เอกสารแนบ 2:
สรุปรายงานการประเมินราคาทรัพยสนิ

เอกสารแนบ 2.1:
สรุปรายงานการประเมินราคาทรัพยสนิ

ที่ VL/mk/R0170/2014
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท จํากัด
เลขที่ 700 หมู 1 ตําบลคลองตําหรุ
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20230
เรียน ทานกรรมการผูจัดการ
ตามที่ทานไดมอบหมายให บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ทําการประเมินมูลคา
ทรัพยสินของบริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท จํากัด ประกอบดวย ที่ดินพรอมอาคารโรงงาน (Freehold) และสิทธิ
การเชาที่ดินพรอมอาคารโรงงาน (Leasehold) จํานวน 85 รายการ ซึ่งตั้งกระจายอยูภายใน “นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร” ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ในตําบลบานเกา ตําบลพานทอง และตําบลหนองกะขะ อําเภอ
พานทอง จังหวัดชลบุรี นั้น บริษัทฯไดดําเนินการเรียบรอยแลว ดังรายละเอียดแนบทายจดหมายนี้
รายงานการประเมินมูลคาที่สงมาพรอมจดหมายนี้ไดแสดงถึงขอมูลที่เกี่ยวของ และสมมติฐานการ
ประเมิน มูลคาที่พิจารณาวามีความสําคัญในการประเมินมูลคาทรัพยสินของบริษัทฯ อนึ่งรายงานนี้ไดถูกเตรียม
ขึ้นสําหรับวัตถุประสงคสาธารณะ เพื่อใชประกอบการพิจารณาจัดตั้งกองทรัสต เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
รายงานนี้สามารถเปดเผยตอที่ปรึกษาของลูกคาและผูที่เกี่ยวของตามวัตถุประสงคที่ระบุไว
บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด และขาพเจาผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทฯ
ขางลางนี้ ขอรับรองวา ไมมีผลประโยชนเกี่ยวของไมวาโดยตรงหรือโดยออมกับทรัพยสินที่ทําการประเมินมูลคา
ขอแสดงความนับถือ
กระทําการแทนในนาม
บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

นายสุรศักดิ์ ลิมปอารยะกุล
กรรมการบริหาร – หัวหนาฝายที่ปรึกษาและประเมินมูลคาทรัพยสิน

สรุปผลการประเมินมูลคาทรัพยสิน
ที่ดินพรอมอาคารโรงงาน (จํานวน 85 รายการ)
ภายใน “นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร”
ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 57
ตําบลบานเกา ตําบลพานทอง ตําบลหนองกะขะ
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
1. เลขที่อางอิง

:

R0170/2014

2. วันที่ประเมินมูลคา

:

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

3. วัตถุประสงคของรายงาน

: ใหทราบมูลคาตลาด (Market

4. ที่ตั้งทรัพยสิน

:

ทรัพยสินที่ประเมินมูลคา ตั้งกระจายอยูภายใน ”นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร” ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) บริเวณกิโลเมตรที่
57 ในตําบลบานเกา ตําบลพานทอง และตําบลหนองกะขะ อําเภอ
พานทอง จังหวัดชลบุรี

5. รายละเอียดทรัพยสิน

:

ทรัพยสินที่ประเมินมูลคา มีลักษณะสิทธิตามกฎหมายในทรัพยสิน
เปนกรรมสิทธิ์ (พิจารณาอางอิงตามเอกสารสิทธิ์ที่ดินเทานั้น) ของ
บริ ษั ท อมตะ ซั ม มิท เรดดี้ บิ ล ท จํ ากั ด และจะมี ก ารจดทะเบี ย น
สัญญาเชาเปนระยะเวลา 30 ป วันเริ่มตนสัญญาเชาจะเปนวันที่จด
ทะเบียน (จะตกลงกันภายหลัง) ในการประเมินมูลคาครั้งนี้ เปนการ
ประเมินมูลคาในลักษณะกรรมสิทธิ์ (Freehold) และประเมินมูลคา
โดยพิจารณาประ เมิ น มู ล คาสิทธิการเช า 30 ป (30-Year
Leasehold) ตามรางเงื่อนไขของสัญญาเชาที่จะมีการตกลงกัน
ไดแก ที่ดินพรอมอาคารโรงงาน และสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคาร
โรงงาน และสิ่งปลูกสรางอื่นๆ จํานวน 85 รายการ มีรายละเอียดโดย
สรุปดังนี้ :-

