บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สนิ
ทรัพย์ สินที่ประเมิน

ผู้ประเมิน

1. ที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ าง : ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง โดยเป็ นที่ดิน จำนวน 91 แปลง(โฉนด)
เนือ้ ที่รวม 7-1-17.3ไร่ และสิ่งปลูกสร้ ำงเป็ นอำคำรพำณิ ชย์ 4
ชัน้ จำนวน 91 ยูนิต ก่อสร้ ำงแล้ วประมำณ 70% - 100%
หมำยเหตุ ทรัพย์สนิ ที่ประเมินรำคำนันประกอบด้
้
วยที่ดินทังหมด
้
จำนวน 94โฉนด เนื ้อทีร่ วม 18-2-56.3ไร่ หักที่ดินสำธำรณูปโภค
ภำยในโครงกำร 3 แปลง(โฉนด)เนื ้อทีร่ วม 11-1-39.0ไร่ คงเหลือ
เนื ้อที่ประเมินในครัง้ นี ้ 91แปลง(โฉนด) เนื ้อทีร่ วม 7-1-17.3ไร่
ที่ตงั ้ ทรัพย์ สนิ
: ตั ง้ อยู่ ภ ำยในโครงกำรภำยใต้ ชื่ อ “ส ำเพ็ ง 2 เฟส1” ถนน
กัลปพฤกษ์ แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร
วิธีการประเมิน
: วิ ธี เ ปรี ย บเที ย บรำคำตลำดเป็ นเกณฑ์ ใ นกำรประเมิ น มูล ค่ ำ
ทรัพย์สนิ
กรรมสิทธิการถือครอง : ถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์
ผู้ถอื กรรมสิทธิ์
: บจก.ไชน่ำเซ็นเตอร์ (สำทร-กัลปพฤกษ์ ) “CNC”
ภาระผูกพัน
: จำนองเป็ นประกันกับ ธนำคำรเกี ยรติน ำคิ น จำกัด (มหำชน)
จำนวน 91 แปลง(โฉนด) และไม่มีภำระผูกพันจำนวน 3 แปลง
(โฉนด)
2. ที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ าง : ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำง โดยเป็ นที่ดินจำนวน 283 แปลง(โฉนด)
เนื ้อทีร่ วม 17-3-33.1 ไร่ ประกอบด้ วย
ส่ วนที่ 1 ที่ดิน พร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงโดยเป็ นที่ดิ นจำนวน 282
โฉนด เนื ้อที่รวม 16-9-93.6 ไร่ และสิง่ ปลูกสร้ ำงเป็ นอำคำร

บจก. แพนซ์ อินทิเกรดเต็ด พร็ อพเพอร์ ตี ้
ผู้ประเมินมูลค่ าทรัพย์ สนิ
นำยนิรันดร์ ทองหยูแก้ ว
ผู้ประเมินหลักชันวุ
้ ฒิ วฒ.076
ผู้ประเมินหลักที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรก ำกั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์ (สำนักงำน ก.ล.ต.)

บจก. แพนซ์ อินทิเกรดเต็ด พร็ อพเพอร์ ตี ้
ผู้ประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน
นำยนิรันดร์ ทองหยูแก้ ว
ผู้ประเมินหลักชันวุ
้ ฒิ วฒ.076

