บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
Sappe Public Company Limited
เอกสำรแนบ 6
รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่ประเมิน
1. อำคำรโรงงำน และสิ่งปลูกสร้ำงอื่น ๆ เนื้ อ ที่ดินประมำณ 2 ไร่ 1 งำน 88.2
ตำรำงวำ (หรือ 988.2 ตำรำงวำ)
ที่ตั้งทรัพย์สิน : บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ “บริษัท ทรัพย์อนันต์
เยนเนอรัลฟู้ด จำกัด”) อำคำรเลขที่ 9/3 ซอยเสรีไทย 56 นิคมอุตสำหกรรมบำง
ชัน ถนนเสรีไทย แขวงคันนำยำว เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร
เอกสำรสิทธิที่ดิน : โฉนดที่ดินเลขที่ 123454 จำนวน 1 ฉบับ
อำคำรสิ่งปลูกสร้ำง : อำคำรโรงงำนชั้นเดียว มีชั้นลอย และสิ่งปลูกสร้ำงอื่นๆ
เนื้อที่ช้สอยอำคำรรวมประมำณ 3,873.35 ตำรำงเมตร อำยุประมำณ 24 และ
25 ปี สภำพอำคำรปำนกลำง ปัจจุบันมีกำรใช้ประโยชน์
1. อำคำรโรงงำนชั้นเดียว มีชั้นลอย อำยุอำคำร 25 ปี สภำพอำคำรปำนกลำง
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ คือ นำยอนันท์ รักอริยะพงศ์
2. อำคำรส่วนโล่งหลังคำคลุม อำยุอำคำร 24 ปี สภำพอำคำรปำนกลำง ผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ คือ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ “บริษัท ทรัพย์
อนันต์ เยนเนอรัลฟู้ด จำกัด”)
3. อำคำรโรงอำหำร อำคำรป้อมยำม อำคำรส่วนต่อเติม และสิ่งปลูกสร้ำง
อื่นๆ ไม่สำมำรถตรวจสอบใบอนุญำตก่อสร้ำงและผู้ถือกรรมสิทธิ์อำคำร
ได้
ภำระผูกพัน : จำกกำรตรวจสอบ ณ สำนักงำนที่ดิน มีภำระผูกพันที่มีกำรจด
ทะเบียนไว้ คือ จำนองเป็นประกันกับ ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ตั้งแต่
วันที่ 7 มีนำคม 2554

ผู้ประเมิน
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด
ผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน :
นำยเจริญพร ฤทธิ์เนติกุล
ผู้ประเมินหลักชั้นสำมัญ เลขที่ สม. 330
ผู้ประเมินหลัก :
นำยจำนงค์ บัวไขย
กรรมกำรผู้จัดกำร
ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ. 198
ซึ่งเป็นผู้ป ระเมิน ที่ได้รับควำมเห็น ชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

- เอกสำรแนบ 6 -

วันที่ประเมิน

วัตถุประสงค์กำรประเมิน

รำคำประเมิน

31 ก.ค. 2556

เพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะ

48,900,000
บำท

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
ทรัพย์สินที่ประเมิน
2. อำคำรโรงงำนพร้อมสำนักงำน และอำคำรอื่นๆ ที่ดินจำนวน 4 แปลง เนื้อที่
รวมประมำณ 97 ไร่ 3 งำน 49.0 ตำรำงวำ (หรือ 39,149.0 ตำรำงวำ)
ที่ตั้งทรัพย์สิน : อำคำรเลขที่ 8 หมู่ที่ 7 ถนนทำงหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบ
คลอง 13 ฝั่งตะวันตก) กม.9.4 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี
เอกสำรสิทธิที่ดิน : โฉนดที่ดินเลขที่ 208, 146943, 146944 และ 146945 รวม
จำนวน 4 ฉบับ ผู้ถื อ กรรมสิท ธิ์ ได้แก่ 1. นำยอนั น ต์ รัก อริยะพงศ์ 2. นำง
สมนึก ไอศูรย์พิศำลศิริ 3. นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ 4. นำงสำวปิยจิต รักอริยะ
พงศ์ 5. นำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ 6. นำยธนรัตน์ รักอริยะพงศ์
อำคำรสิ่งปลูกสร้ำง : อำคำรทรัพย์สินประกอบด้วย อำคำรคลังสินค้ำพร้อม
ส ำนั ก งำน (อำคำรเอ) อำคำรโรงงำนพร้ อ มส ำนั ก งำน (อำคำรบี ) อำคำร
โรงงำนพร้อมสำนักงำน (อำคำรซี) อำคำรป้อมยำม และอำคำรโรงอำหำร เนื้อ
ที่ใช้สอยอำคำรรวมประมำณ 21,790.19 ตำรำงเมตร อำยุประมำณ 1 ปี สภำพ
อำคำรดี ผู้ถือ กรรมสิท ธิ์อำคำร คือ บริษัท เซ็ป เป้ จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ
“บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัลฟู้ด จำกัด”)
ภำระผูกพัน : ภำระผูกพันที่มีกำรจดทะเบียนที่สำนักงำนที่ดิน คือ จำนองเป็น
ประกันอยู่กับ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2554

ผู้ประเมิน
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด
ผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน :
นำยชัชวำลย์ ปลั่งกลำง
ผู้ประเมินหลักชั้นสำมัญ เลขที่ สม. 145
นำยทิวำ นำครัตน์
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยประเมินทั่วไป 3
ผู้ประเมินหลักชั้นสำมัญ เลขที่ สม. 124
ผู้ประเมินหลัก :
นำยจำนงค์ บัวไขย
กรรมกำรผู้จัดกำร
ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ. 198
ซึ่งเป็นผู้ป ระเมิน ที่ได้รับควำมเห็น ชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

- เอกสำรแนบ 6 -

วันที่ประเมิน

วัตถุประสงค์กำรประเมิน

รำคำประเมิน

30 ก.ค. 2556

เพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะ

245,380,000
บำท

