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รายงานการประเมนิมลูคาทรัพยสนิ 
ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางจํานวน 7 กลุม 

ต้ังอยูภายในโครงการ TIP 5 และ TIP 8 
ถนนเลียบคลองสงน้าํสุวรรณภูมิ 

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

เสนอตอ 
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เอกสารอางองิเลขที่ :63-1-2385-GL-1 

 

โครงการ TIP 5 โครงการ TIP 8 

 

 

 

จัดทําโดย : 

SIMS PROPERTY CONSULTANTS CO., LTD. 

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

แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอางอิงเลขท่ี 63-1-2385-GL-1 

วันท่ี 25ธันวาคม 2563 

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

ทรัพยสินประเภทท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางจํานวน 7 กลุมประกอบดวยท่ีดิน จํานวน 7 แปลง (13 โฉนดไมติดตอกัน) เนื้อ

ท่ีดินรวม 35-1-23.5 ไร หรือเทากับ 14,123.5 ตารางวาพรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 7 รายการโดยทรัพยสินฯ ต้ังอยูภายใน

โครงการ TIP 5 และโครงการ TIP 8 ถนนเลียบคลองสงน้ําสุวรรณภูมิตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โดยรายงานฉบับนี้ไดถูกจัดทําขึ้นโดยเฉพาะสําหรับลูกคา/ผูวาจาง เพ่ือวัตถุประสงคและขอสมมติฐานในการประเมินมูลคา

ตามท่ีระบุไวในรายงานฉบับนี้เทานั้น 

บริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจสอบสภาพทรัพยสินดังกลาว เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 และไดศึกษาคนควาขอมูลตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการประเมินฯ ทรัพยสินนี้ตามข้ันตอนแลว บริษัทฯ มีความเห็นวาทรัพยสินท่ีประเมินมูลคาควรมีมูลคา ดังนี้ 

 มูลคาทรัพยสิน  
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

: 956,500,000 บาท(เการอยหาสิบหกลานหาแสนบาทถวน) 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด และขาพเจาผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทฯ ขอรับรองไมมี

ผลประโยชนใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกี่ยวของกับทรัพยสินท่ีไดประเมินมูลคา และไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผู

ประเมินคาทรัพยสินดวยความระมัดระวัง และรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพอยางสูงสุด 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด 

นายวรศักดิ์ โชติแฉลมสกุลชัย 

กรรมการผูจัดการ



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 7 กลุม 

ต้ังอยูภายในโครงการ TIP 5 และ TIP 8ถนนเลียบคลองสงน้ําสุวรรณภูมิ 

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

เอกสารอางอิงเลขท่ี : 63-1-2385-GL-1 

 

หนาท่ี i 
 

 
 

 

สรุปสาระสําคญั และมูลคาของทรัพยสนิ 
ชื่อลูกคา  : บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด

วัตถุประสงคในการประเมินฯ : ใชเพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะ

ประเภททรัพยสิน  : ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางจํานวน7 กลุม

ท่ีต้ังทรัพยสิน : ทรัพยสินฯ กลุมท่ี1(CA5) ต้ังอยูเลขท่ี 888/33 ภายในโครงการ TIP 5 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 2(CA12-2) ต้ังอยูเลขท่ี 888/48 ภายในโครงการ TIP 5 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 3(CA13) ต้ังอยูเลขท่ี 888/49 ภายในโครงการ TIP 5 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 4(CA14-1 และ2) ต้ังอยูเลขท่ี 888/50-51 ภายในโครงการ TIP 5 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 5(RB16) ต้ังอยู เลขท่ี 888/68 ภายในโครงการ TIP 5 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 6(RB19) ต้ังอยู เลขท่ี 888/58 ภายในโครงการ TIP 5 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 7(E) ต้ังอยู เลขท่ี333/95 ภายในโครงการ TIP 8 

ถนนเลียบคลองสงน้ําสุวรรณภูมิตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

คาพิกัด GPS : ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 1 (CA5) 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 2 (CA12-2) 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 3(CA13) 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 4(CA14-1 และ 2)  

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 5(RB16)  

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 6(RB19)  

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 7(E) 

