
วันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2544

สํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
ชั้น 9 อาคารดีทแฮลม ทาวเวอรส บี
93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

เรียน เลขาธิการ สํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
ตามรายงานของ บริษัทเลขท่ี 2001-1143 ถึง 2001-1147

อางถึง การประเมินราคาทรัพยสินของ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ํากัด (มหาชน)
ต้ังอยูท่ีเลขท่ี 1308 ชั้น 13/1 อาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ถนนสาทรใต กรุงเทพมหานคร 10120 และ
บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จ ํากัด ต้ังอยูท่ีเลขท่ี 49/32 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ต ําบลทุงศุขลา อํ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หนังสือนี้ไดจัดเตรียมขึ้นเพื่อเปนขอมูลประกอบในเอกสารชี้ชวนส ําหรับการเสนอขาย
หุนสามัญของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํ ากัด ไดรับการติดตอวาจางจาก บริษัท
ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํ ากัด (มหาชน) ใหท ําการประเมินราคาทรัพยสิน ซึ่งประกอบดวย
ที่ดิน อาคาร และทรัพยสินสวนควบ ท่ีอยูในการครอบครองของ บริษัท บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล
คอนเน็คชั่น จํ ากัด (มหาชน) และบริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํ ากัด บริษัทฯ ขอรับรองวา
บริษัทฯ ไดท ําการตรวจสอบทรัพยสิน และไดรับ ขอมูลที่บริษัทฯ พิจารณาแลววาจํ าเปนในการประเมิน
ราคาทรัพยสินเหลานี้ ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2544

ในความเห็นของบริษัทฯ มูลคาตลาดยุติธรรมของทรัพยสินที่ประเมินราคา หมายถึง
ราคาสูงสุดที่ทรัพยสินไดรับโดยการขายที่ไมมีเงื่อนไข ส ําหรับขอพิจารณาเพ่ือชํ าระดวยเงินสด ณ วันท่ี
ทํ าการประเมินราคาโดยมีสมมติฐานวา



1.  ผูขายเต็มใจขาย
2.  ไดมีระยะเวลาพอสมควรในการเจรจาการขาย โดยพิจารณาถึงสภาพของทรัพยสิน
     และสภาวะการณทางตลาด
3.  มูลคานั้นไมเปลี่ยนแปลงในชวงระยะเวลาดังกลาว
4.  ทรัพยสินนั้นมีการขายในตลาดอยางเปดเผย
5.  ไมมีการพิจารณาถึงขอเสนอซื้อที่ผิดปกติทั่วไปของผูซื้อ

ทรัพยสินท่ีทํ าการประเมินราคา ประกอบดวย :

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ํากัด (มหาชน) -

รายงานการประเมินราคาเลขที่ ทรัพยสินและที่ตั้ง

2001/1143 : ที่ดิน อาคาร และทรัพยสินสวนควบ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
ถนนอุดมสรยุทธ (ทางหลวงหมายเลข 308 หลักกิโลเมตรที่ 4)
ตํ าบลคลองจิก และบางกระสั้น อํ าเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

2001/1144 : ที่ดิน อาคาร และทรัพยสินสวนควบ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
แยกจากถนนบางนา-ตราด ตํ าบลดอนหัวฬอ อํ าเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

2001/1145 : ท่ีดินเชา อาคาร และทรัพยสินสวนควบ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
(โซนเพ่ือการสงออก 2) ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3
หลักกิโลเมตรที่ 128-129) ตํ าบลทุงศุขลา อํ าเภอบางพระ และศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

2001/1146 : ที่ดิน อาคาร และทรัพยสินสวนควบ ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
(โซนเพ่ือการสงออก และโซนทั่วไป) ถนนสายเอเซยี
(ทางหลวงหมายเลข 32 หลักกิโลเมตรที่ 60) ตํ าบลบานเลน
อํ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

2001/1147 : ที่ดิน อาคาร และทรัพยสินสวนควบ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี
แยกจากทางหลวงหมายเลข 331 ตํ าบลมาบยางพร อํ าเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง



บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จ ํากัด -

รายงานการประเมินราคาเลขที่ ทรัพยสินและที่ตั้ง

2001/1145-2 : ท่ีดินเชา อาคาร และทรัพยสินสวนควบ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
(โซนเพ่ือการสงออก 1) ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3
หลักกิโลเมตรที่ 128-129) ตํ าบลทุงศุขลา อํ าเภอบางพระ และศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

วิธีท่ีใชในการประเมินราคา

บริษัทฯ ใชวิธีตนทุนทดแทนและวิธีคิดจากรายไดในการใหไดมาซึ่งมูลคาตลาดยุติธรรมของทรัพยสิน

วิธีตนทุนทดแทน

ภายใตวิธีตนทุนทดแทน มูลคาตลาดยุติธรรมของทรัพยสินมีมูลคาเทากับจํ านวนเงินท่ีจะตอง
จายไป เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกัน แลวจึงหักออกดวยคาเส่ือมราคา
ของทรัพยสิน ดังนั้นมูลคาตลาดยุติธรรมของทรัพยสินจึงมีคาเทากับผลรวมของมูลคาตลาด
ยุติธรรมของท่ีดิน และมูลคาตามสภาพของอาคาร และทรัพยสินสวนควบ

วิธีคิดจากรายได

ภายใตวิธีคิดจากรายได จะเปนการแปลงคาของผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหกลับมา
เปนมูลคาของทรัพยสิน ทั้งนี้อยูบนหลักการที่วาผูที่ยินดีจะซื้อทรัพยสินนั้นๆ จะไมยอมจาย
เงินใหเกินไปกวา มูลคาปจจุบันของผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต จากทรัพยสินที่
มีลักษณะเทียบเทากันภายใตสภาวะความเสี่ยงระดับเดียวกันดังนั้นวิธีคิดมูลคาจากการแปลงคา
ผลประโยชนในอนาคตเปนมูลคาปจจุบัน (Capitalization Method) จะเปนวิธีที่น ํามาประยุกต
เขามาใชในการประเมินหามูลคาของทรัพยสิน