เอกสำรแนบ 3 หน้ ำ 1

วันที่
ประเมิน
9 ม.ค. 57

วัตถุประสงค์
การประเมิน
เพื่อประโยชน์
สำธำรณะ

ราคาประเมิน
(บาท)
569,400,000

9 ม.ค. 57

เพื่อประโยชน์ 1,340,000,000
สำธำรณะ

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ทรัพย์ สินที่ประเมิน

ผู้ประเมิน

พำณิชย์ 4 ชัน้ จำนวน 282 ยูนิต ก่อสร้ ำงแล้ วประมำณ 70%- ผู้ประเมินหลักที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำก
100% มูลค่ำรวมประมำณ 1,161,000,000 บำท
คณะกรรมกำรก ำกั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ส่ วนที่ 2 ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง โดยเป็ นที่ดินจำนวน 1 แปลง ตลำดหลักทรัพย์ (สำนักงำน ก.ล.ต.)
(โฉนด) เนื ้อที่รวม 1-2-39.5 ไร่ และสิง่ ปลูกสร้ ำงเป็ นอำคำรจอด
รถ 9 ชัน้ จำนวน 2 หลัง ก่อสร้ ำงแล้ วประมำณ 82.5% และ
95% มูลค่ำรวมประมำณ 179,000,000 บำท*
หมำยเหตุ ทรัพย์สินที่ประเมินรำคำนันประกอบด้
้
วยที่ดินส่วนที่
1 -2 ทังหมดจ
้
ำนวน 287 แปลง(โฉนด) เนื ้อที่รวม 36-3-20.1ไร่
หักที่ดินสำธำรณูปโภคในโครงกำร 4 แปลง(โฉนด) เนื ้อทีร่ วม182-87 ไร่ คงเหลือเนื ้อที่ประเมินในครัง้ นี ้ 283 แปลง(โฉนด) เนื ้อที่
รวม 17-3-33.1ไร่
ที่ตงั ้ ทรัพย์ สนิ
: ตั ง้ อยู่ ภ ำยในโครงกำรภำยใต้ ชื่ อ “ส ำเพ็ ง 2 เฟส2” ถนน
กัลปพฤกษ์ แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร
วิธีการประเมิน
: ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นที่ 1 ใช้ วิ ธี เ ปรี ย บเที ย บรำคำตลำดเป็ นเกณฑ์
ทรัพย์สนิ ส่วนที่ 2 ใช้ วิธีต้นทุนทดแทนเป็ นเกณฑ์ในกำรประเมิน
มูลค่ำทรัพย์สนิ
กรรมสิทธิการถือครอง : ถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์
ผู้ถอื กรรมสิทธิ์
: บจก.เจ.เอส.พี. โกลเด้ นท์แลนด์ “JGL”
ภาระผูกพัน
: จำนองเป็ นประกันกับธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด(มหำชน)
*

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

เอกสำรแนบ 3 หน้ ำ 2

วันที่
ประเมิน

วัตถุประสงค์
การประเมิน

ราคาประเมิน
(บาท)

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ทรัพย์ สินที่ประเมิน
3. ที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ าง : ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง โดยเป็ นที่ดินจำนวน 9 แปลง(โฉนด)
เนื ้อที่รวม 9-1-98.9 ไร่ และสิ่งปลูกสร้ ำงเป็ นอำคำรพำณิชย์ 4
ชันพร้
้ อมชันลอย
้
จำนวน 37 ยูนิต ก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จประมำณ
26%-47.5%
หมำยเหตุ ทรัพย์สินที่ประเมินรำคำประกอบด้ วยที่ดินทังหมด
้
จำนวน 9 แปลง(โฉนด) เนื ้อที่รวม 9-2-61.4 ไร่ หักส่วนที่เป็ น
ภำรจำยอมเนื ้อที่รวม 0-0-62.5 ไร่ คงเหลือเนื ้อที่ประเมินในครัง้
นี ้ เนื ้อทีร่ วม 9-1-98.9 ไร่
ที่ตงั ้ ทรัพย์ สนิ
: ตั ง้ อยู่ ภ ำยในโครงกำรภำยใต้ ชื่ อ “ส ำเพ็ ง 2 เฟส3” ถนน
กัลปพฤกษ์ แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร
วิธีการประเมิน
: วิธีต้นทุนทดแทนเป็ นเกณฑ์ในกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ
กรรมสิทธิการถือครอง : ถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์
ผู้ถอื กรรมสิทธิ์
: บจก.เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ “JPM” ,
บจก.สำเพ็ง 2 พลำซ่ำ”SPZ” และ
บมจ.เจเอสพี พร็ อพเพอร์ ตี ้ “JSP”
ภาระผูกพัน
: ไม่มี**
4. ที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ าง