Lat : 13.580438   Lon : 100.763616 

Lat : 13.578439   Lon : 100.764597 

Lat : 13.578694   Lon : 100.764218 

Lat : 13.579391   Lon : 100.763611 

Lat : 13.579866   Lon : 100.760674 

Lat : 13.579806   Lon : 100.762327 

Lat : 13.573519   Lon : 100.748940

รายละเอียดทรัพยสิน : ท่ีดิน จํานวน 7 แปลง (13 โฉนดไมติดตอกัน) เนื้อท่ีดินรวม 35-1-23.5 ไร หรือเทากับ 

14,123.5 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 7 รายการโดยบริษัทฯ พิจารณาจําแนก

ทรัพยสินฯ ออกเปน 7 กลุมตามลักษณะของทําเลท่ีต้ัง และการใชประโยชนดังนี้ 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 1ประกอบดวย ท่ีดินจํานวน 1 แปลง (โฉนดท่ีดินเลขท่ี122744 และ

122745) เนื้อท่ีดินรวม7-0-43.8 ไร หรือเทากับ 2,843.8 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง

จํานวน 1 รายการ ไดแก อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 2 ชั้น (อาคาร CA5) 

และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ จํานวน 2 รายการ ไดแก ลานคอนกรีตพรอมทอระบายน้ําและ

ร้ัวคอนกรีต 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 2ประกอบดวย ท่ีดินจํานวน 1 แปลง (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 129342) เนื้อ

ท่ีดิน1-0-14.8 ไร หรือเทากับ 414.8 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสรางจํานวน 1 รายการ ไดแก  

อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 2 ชั้น (อาคาร CA12-2) 
และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ จํานวน 2 รายการ ไดแก ลานคอนกรีตพรอมทอระบายน้ําและ

ร้ัวคอนกรีต 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 3 ประกอบดวย ท่ีดินจํานวน 1 แปลง (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 123003) เนื้อ

ท่ีดิน 3-2-42.3 ไร หรือเทากับ 1,442.3 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 1 รายการ 

ไดแก อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 3 ชั้น (อาคาร CA13) 

และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ จํานวน 2 รายการ ไดแก ลานคอนกรีตพรอมทอระบายน้ําและ

ร้ัวคอนกรีต



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 7 กลุม 

ต้ังอยูภายในโครงการ TIP 5 และ TIP 8ถนนเลียบคลองสงน้ําสุวรรณภูมิ 

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

เอกสารอางอิงเลขท่ี : 63-1-2385-GL-1 
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  ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 4ประกอบดวย ท่ีดินจํานวน 1 แปลง (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 123002 และ 

129233) เนื้อท่ีดิน 3-0-92.2 ไร หรือเทากับ 1,292.2 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 1 

รายการ ไดแก อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 2 ชั้น (อาคาร CA14-1 และ 2) 

และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ จํานวน 2 รายการ ไดแก ลานคอนกรีตพรอมทอระบายน้ําและ

ร้ัวคอนกรีต 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 5ประกอบดวย ท่ีดินจํานวน 1 แปลง (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 105539, 

105540, 131267 และ 131268) เนื้อท่ีดินรวม 4-2-39.8 ไร หรือเทากับ 1,839.8 ตารางวา 

พรอมสิ่งปลูกสรางจํานวน 1 รายการ ไดแก  

อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 2 ชั้น (อาคาร RB16)และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ 

จํานวน 2 รายการ ไดแก ลานคอนกรีตพรอมทอระบายน้ําและร้ัวคอนกรีต 
ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 6ประกอบดวย ท่ีดินจํานวน 1 แปลง (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 6970 และ 7090) 

เนื้ อ ท่ีดินรวม 8-1-17.7 ไร หรือเท ากับ 3,317.7ตารางวาพรอมสิ่ งปลูกสร าง จํานวน 

1 รายการ ไดแก อาคารคลังสินค าชั้น เดียวและสํ านักงาน 3 ชั้น (อาคาร RB19)

และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ จํานวน 2 รายการ ไดแก ลานคอนกรีตพรอมทอระบายน้ําและ

ร้ัวคอนกรีต 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 7ประกอบดวย ท่ีดินจํานวน 1 แปลง (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 140202) เนื้อ

ท่ีดิน 7-1-72.9 ไร หรือเทากับ 2,972.9 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสรางจํานวน 1 รายการ 

