเมิน ทรัพยสินฯ ไมอยูในแนวเวนคืนเพ่ือกิจการใดๆ 

  



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน             : อาคารและเคร่ืองจักรอุปกรณ 

ภายใตชื่อ “โกดังหองเย็นเจดับเบ้ิลยูดี แปซิฟค” ท่ีต้ังเลขท่ี 99/3 หมูท่ี 11  

ซอยคลองนครเน่ืองเขต 28 ถนนสุวินทวงค (ทล.304)  

ตําบลคลองนครเนื่องเขต อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เอกสารอางอิงเลขท่ี   :   61-1-1948-GL-1 
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ขอจํากัดดานการใชประโยชนใน   

ท่ีดิน และอาคาร 

: ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา ต้ังอยูในเขตบังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2558) ระบุทรัพยสินอยูในบริเวณพื้นท่ี สีเขียว ประเภทชนบทและ

เกษตรกรรม

สมมติฐานเพ่ิมเติม : 1)  ในการประเมินพิจารณาคร้ังนี้ ทางบริษัทฯ ไดต้ังขอสมมติฐานวา ทรัพยสินมี  สัญญา

เชาอาคารโกดังหองเย็นพรอมเคร่ืองจักรอุปกรณ มีกําหนดระยะเวลาเชา 10 ป และมี

สิทธิตออายุสัญญาเชาได 2 ชวง ระยะเวลาชวงละ 10 ป รวมระยะเวลาเชาท้ังสิ้น 

30 ป เร่ิมสัญญา วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป  ในอัตราคาเชาโกดังหองเย็น 

315 บาท/ตารางเมตร/เดือน   โดยมีเงื่อนไขการปรับคาเชา ในปท่ี 1-15 ทุกๆ 3 ป 

ปรับคาเชาท่ีอัตรารอยละ 5 และในปท่ี 16-30 ทุกๆ 3 ป ปรับคาเชาท่ีอัตรารอยละ 3 

โดยผูเชาเปนผูออกคาใชจายในการดูแลซอมบํารุงรักษาอาคาร ในปท่ี 1-10 และใน

สวนปท่ี 11-30 อัตรา คิดอัตราคาใชจายสวนนี้ท่ีอัตรารอยละ 5 จากรายรับรวม สวน

คาใชจายในภาษีโรงเรือนประจําปเปนผูเชาเปนผูออกท้ังหมด 

2)  คาดูแลสาธารณูปโภคสวนกลาง  ไมมีเนื่องจากอยูในคาบริหารท่ีผูใหเชาจายไปแลว

ในสวนท่ีดิน สวนคาซอมแซมและซอมบํารุงรักษา ในปท่ี 1-10 ผูเชาเปนผูรับภาระ

สวนป 11-30 กองทรัสตเปนผูรับภาระ

วันท่ีทําการประเมินมูลคา : 1 ตุลาคม 2561  

วิธีการประเมินมูลคา : บริษัทฯ เลือกใชวิธีรายไดวิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด เปนเกณฑในการประเมินมูลคา

ทรัพยสิน และเลือกใชวิธีตนทุนทดแทน เปนเกณฑในการตรวจสอบมูลคาทรัพยสิน

มูลคาทรัพยสิน : 109,900,000 บาท (หนึ่งรอยเกาลานเกาแสนบาทถวน) 

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561   

หมายเหตุ: บทสรุปดังกลาวขางตนใชประกอบกับรายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีไดแสดงไวในเอกสารรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 
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