**

วันที่
วัตถุประสงค์
ประเมิน การประเมิน
บจก. แพนซ์ อินทิเกรดเต็ด พร็ อพเพอร์ ตี ้ 16 ม.ค. 57 เพือ่ ประโยชน์
ผู้ประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน
สำธำรณะ
นำยนิรันดร์ ทองหยูแก้ ว
ผู้ประเมินหลักชันวุ
้ ฒิ วฒ.076
ผู้ประเมินหลักที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรก ำกั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์ (สำนักงำน ก.ล.ต.)
ผู้ประเมิน

: ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง โดยเป็ นที่ดิน จำนวน 17 แปลง(โฉนด) บจก. แพนซ์ อินทิเกรดเต็ด พร็ อพเพอร์ ตี ้ 16 ม.ค. 57
เนื ้อที่รวม 21-2-37.4 ไร่ และสิ่งปลูกสร้ ำงเป็ นอำคำรพำณิชย์ 4 ผู้ประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน
นำยนิรันดร์ ทองหยูแก้ ว
ชัน้ จำนวน 121 ยูนติ ก่อสร้ ำงแล้ วประมำณ 40%-80% และ

เพื่อประโยชน์
สำธำรณะ

มีภำระผูกพันโดยจดจำนองเป็ นประกันให้ กบั ธนำคำรเกียรตินำคิน(รำยละเอียดในส่วนที่ 2.2 หัวข้ อ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ ข้ อ 5.4.8 สัญญำสินเชื่อที่ 7และ 8)

เอกสำรแนบ 3 หน้ ำ 3

ราคาประเมิน
(บาท)
313,460,000

573,100,000

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ทรัพย์ สินที่ประเมิน

ผู้ประเมิน

อำคำรจอดรถ 9 ชัน้ จำนวน 1 หลัง ยังไม่ได้ ก่อสร้ ำง
ที่ตงั ้ ทรัพย์ สนิ
: ตังอยู
้ ่ภำยในโครงกำรภำยใต้ ชื่อ “สำเพ็ง 2 เฟส4 (ด้ ำนหน้ ำ)”
ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร
วิธีการประเมิน
: วิธีต้นทุนทดแทนเป็ นเกณฑ์ในกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ
กรรมสิทธิการถือครอง : ถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์
ผู้ถอื กรรมสิทธิ์
: บมจ.เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ ตี ้ “JSP”
ภาระผูกพัน
: จำนองเป็ นประกันกับธนำคำร ทิสโก้ จำกัด(มหำชน)
5. ที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ าง : ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง โดยเป็ นที่ดิน จำนวน 55 แปลง(โฉนด)
เนื ้อที่รวม 66-0-39.7 ไร่ ประกอบด้ วย
ส่ วนที่ 1 ที่ดินจำนวน 1 แปลง(โฉนด) เนื ้อที่รวม 2-3-34.8 ไร่
มูลค่ำรวม 26,100,000 บำท
ส่ วนที่ 2 ที่ดินจำนวน 25 แปลง(โฉนด) เนื ้อที่รวม 22-3-8.7 ไร่
มูลค่ำรวมประมำณ 209,500,000 บำท
ส่ วนที่ 3 ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำง โดยเป็ นที่ดินจำนวน 5 แปลง
(โฉนด) เนื ้อที่รวม 28-2-25 ไร่ ซึง่ เป็ นอำคำรพำณิชย์ 3 ชันพร้
้ อม
ชันลอยจ
้
ำนวน 293 ยูนิต ก่อสร้ ำงแล้ วประมำณ 10%-15%

ผู้ประเมินหลักชันวุ
้ ฒิ วฒ.076
ผู้ประเมินหลักที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรก ำกั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์ (สำนักงำน ก.ล.ต.)

บจก. แพนซ์ อินทิเกรดเต็ด พร็ อพเพอร์ ตี ้ 16 ม.ค. 57
ผู้ประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน
นำยนิรันดร์ ทองหยูแก้ ว
ผู้ประเมินหลักชันวุ
้ ฒิ วฒ.076
ผู้ประเมินหลักที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรก ำกั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์ (สำนักงำน ก.ล.ต.)