ไดแก อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 2 ชั้น (อาคาร E) 
และสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ จํานวน 2 รายการ ไดแก ลานคอนกรีตพรอมทอระบายน้ําและ

ร้ัวคอนกรีต

  หมายเหตุ :   

1) ณ วันท่ีทําการประเมินไดรับแจงวา อาคารคลังสินคาชั้นเดียวพรอมสํานักงาน2-3 ชั้น

ใหเชา(จํานวน 7 อาคาร) มีพ้ืนท่ีท่ีสามารถปลอยเชาได โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ ชื่ออาคาร พ้ืนท่ีใหเชา(ตร.ม.)

1 อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 2 ชั้น (อาคาร CA5) 7,552.00

2 อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 2 ชั้น (อาคาร CA12-2) 1,008.00

3 อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 3ชั้น (อาคาร CA13) 4,423.00

4 อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 2 ชั้น (อาคาร CA14-1) 1,812.00

อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 2 ชั้น (อาคาร CA14-2) 1,812.00

5 อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 2 ชั้น (อาคาร RB16) 4,652.00

6 อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 3 ชั้น (อาคาร RB19) 6,516.00

7 อาคารคลังสินคาชั้นเดียวและสํานักงาน 2 ชั้น (อาคาร E) 7,998.65
 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 7 กลุม 

ต้ังอยูภายในโครงการ TIP 5 และ TIP 8ถนนเลียบคลองสงน้ําสุวรรณภูมิ 

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

เอกสารอางอิงเลขท่ี : 63-1-2385-GL-1 
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  2) ทางบริษัทฯ ไดรับแจงวาปจจุบันทรัพยสินมีสัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคาร ระยะเวลาในการเชา

ประมาณ 2-3 ป โดยมีรายละเอียดสัญญาเชาในปจจุบันดังนี้ 

อาคาร เนื้อท่ีดิน พ้ืนท่ีอาคาร ระยะเวลาเชา 

เลขท่ี (ตร.ว.) (ตร.ม.) วันเร่ิมสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา

เลขท่ี 888/33 (อาคาร CA5) 2,843.8 7,552.00 1-ก.พ.-19 30-เม.ย.-21

เลขท่ี 888/48 (อาคาร CA12-2) 414.8 1,008.00 1-พ.ค.-19 30-เม.ย.-22

เลขท่ี 888/49 (อาคาร CA13) 1,442.3 4,423.00 1-ก.ค.-19 30-มิ.ย.-22

เลขท่ี 888/50 (อาคาร CA14-1) 720.9 1,812.00 1-มิ.ย.-18 31-พ.ค.-21

เลขท่ี 888/51 (อาคาร CA14-2) 571.3 1,812.00 1-มิ.ย.-18 31-พ.ค.-21

เลขท่ี 888/68 (อาคาร RB16) 1,839.8 4,652.00 1-มิ.ย.-18 31-พ.ค.-21

เลขท่ี 888/58 (อาคาร RB19) 3,317.7 6,516.00 1-ก.ย.-19 31-ต.ค.-21

เลขท่ี 333/95 (อาคาร E) 2,972.9 7,998.65 1-ต.ค.-20 30-ก.ย.-23

รวม 14,123.5 35,773.65 
 

สาธารณูปโภค : ประกอบดวย ระบบไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท และทอระบายน้ํา 

ลักษณะการถือครอง : กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบูรณ 

ผูถือกรรมสิทธ์ิ : ดูรายละเอียดตามหัวขอ4.1 

ภาระผูกพัน : ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 1-4 จํานองเปนประกันกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 5 จํานองเปนประกันกับ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 6 ไมติดจํานองกับสถาบันการเงินใดๆ 

ทรัพยสินฯ กลุมท่ี 7จํานองเปนประกันกับ ธนาคารแลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 

ภาระผูกพันอ่ืนๆ : - 

การเวนคืนท่ีดิน : ณ วันท่ีทําการประเมิน ทรัพยสินฯ ไมอยูในแนวเวนคืนเพ่ือกิจการใดๆ 

ขอจํากัดดานการใชประโยชน 

ในท่ีดินและอาคาร 

: ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา กลุมท่ี 1-6 ต้ังอยูในเขตพื้นท่ีบังคับการใชประโยชนในท่ีดินตามผัง

เมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ระบุวาพ้ืนท่ีสีมวง ประเภทอุตสาหกรรมและ

คลังสินคา (อ.1-8)ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา กลุมท่ี 7 ต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ีบังคับการใชประโยชน

ในท่ีดินตามผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2556 ระบุวาพ้ืนท่ีสีเหลือง ประเภทท่ีอยู

อาศัยหนาแนนนอย (ย.1-3) 

สมมติฐานเพ่ิมเติม : บริษัทฯ มิไดมีขอสมมติฐานเพ่ิมเติมใดๆ ตอการกําหนดมูลคาทรัพยสินคร้ังนี้ 

วันท่ีทําการประเมินมูลคา : 1 ธันวาคม 2563

วิธีการประเมินมูลคา : บริษัทฯ เลือกใชวิธีรายได/วิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด เปนเกณฑในการประเมินมูลคา

ทรัพยสิน และเลือกใชวิธีตนทุนทดแทน เปนเกณฑในการตรวจสอบมูลคาทรัพยสิน 

มูลคาทรัพยสิน : 956,500,000 บาท(เการอยหาสิบหกลานหาแสนบาทถวน) 

ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564   

หมายเหตุ: บทสรุปดังกลาวขางตนใชประกอบกับรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ท่ีไดแสดงไวในเอกสารรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 



 

 
 

รายงานการประเมนิมลูคาทรัพยสนิ 
ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

ต้ังอยูเลขท่ี 102/1-5 หมู 2 ซอยไมมีช่ือ 
ถนนเทพารักษ (ทล.3268) 

ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

เสนอตอ 
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เอกสารอางองิเลขที่ :63-1-2383-GL-1 

 

 

 

 

จัดทําโดย : 

SIMS PROPERTY CONSULTANTS CO., LTD. 

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

แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอางอิงเลขท่ี 63-1-2383-GL-1 

วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เลขท่ี 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร ช้ัน 16 หอง 1601  

ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

เรียน กรรมการผูจัดการ 

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

ตามท่ีบริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด ไดรับมอบหมายจากทานใหเสนอความคิดเห็นซ่ึงเปนมูลคาตลาดของทรัพยสิน

ประเภทท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางประกอบดวยท่ีดิน จํานวน 1 แปลง (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 55123) เน้ือท่ีดินรวม 53-0-39.0 ไร หรือ

เทากับ 21,239.0 ตารางวาพรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 4 รายการ และส่ิงปลูกสรางอ่ืน ๆ จํานวน 9 รายการต้ังอยูเลขท่ี 102/1-5  

หมู 2 ซอยไมมีช่ือถนนเทพารักษ (ทล.3268)ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการโดยรายงานฉบับน้ีไดถูกจัดทําข้ึน

โดยเฉพาะสําหรับลูกคา/ผูวาจาง เพื่อวัตถุประสงคและขอสมมติฐานในการประเมินมูลคาตามท่ีระบุไวในรายงานฉบับน้ีเทาน้ัน 

บริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจสอบสภาพทรัพยสินดังกลาว เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 และไดศึกษาคนควาขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

การประเมินฯ ทรัพยสินน้ีตามขั้นตอนแลว บริษัทฯ มีความเห็นวาทรัพยสินท่ีประเมินมูลคาควรมีมูลคา ดังน้ี 

 มูลคาทรัพยสิน  
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

: 819,100,000 บาท(แปดรอยสิบเกาลานหนึ่งแสนบาทถวน) 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด และขาพเจาผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทฯ ขอรับรองไมมีผลประโยชนใด 

ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกี่ยวของกับทรัพยสินท่ีไดประเมินมูลคา และไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูประเมินคาทรัพยสินดวย

ความระมัดระวัง และรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพอยางสูงสุด 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด 

นายวรศักด์ิ โชติแฉลมสกุลชัย 

กรรมการผูจัดการ



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

ต้ังอยูเลขท่ี 102/1-5 หมู 2 ซอยไมมีชื่อถนนเทพารักษ (ทล.3268) 

ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

เอกสารอางอิงเลขท่ี : 63-1-2383-GL-1 

 