Value) ในลักษณะกรรมสิทธิ์
(Freehold) และมูลคาสิทธิการเชา (Leasehold) ของทรัพยสิน ตาม
สภาพการใชประโยชนปจจุบัน ที่มีผูเชาปจจุบัน และตามเงื่อนไขที่
ระยะเวลา 30 ป ของทรัพยสิน สําหรับวัตถุประสงคสาธารณะ

 ที่ดิน
ดูรายละเอียดภายในรายงาน
 อาคารสิ่งปลูกสราง
ดูรายละเอียดภายในรายงาน
 รางเงื่อนไขสัญญาเชาโดยสรุป
บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดรับแจงจาก
บริษัท อมตะนคร ซัมมิท เรดดี้ บิลท จํากัด ใหทําการประเมิน
มูลคาสิทธิการเชาทรัพยสิน มีกําหนดระยะเวลา 30 ป เริ่มตน
สัญญาวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการ
รางสัญญาเชา (ดูรายละเอียดในรายงาน)
6. สาธารณูปโภคใกลเคียง

:

ประกอบดวย ระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา และระบบโทรศัพท

7. ขอกําหนด / กฎหมายที่เกี่ยวของ: ทรัพยสินที่ประเมินมูลคาบางสวน (รายการที่ 1-4, 7-16, 18-22 และ
48-50) ตั้ งอยูใ นเขตพื้น ที่ “สีเ ขีย ว” (บริเ วณหมายเลข 6.3) ซึ่ งถู ก
กําหนดใหใชประโยชนที่ดิน “ประเภทชนบทและเกษตรกรรม” ตาม
ประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองชลบุรี และทรัพยสินที่ประเมิน
มูลคาบางสวน (รายการที่ 5, 6, 17, 23-47 และ 51-85) ตั้งอยูในเขต
พื้นที่ “สีมวง” (บริเวณหมายเลข 4.2 และ 4.3) ซึ่งถูกกําหนดใหใช
ประโยชนที่ดิน “ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา” ตามประกาศ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนพานทอง - หนองตําลึง จังหวัดชลบุรี
8. โครงการพัฒนาของรัฐ

:

ไมมี

9. เอกสารสิทธิ์

:

ดูรายละเอียดในรายงาน ขอ.6

10. การใชประโยชนสูงสุดของที่ดิน :
11. วิธีการประเมินมูลคา

:

เพื่อการอุตสาหกรรม (โรงงานและ/หรือคลังสินคา)
วิธีคิดจากรายได (Income
(Cost Method)

Method)

และวิธีคิดจากตนทุน

12. มูลคาทรัพยสิน

:

ทรัพยสินที่ประเมินมูลคา ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 (วันที่ประเมินมูลคา)
ทรัพยสิน จํานวน 85 รายการ มูลคากรรมสิทธิ์ (Freehold) มูลคาสิทธิการเชา (Leasehold)
รวมมูลคาทั้งสิ้น
1,501,300,000
2,650,700,000
(หนึ่งพันหารอยหนึ่งลาน
(สองพันหกรอยหาสิบลาน
สามแสนบาทถวน)
เจ็ดแสนบาทถวน)
ทรัพยสินที่ประเมินมูลคา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (วันที่เขากองทรัสตฯ)
ทรัพยสิน จํานวน 85 รายการ มูลคากรรมสิทธิ์ (Freehold) มูลคาสิทธิการเชา (Leasehold)
รวมมูลคาทั้งสิ้น
1,513,600,000
2,869,000,000
(หนึ่งพันหารอยสิบสามลาน (สองพันแปดรอยหกสิบเกาลาน
หกแสนบาทถวน)
บาทถวน)
บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ที่ VL/mk/R0169/2014
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท จํากัด
เลขที่ 700 หมู 1 ตําบลคลองตําหรุ
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20230
เรียน ทานกรรมการผูจัดการ
ตามที่ทานไดมอบหมายให บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ทําการประเมินมูลคาสิทธิ
การเชาทรัพยสินของบริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท จํากัด ประกอบดวย สิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารโรงงาน
(จํานวน 3 รายการ) ซึ่งตั้งอยูภายใน “นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้” ถนนสายยุทธศาสตร (ทางหลวงหมายเลข
331) ในตํ า บลมาบยางพร อํ า เภอปลวกแดง จั ง หวั ด ระยอง นั้ น บริ ษั ท ฯ ได ดํ า เนิ น การเรี ย บร อ ยแล ว ดั ง
รายละเอียดแนบทายจดหมายนี้
รายงานการประเมินมูลคาที่สงมาพรอมจดหมายนี้ไดแสดงถึงขอมูลที่เกี่ยวของ และสมมติฐานการ
ประเมินมูลคาที่พิจารณาวามีความสําคัญในการประเมินมูลคาทรัพยสินของบริษัทฯ อนึ่งรายงานนี้ไดถูกเตรียม
ขึ้ น สํ า หรั บ วั ต ถุ ป ระสงค ส าธารณะ รายงานนี้ ส ามารถเป ด เผยต อ ที่ ป รึ ก ษาของลู ก ค า และผู ที่ เ กี่ ย วข อ งตาม
วัตถุประสงคที่ระบุไว
บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด และขาพเจาผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทฯ
ขางลางนี้ ขอรับรองวา ไมมีผลประโยชนเกี่ยวของไมวาโดยตรงหรือโดยออมกับทรัพยสินที่ทําการประเมินมูลคา
ขอแสดงความนับถือ
กระทําการแทนในนาม
บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