มูลค่ำรวมประมำณ 360,828,000 บำท*
ส่ วนที่ 4 ที่ดินจำนวน 4 แปลง(โฉนด) เนื ้อที่รวม 8-1-33 ไร่
มูลค่ำรวมประมำณ 103,323,000 บำท*
*

วันที่
ประเมิน

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

เอกสำรแนบ 3 หน้ ำ 4

วัตถุประสงค์
การประเมิน

ราคาประเมิน
(บาท)

เพื่อประโยชน์
สำธำรณะ

732,830,000

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ทรัพย์ สินที่ประเมิน

ผู้ประเมิน

ส่ วนที่ 5 ที่ดินจำนวน 20 แปลง(โฉนด) เนื ้อที่รวม 3-2-38.2 ไร่
มูลค่ำรวมประมำณ 33,079,000 บำท
หมำยเหตุ ทรัพย์สินที่ประเมินรำคำนันประกอบด้
้
วยที่ดินส่วนที่
1-5 ทังหมดจ
้
ำนวน 68 แปลง(โฉนด) เนื ้อที่รวม 73-2-60.3 ไร่
หักส่วนที่เป็ นภำระจำยอมจำนวน 13 แปลง(โฉนด)เนื ้อที่ 7-220.6 ไร่ คงเหลือที่ดิน เนื ้อที่ประเมินในครัง้ นี ้ จำนวน 55 แปลง
(โฉนด) 66-0-39.7 ไร่
ที่ตงั ้ ทรัพย์ สนิ
: ตังอยู
้ ่ภำยในโครงกำรภำยใต้ ชื่อ “สำเพ็ง 2 เฟส4 (ด้ ำนหลัง)”
ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร
วิธีการประเมิน
: วิธีต้นทุนทดแทนเป็ นเกณฑ์ในกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ
กรรมสิทธิการถือครอง : ถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์
ผู้ถอื กรรมสิทธิ์
: บมจ.เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ ตี ้,
บจก.เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ และ
บจก.เจ.เอส.พี. โกลเด้ นท์แลนด์
ภาระผูกพัน
: ติดจำนองกับธนำคำรทิสโก้ จำกัด(มหำชน)
6. ที่ดนิ
: ที่ดินจำนวน 24 แปลง(โฉนด) เนื ้อที่รวม 120-0-07 ไร่
ที่ตงั ้ ทรัพย์ สนิ
: ถนนสุขมุ วิท ตำบลท้ ำยบ้ ำน อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัด
สมุทรปรำกำร
วิธีการประเมิน
: วิธีเปรี ยบเทียบรำคำตลำดเป็ นเกณฑ์ในกำรประเมินมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ และใช้ วิธีตงสมมติ
ั้
ฐำนในกำรพัฒนำเพื่อกำรตรวจสอบ

วันที่
ประเมิน

บจก. แพนซ์ อินทิเกรดเต็ด พร็ อพเพอร์ ตี ้ 16 ม.ค. 57
ผู้ประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน
นำยสุวิทย์ ตันตระกูล
ผู้ประเมินหลักชันวุ
้ ฒิ วฒ.123
ผู้ประเมินหลักที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำก

เอกสำรแนบ 3 หน้ ำ 5

วัตถุประสงค์
การประเมิน

ราคาประเมิน
(บาท)

เพื่อประโยชน์
สำธำรณะ

744,100,000

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ทรัพย์ สินที่ประเมิน

ผู้ประเมิน

กรรมสิทธิการถือครอง : ถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์
ผู้ถอื กรรมสิทธิ์
: บมจ.เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ ตี ้ “JSP”
ภาระผูกพัน
: ติดจำนองกับธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด(มหำชน)
7. ที่ดนิ

วันที่
ประเมิน

วัตถุประสงค์
การประเมิน

ราคาประเมิน
(บาท)

เพื่อประโยชน์
สำธำรณะ

506,200,000

คณะกรรมกำรก ำกั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์ (สำนักงำน ก.ล.ต.)

: ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง โดยเป็ นที่ดิน จำนวน 20 แปลง(โฉนด)
เนื ้อที่รวม 32-0-96.2 ไร่ และสิ่งปลูกสร้ ำง เป็ นอำคำรสำนักงำน
1 ชัน้ 1 หลัง
หมำยเหตุ ทรัพย์สนิ ที่ประเมินรำคำนันประกอบด้
้
วยที่ดินทังหมด
้
จำนวน 22 แปลง(โฉนด) เนื ้อที่รวม 33-0-96.8 ไร่ หักส่วนที่เป็ น
ภำระจ ำยอมจ ำนวน 2 แปลง(โฉนด)เนื อ้ ที่ ร วม 1-0-0.6 ไร่
คงเหลือเนือ้ ที่ประเมินในครั ง้ นี ้จำนวน 20 แปลง(โฉนด) เนื ้อที่
รวม 32-0-96.2 ไร่
ที่ตงั ้ ทรัพย์ สนิ
: ติดถนนเพชรเกษม ตำบลอ้ อมน้ อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรปรำกำร
วิธีการประเมิน
: วิธีต้นทุนทดแทนเป็ นเกณฑ์ ในกำรประเมินมูลค่ำทรั พย์ สินใน
ครัง้ นี ้ และใช้ วิธีตงสมมติ
ั้
ฐำนในกำรพัฒนำเพื่อกำรตรวจสอบ
กรรมสิทธิการถือครอง : ถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์
ผู้ถอื กรรมสิทธิ์
: บมจ.เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ ตี ้ “JSP”,
บจก.เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ “JPM”
ภาระผูกพัน
: ติดจำนองกับธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด(มหำชน) จำนวน 21
แปลง(โฉนด) และไม่มีภำระผูกพันจำนวน 1 แปลง(โฉนด)

บจก. แพนซ์ อินทิเกรดเต็ด พร็ อพเพอร์ ตี ้ 17 ม.ค. 57
ผู้ประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน
นำยนิรันดร์ ทองหยูแก้ ว
ผู้ประเมินหลักชันวุ
้ ฒิ วฒ.076
ผู้ประเมินหลักที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรก ำกั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์ (สำนักงำน ก.ล.ต.)

เอกสำรแนบ 3 หน้ ำ 6

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
วันที่
วัตถุประสงค์
ประเมิน การประเมิน
8. ที่ดนิ
: ที่ดินจำนวน 2 แปลง(โฉนด) เนื ้อที่รวม 15-1-17 ไร่
บจก. แพนซ์ อินทิเกรดเต็ด พร็ อพเพอร์ ตี ้ 16 ม.ค. 57 เพือ่ ประโยชน์
ที่ตงั ้ ทรัพย์ สนิ
สำธำรณะ
: ติดถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบำงแค เขตภำษี เจริ ญ กรุงเทพมหำนคร ผู้ประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน
วิธีการประเมิน
: วิ ธี เ ปรี ย บเที ย บรำคำตลำดเป็ นเกณฑ์ ใ นกำรประเมิ น มูล ค่ ำ นำยนิรันดร์ ทองหยูแก้ ว
ผู้ประเมินหลักชันวุ
้ ฒิ วฒ.076
ทรัพย์สนิ และใช้ วิธีคิดจำกมูลค่ำคงเหลือเพื่อตรวจสอบ
ผู้ประเมินหลักที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำก
กรรมสิทธิการถือครอง : ถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์
คณะกรรมกำรก ำกั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ผู้ถอื กรรมสิทธิ์
: บมจ.เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ ตี ้ “JSP”
ตลำดหลักทรัพย์ (สำนักงำน ก.ล.ต.)
ภาระผูกพัน
: ติดจำนองกับบมจ.ไทยสมุทรประกันชีวติ
ทรัพย์ สินที่ประเมิน

ผู้ประเมิน

เอกสำรแนบ 3 หน้ ำ 7

ราคาประเมิน
(บาท)
263,030,000