หนาท่ี i 
 

 
 

 

สรุปสาระสําคญั และมูลคาของทรัพยสนิ 

ชื่อลูกคา  : บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด

วัตถุประสงคในการประเมินฯ : ใชเพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะ

ประเภททรัพยสิน  : ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง

ท่ีต้ังทรัพยสิน : ต้ังอยูเลขท่ี 102/1-5 หมู 2 ซอยไมมีชื่อถนนเทพารักษ (ทล.3268) 

ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

คาพิกัด GPS : Lat :13.564973Lon:100.816748

รายละเอียดทรัพยสิน : ท่ีดิน จํานวน 1 แปลง (โฉนดท่ีดินเลขท่ี 55123) เนื้อท่ีดินรวม 53-0-39.0 ไร หรือเทากับ 

21,239.0 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 4 รายการ ไดแก 
1) อาคารโรงงาน/คลังสินคาชั้นเดียว พรอมสํานักงาน 3 ชั้น (Warehouse 1 และ 2) 

2) อาคารคลังสินคาพรอมสํานักงานชั้นเดียว (Warehouse3) 

3) อาคารคลังสินคาพรอมสํานักงานชั้นเดียว (Warehouse 4) 

4) อาคารโรงอาหารชั้นเดียว 
และสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ จํานวน 9 รายการ ไดแก 
- หองน้ําชั้นเดียว 1 
- หองน้ําชั้นเดียว 2 
- หองเคร่ือง Fire pump 
- ปอมยาม 1 
- ปอมยาม 2 
- สวนโลงหลังคาคลุม (ท่ีจอดรถ) 
- ร้ัวคอนกรีต สูง 2.50 เมตร 
- ร้ัวตะแกรงเหล็ก (ดานหนา) สูง 1.50 เมตร 
- ลานคอนกรีตพรอมทอระบายน้ํา

  หมายเหตุ :  

1) ณ วันท่ีทําการประเมินไดรับแจงวา อาคารโรงงานพรอมสํานักงานอาคารเลขท่ี 102/1, 

102/3, 102/4 และ 102/5(จํานวน 3 อาคาร) มีพ้ืนท่ีท่ีสามารถปลอยเชาได โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

ชื่ออาคาร 
พ้ืนท่ีปลอยได

(ตารางเมตร)

อาคารโรงงาน/คลังสินคาชั้นเดียวพรอมสํานักงาน 3 ชั้น 

(Warehouse 1)(เลขท่ี 102/1)

12,339.00

อาคารโรงงาน/คลังสินคาชั้นเดียวพรอมสํานักงาน 3 ชั้น 

(Warehouse 2)(เลขท่ี 102/3)

11,538.00

อาคารคลังสินคาพรอมสํานักงานชั้นเดียว (Warehouse 3) 

(เลขท่ี 102/4)

4,901.00

อาคารคลังสินคาพรอมสํานักงานชั้นเดียว (Warehouse 3 และ 4) 
(เลขท่ี 102/4 และ 102/5)

14,703.00

 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน :ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

ต้ังอยูเลขท่ี 102/1-5 หมู 2 ซอยไมมีชื่อถนนเทพารักษ (ทล.3268) 

ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

เอกสารอางอิงเลขท่ี : 63-1-2383-GL-1 

 

หนาท่ี ii 
 

 
 

 