มูลคาตลาดยุติธรรมของทรัพยสินท่ีทํ าการประเมินราคา คือ

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํ ากัด (มหาชน) -

รายงานการประเมินราคาเลขท่ี 2001/1143 :
มูลคาตลาดยุติธรรม

วิธีคิดจากรายได               วิธีตนทุนทดแทน
ที่ดิน อาคาร และทรัพยสินสวนควบ 596,000,000 บาท 424,000,000 บาท



รายงานการประเมินราคาเลขท่ี 2001/1144 :
มูลคาตลาดยุติธรรม

วิธีคิดจากรายได               วิธีตนทุนทดแทน
ทรัพยสินส ําหรับเชา 700,000,000 บาท 483,000,000 บาท
ทรัพยสินอยูระหวางการพัฒนา* 25,537,934 บาท 25,537,934 บาท

รวม 725,537,934 บาท 508,537,934 บาท
ยอดถวน 726,000,000 บาท 509,000,000 บาท

รายงานการประเมินราคาเลขท่ี 2001/1145 :
มูลคาตลาดยุติธรรม

วิธีคิดจากรายได               วิธีตนทุนทดแทน
ที่ดินเชา และอาคารโรงงาน 21 หลัง 768,000,000 บาท 388,000,000 บาท

รายงานการประเมินราคาเลขท่ี 2001/1146 :
มูลคาตลาดยุติธรรม

วิธีคิดจากรายได                วิธีตนทุนทดแทน
ทรัพยสินส ําหรับเชา 388,000,000 บาท 300,000,000 บาท
ทรัพยสินอยูระหวางการพัฒนา* 58,449,554 บาท 58,449,554 บาท

รวม 446,449,554 บาท 358,449,554 บาท
ยอดถวน 446,000,000 บาท 358,000,000 บาท

รายงานการประเมินราคาเลขท่ี 2001/1147 :
       มูลคาตลาดยุติธรรม

           วิธีตนทุนทดแทน
ทรัพยสินส ําหรับเชา 62,000,000 บาท
ทรัพยสินอยูระหวางการพัฒนา * 96,929,495 บาท

รวม 158,929,495 บาท
ยอดถวน 159,000,000 บาท

* ประเมิน ณ มูลคาตามบัญชี



บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํ ากัด -

     มูลคาตลาดยุติธรรม
รายงานการประเมินราคาเลขท่ี 2001/1145-2 :

           วิธีตนทุนทดแทน
ท่ีดินเชา 2,800,000 บาท
อาคารโรงงาน 10 หลัง อยูระหวางการพัฒนา * 9,231,469 บาท

รวม 12,031,469 บาท
ยอดถวน 12,000,000 บาท

วันที่ท ําการประเมินราคา คือ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2544

รายงานการประเมินราคาฉบับน้ี ส ําหรับวัตถุประสงค เพื่อเปนขอมูลประกอบในเอกสารชี้ชวนส ําหรับ
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัทไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไดใชความรู ความสามารถและความพยายามอยางเต็มที่
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงกระท ําในการประเมินราคาทรัพยสินตามรายงานนี ้ ตลอดจนไดเปดเผยขอมูล
อันอาจมีผลกระทบตอราคาประเมินของทรัพยสินดังกลาวไดอยางครบถวนแลว ทั้งนี้ขาพเจายินดีให
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํ ากัด (มหาชน) นํ ารายงานฉบับนี้ไปเปดเผยเปนสวนหนึ่ง
ของแบบแสดงรายการขอมูลการจัดการเงิน และหนังสือชี้ชวนส ําหรับการเสนอขายหุนสามัญของ
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํ ากัด (มหาชน) ได โดยขาพเจาทราบถึงภาระหนาที่ความรับ
ผิดชอบเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล และหนังสือท่ีอาจเกิดข้ึนตามมาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เปนอยางดี

บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํ ากัด และผูมีอ ํานาจลงนามขางลางนี้
ขอรับรองวาไมมีผลประโยชนเก่ียวของไมวาโดยตรงหรือโดยออมกับทรัพยสินท่ีประเมินราคา

   ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํ ากัด

   
         (นายชัยณรงค บรรจงมณี)
         ต ําแหนงผูจัดการโครงการ

* ประเมิน ณ มูลคาตามบัญชี
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								     ÁÙÅ¤èÒµÅÒ´ÂØµÔ¸ÃÃÁ
	·ÃÑ¾ÂìÊÔ¹ÊÓËÃÑºàªèÒ	62,000,000	ºÒ·
	·ÃÑ¾ÂìÊÔ¹ÍÂÙèÃÐËÇèÒ§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò *	96,929,495	ºÒ·



	ºÃÔÉÑ· ÍÕâ¤ ÍÔ¹´ÑÊà·ÃÕÂÅ à«ÍÃìÇÔÊà«Ê ¨Ó¡Ñ´ -
	
	ÁÙÅ¤èÒµÅÒ´ÂØµÔ¸ÃÃÁ
	·Õè´Ô¹àªèÒ	2,800,000	ºÒ·
	ÍÒ¤ÒÃâÃ§§Ò¹ 10 ËÅÑ§ ÍÂÙèÃÐËÇèÒ§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò *	9,231,469	ºÒ·
	ÇÑ¹·Õè·Ó¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÃÒ¤Ò ¤×Í ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¾.È. 2544