นายสุรศักดิ์ ลิมปอารยะกุล
กรรมการบริหาร – หัวหนาฝายที่ปรึกษาและประเมินมูลคาทรัพยสิน

สรุปผลการประเมินมูลคาทรัพยสิน
สิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารโรงงาน (จํานวน 3 รายการ)
ภายใน “นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้”
ถนนสายยุทธศาสตร (ทางหลวงหมายเลข 331) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 95+300
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
1. เลขที่อางอิง

:

R0169/2014

2. วันที่ประเมินมูลคา

:

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

3. วัตถุประสงคของรายงาน

: เพื่อใหทราบถึง มูลคาสิทธิการเชาที่ดินและอาคารที่ระยะเวลาเชา
30 ป ตามสภาพการใชประโยชนปจจุบันและผูเชาปจจุบัน ใน
สภาพที่ ไ ม มี ภ าระผู ก พั น ของทรั พ ย สิ น สํ า หรั บ วั ต ถุ ป ระสงค
สาธารณะ เพื่ อ พิ จ ารณาจั ด ตั้ ง กองทรั ส ต ฯ เพื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

4. ที่ตั้งทรัพยสิน

:

ทรัพยสินที่ประเมินมูลคา ตั้งกระจายอยูภายใน ”นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้” แยกจากถนนสายยุทธศาสตร (ทางหลวงหมายเลข 331)
บริเวณกิโลเมตรที่ 95+300 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ
11.40 กิโลเมตร ใน ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

5. รายละเอียดทรัพยสิน

:

ทรัพยสินที่ประเมินมูลคา มีลักษณะสิทธิตามกฎหมายในทรัพยสิน
เปนกรรมสิทธิ์ (พิจารณาอางอิงตามเอกสารสิทธิ์ที่ดินเทานั้น) ของ
บริษทั อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท จํากัด ในการประเมินมูลคาครั้งนี้
เปนการพิจารณาประเมินมูลคาสิทธิการเชา 30 ป ไดแก สิทธิการ
เชาที่ดินพรอมอาคารโรงงาน และสิ่งปลูกสรางอื่นๆ จํานวน 3
รายการ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ : ที่ดิน
ราย
การ
1
2
3

รหัส
โรงงาน

โฉนด
ที่ดิน
เลขที่

G1
26820
G2
F1
18344
เนื้อที่ดินรวม

เนื้อที่ดินตามเอกสารสิทธิ์

เนื้อที่ดินที่ประเมินมูลคา

ไร

งาน

ตารางวา

ไร

งาน

ตารางวา

5

1

48.00

3
8

2
3

0.10
48.1

2
3
3
8

0
1
2
3

48.00
0.00
0.10
48.1

 อาคารสิ่งปลูกสราง
ประกอบดวย อาคารโรงงานพรอมสํานักงาน และอาคารปอม
ยาม จํานวน 3 รายการ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ :รายการ
1