  2) ทางบริษัทฯ ไดรับแจงวาปจจุบันทรัพยสินมีสัญญาเชาพื้นท่ีอาคาร ระยะเวลาในการเชา

ประมาณ 2-3 ป โดยมีรายละเอียดสัญญาเชาในปจจุบันดังน้ี 

อาคาร พื้นท่ีเชา ระยะเวลาเชา 

เลขที่ (ตร.ม.) วันเริ่มสัญญา วันส้ินสุดสัญญา

เลขที่ 102/1(Warehouse 1) 12,339.00 1-ก.ย.-20 31-ส.ค.-23 

เลขที่ 102/3(Warehouse 2) 11,538.00 1-ก.ย.-20 31-ส.ค.-22 

เลขที่ 102/4(Warehouse 3) 4,901.00 1-ธ.ค.-19 30-พ.ย.-22 

เลขที่ 102/4-5(Warehouse 3,4) 14,703.00 1-ก.ย.-19 31-ส.ค.-22 

รวม 43,481.00
 

  3) โฉนดท่ีดินเลขที่ 55123 จดภาระจํายอมเรื่องทางเดิน ทางรถยนต บางสวน เขตทางกวาง

ประมาณ 15.00 เมตร ยาวตลอดแนว ใหแกโฉนดท่ีดินเลขที่ 77980 คิดเปนเน้ือท่ีดิน

ประมาณ 3-2-62.5 ไร หรือเทากับ 1,462.5 ตารางวา ซึ่งในการประเมินมูลคาคร้ังน้ีทาง

บริษัทฯ พิจารณารวมถึงปจจัยดังกลาวแลว 

สาธารณูปโภค : ประกอบดวย ระบบไฟฟา นํ้าประปา โทรศัพท และทอระบายนํ้า 

ลักษณะการถือครอง : กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบูรณ 

ผูถือกรรมสิทธ์ิ : บริษัท ทู ไทเกอร พร็อพ จํากัด 

ภาระผูกพัน : จํานองเปนประกันกับ แอลบี โกลบอล ลิมิเต็ด 

ภาระผูกพันอื่นๆ : ไมมี 

การเวนคืนท่ีดิน : ณ วันท่ีทําการประเมิน ทรัพยสินฯ ไมอยูในแนวเวนคืนเพื่อกิจการใดๆ 

ขอจํากัดดานการใชประโยชน 

ในท่ีดินและอาคาร 

: ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา ต้ังอยูในเขตพื้นท่ีบังคับการใชประโยชนในท่ีดินตามผังเมืองรวม

จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2556 ระบุวาพื้นที่สีสม ประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (ย.5-7) 

สมมติฐานเพิ่มเติม : บริษัทฯ มิไดมีขอสมมติฐานเพิ่มเติมใดๆ ตอการกําหนดมูลคาทรัพยสินครั้งน้ี 

วันท่ีทําการประเมินมูลคา : 1 ธันวาคม 2563

วิธีการประเมินมูลคา : บริษัทฯ เลือกใชวิธีรายได/วิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด เปนเกณฑในการประเมินมูลคา

ทรัพยสิน และเลือกใชวิธีตนทุนทดแทน เปนเกณฑในการตรวจสอบมูลคาทรัพยสิน 

มูลคาทรัพยสิน  

ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564

: 819,100,000 บาท(แปดรอยสิบเกาลานหน่ึงแสนบาทถวน) 

หมายเหตุ: บทสรุปดังกลาวขางตนใชประกอบกับรายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีไดแสดงไวในเอกสารรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด



 

 
 

รายงานการประเมนิมลูคาทรัพยสนิ 
สิทธิการเชาท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

ต้ังอยูภายใตช่ือ "บริษัท ไทยแทฟฟตา จํากัด" 
เลขท่ี 13 ถนนทางหลวงระยอง-สาย3191 

ตําบลหวยโปง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 
 

เสนอ 
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

เอกสารอางองิเลขที ่: 63-1-2384-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 63-1-2384-GL-1 

วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 

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

ทรัพยสินประเภทสิทธิการเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง ประกอบดวย ท่ีดิน จํานวน 1 แปลง (8 โฉนดติดตอกัน) เนื้อท่ีดินตาม

เอกสารสิทธิรวม 370-3-25.8 ไร หรือเทากับ 148,325.8 ตารางวา ซึ่งในการประเมินมูลคาคร้ังนี้ ทางบริษัทฯ ไดพิจารณาประเมิน

มูลคาเนื้อท่ีดินบางสวน (ตามความประสงคของทางลูกคา) ประมาณ 45-2-66.8 ไร หรือเทากับ 18,266.8 ตารางวา  พรอมสิ่ง

ปลูกสราง จํานวน 5 รายการ ต้ังอยูภายใตชื่อ "บริษัท ไทยแทฟฟตา จํากัด" เลขท่ี 13 ถนนทางหลวงระยอง-สาย3191 ตําบล

หวยโปง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยรายงานฉบับนี้ไดถูกจัดทําขึ้นโดยเฉพาะสําหรับลูกคา/ผูวาจาง เพ่ือวัตถุประสงค 
และขอสมมติฐานในการประเมินมูลคาตามท่ีระบุไวในรายงานฉบับนี้เทานั้น 

บริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจสอบสภาพทรัพยสินดังกลาว เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2563 และไดศึกษาคนควาขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ

กับการประเมินฯ ทรัพยสินนี้ตามข้ันตอนแลว บริษัทฯ มีความเห็นวาทรัพยสินท่ีประเมินมูลคาควรมีมูลคา ดังนี้ 

 มูลคาทรัพยสิน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
(ภายใตอายุสัญญาเชา 30 ป) 

: 503,900,000 บาท (หารอยสามลานเกาแสนบาทถวน)

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด และขาพเจาผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทฯ ขอรับรองไมมี

ผลประโยชนใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกี่ยวของกับทรัพยสินท่ีไดประเมินมูลคา และไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูประเมิน

คาทรัพยสินดวยความระมัดระวัง และรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพอยางสูงสุด 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด 

นายวรศักดิ์ โชติแฉลมสกุลชัย   

กรรมการผูจัดการ



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

ต้ังอยูภายใตชื่อ "บริษัท ไทยแทฟฟตา จํากัด" เลขท่ี 13 ถนนทางหลวงระยอง-สาย3191  

ตําบลหวยโปง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

เอกสารอางอิงเลขท่ี : 63-1-2384-GL-1 
 

หนาท่ี i 

 

 
 

 

สรุปสาระสาํคญั และมูลคาของทรัพยสนิ 

ชื่อลูกคา   : บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเมนท จํากัด 

วัตถุประสงคในการประเมินฯ : เพ่ือใชประโยชนสาธารณะ 

ประเภททรัพยสิน  : สิทธิการเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง  

ท่ีต้ังทรัพยสิน : ต้ังอยูภายใตชื่อ "บริษัท ไทยแทฟฟตา จํากัด" เลขท่ี 13 ถนนทางหลวงระยอง-สาย3191

ตําบลหวยโปง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

คาพิกัด GPS : LAT : 12.743168  LON : 101.151872 

รายละเอียดทรัพยสิน : ประกอบดวย ท่ีดิน จํานวน 1 แปลง (8 โฉนดติดตอกัน) เนื้อท่ีดินตามเอกสารสิทธิรวม 

370-3-25.8 ไร หรือเทากับ 148,325.8 ตารางวา ซึ่งในการประเมินมูลคาคร้ังนี้ ทางบริษัทฯ 

ไดพิจารณาประเมินมูลคาเนื้อท่ีดินบางสวน (ตามความประสงคของทางลูกคา) ประมาณ 

45-2-66.8 ไร หรือเทากับ 18,266.8 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง จํานวน 5 รายการ ไดแก 

1) อาคารโกดังพรอมสํานักงานชั้นเดียว (WH5) พ้ืนท่ีกอสรางรวมประมาณ  4,461.00 ตารางเมตร

2) อาคารโกดังพรอมสํานักงาน 2 ชั้น (WH6)   พ้ืนท่ีกอสรางรวมประมาณ 11,580.00 ตารางเมตร

3) อาคารโกดังพรอมสํานักงาน 2 ชั้น (WH7)  พ้ืนท่ีกอสรางรวมประมาณ 11,580.00 ตารางเมตร

4) อาคารโกดังพรอมสํานักงาน 2 ชั้น (WH8)   พ้ืนท่ีกอสรางรวมประมาณ 10,914.00 ตารางเมตร

5) อาคารโกดังพรอมสํานักงาน 2 ชั้น (WH9)   พ้ืนท่ีกอสรางรวมประมาณ 10,829.00 ตารางเมตร

  

ณ วันท่ีทําการประเมินไดรับแจงวา อาคารโรงงานพรอมสํานักงานใหเชา (จํานวน 5 อาคาร) 

มีพ้ืนท่ีท่ีสามารถปลอยเชาได โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่ออาคาร พ้ืนท่ีปลอยได (ตารางเมตร)

อาคารโกดังพรอมสํานักงานชั้นเดียว (WH5) 4,500.00 

อาคารโกดังพรอมสํานักงาน 2 ชั้น (WH6) 9,900.00 

อาคารโกดังพรอมสํานักงาน 2 ชั้น (WH7) 9,900.00 

อาคารโกดังพรอมสํานักงาน 2 ชั้น (WH8) 8,493.00 

อาคารโกดังพรอมสํานักงาน 2 ชั้น (WH9) 9,700.00 

หมายเหตุ : พ้ืนท่ีปลอยเชาของอาคารโกดังพรอสํานักงานชั้นเดียว (WH5) ดังกลาวเปนพ้ืนท่ี
เชาท่ีรวมพ้ืนท่ีลานคอนกรีตดานหนา 



รายงานประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ทรัพยสิน : สิทธิการเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

ต้ังอยูภายใตชื่อ "บริษัท ไทยแทฟฟตา จํากัด" เลขท่ี 13 ถนนทางหลวงระยอง-สาย3191  

ตําบลหวยโปง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

เอกสารอางอิงเลขท่ี : 63-1-2384-GL-1 
 

หนาท่ี ii 

 

 
 

 

  

ทางบริษัทฯ ไดรับแจงวาทรัพยสินมีสัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคาร ระยะเวลาในการเชาประมาณ  

1-3 ป โดยมีรายละเอียดสัญญาเชาดังนี ้

อาคาร พ้ืนท่ีอาคาร ระยะเวลาเชา 

เลขท่ี (ตร.ม.) วันเร่ิมสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา

อาคาร WH5 4,500.00 1-ก.ค.-21 30-มิ.ย.-24 

อาคาร WH6 9,900.00 1-มี.ค.-20 28-ก.พ.-23 

อาคาร WH7 9,900.00 1-เม.ย.-21 28-ก.พ.-23 

อาคาร WH8 8,493.00 1-ก.ค.-21 14-พ.ย.-23 

อาคาร WH9 9,700.00 1-ก.ค.-21 28-ก.พ.-22 

รวม 42,493.00 
 

สาธารณูปโภค : ประกอบดวย ระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท และทอระบายน้ํา 

ลักษณะการถือครอง : กรรมสิทธ์ิถือครองโดยสมบูรณ 

ผูถือกรรมสิทธ์ิ : บริษัท ไทยแทฟฟตา จํากัด 

ภาระผูกพัน : ไมติดจํานองกับสถาบันการเงินใดๆ  

ภาระผูกพันอื่นๆ :  ไมมี 

การเวนคืนท่ีดิน : ณ วันท่ีทําการประเมิน ทรัพยสินฯ ไมอยูในแนวเวนคืนเพ่ือกิจการใดๆ 

ขอจํากัดดานการใชประโยชน

ใน ท่ีดิน และอาคาร 

: ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา ต้ังอยูในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พ.ศ. 2562 

กําหนดใหอยูในเขตพื้นท่ีสีมวงออนมีจุดขาว ท่ีดินประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม  

สมมติฐานเพ่ิมเติม : ในการประเมินมูลคาคร้ังนี้ ทางบริษัทฯ พิจารณามูลคาภายใตสมมติฐานท่ีวา 
1) เนื้อท่ีดินท่ีประเมินมูลคาบางสวน 45-3-66.8 ไร หรือเทากับ 18,266.8 ตารางวา เปนไป

ตามความประสงคของลูกคา 

2) เปนมูลคาสิ่งปลูกสรางท่ีทําการกอสรางแลวเสร็จ 100% ซึ่งเปนไปตามแบบแปลนและ

รายการประกอบแบบท่ีไดรับจากลูกคา 

วันท่ีทําการประเมินมูลคา : 2 ธันวาคม 2563

วิธีการประเมินมูลคา : บริษัทฯ เลือกใชวิธีรายไดวิเคราะหคิดลดกระแสเงินสด เปนเกณฑในการประเมินมูลคา

ทรัพยสิน และเลือกใชวิธีตนทุนทดแทน เปนเกณฑในการตรวจสอบมูลคาทรัพยสิน 

มูลคาทรัพยสิน  

ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 

(ภายใตอายุสัญญา เชา 30 ป)

: 503,900,000 บาท  (หารอยสามลานเกาแสนบาทถวน) 

หมายเหตุ: บทสรุปดังกลาวขางตนใชประกอบกับรายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีไดแสดงไวในเอกสารรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ 

บริษัท ซิมส พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด 

 