2

3

อาคารเลขที่
และรหัสโรงงาน
7/354 หมูที่ 6
G1

7/357 หมูที่ 6
G2

7/295 หมูที่ 6
F1

รายละอียด
อาคารโรงงาน
ทางเขาสํานักงาน
อาคารปอมยาม
รั้ว สูง 2.0 เมตร ยาว
ถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเทา ยาว
ทอระบายน้ําและบอพักรอบ
อาคาร ยาว
อาคารโรงงาน
ทางเขาสํานักงาน
อาคารปอมยาม
รั้ว สูง 2.0 เมตร ยาว
ถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเทา ยาว
ทอระบายน้ําและบอพักรอบ
อาคาร ยาว
อาคารโรงงาน
ทางเขาสํานักงาน
อาคารปอมยาม
รั้ว สูง 2.0 เมตร ยาว
ถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเทา ยาว
ทอระบายน้ําและบอพักรอบ
อาคาร ยาว

ขนาดอาคาร
(ม. x ม.)
25.0 x 50.0

พื้นที่
ใชสอย
(ตรม.)
1,553.00
8.00
10.00
286.00
760.00
30.00
155.00

30.0 x 75.0

2,608.00
8.00
10.00
380.00
896.00
38.00
191.00

34.5 x 60.0

2,472.00
8.00
10.00
380.00
896.00
38.00
191.00

 รางเงื่อนไขสัญญาเชาโดยสรุป
บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดรับแจงจาก
บริษัท อมตะนคร ซัมมิท เรดดี้ บิลท ใหทําการประเมินมูลคา
สิทธิการเชาทรัพยสิน มีกําหนดระยะเวลา 30 ป เริ่มตนสัญญา
วั น ที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ. 2557 ซึ่ ง ป จ จุ บั น อยู ร ะหว า งการร า ง
สัญญาเชา (ดูรายละเอียดในรายงาน)
6. สาธารณูปโภคใกลเคียง

:

7. ขอกําหนด / กฎหมายที่เกี่ยวของ:

ประกอบดวย ระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา และระบบโทรศัพท
ไมมี

8. โครงการพัฒนาของรัฐ

:

ไมมี

9. เอกสารสิทธิ์

:

ดูรายละเอียดในรายงาน ขอ.6

10. การใชประโยชนสูงสุดของที่ดิน :
:

11. วิธีการประเมินมูลคา

เพื่อการอุตสาหกรรม (โรงงานอุตสาหกรรม)
วิธีคิดจากรายได (Income
(Cost Method)

Method)

และวิธีคิดจากตนทุน

12. มูลคาสิทธิการเชาที่ระยะเวลาเชา 30 ป:
รายการ รหัส
ที่
โรงงาน
1
2
3

G1
G2
F1
รวม

มูลคาสิทธิการเชา
มูลคาทรัพยสิน ณ วันที่
มูลคาทรัพยสิน ณ วันที่
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
A 205
37,300,000
38,100,000
A 205
64,400,000
64,600,000
F 55
59,200,000
60,500,000
160,900,000
163,200,000
(หนึ่งรอยหกสิบลานเกาแสนบาทถวน) (หนึ่งรอยหกสิบสามลานสองแสนบาทถวน)
แปลง
ที่ดิน

บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เอกสารแนบ 2.2:
สรุปรายงานการประเมินราคาทรัพยสนิ เพิ่มเติมเพื่อเปน
ขอมูล (มิไดเปนสวนหนึ่งของเอกสารในการพิจารณาของ
สํานักงานฯ ในการขออนุญาตออกและเสนอขาย
หนวยทรัสต)

ที่ VL/ps/R0177/2015
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จํากัด
เลขที่ 700 หมู่ 1 ตําบลคลองตําหรุ
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20230
เรี ยน ท่ านกรรมการผู้จัดการ
ตามที่ ท่านได้ มอบหมายให้ บริ ษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ทํ าการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินของบริ ษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จํากัด ประกอบด้ วย ที่ดินพร้ อมอาคารโรงงาน (Freehold) และสิทธิ
การเช่าที่ดินพร้ อมอาคารโรงงาน (Leasehold) จํานวน 85 รายการ ซึง่ ตังกระจายอยู
้
่ภายใน “นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร” ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ในตําบลบ้ านเก่า ตําบลพานทอง และตําบลหนองกะขะ
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นัน้ บริ ษัทฯได้ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว ดังรายละเอียดแนบท้ ายจดหมายนี ้
รายงานการประเมินมูลค่าที่ ส่งมาพร้ อมจดหมายนี ไ้ ด้ แสดงถึงข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ อง และสมมติ ฐานการ
ประเมิน มูลค่าที่พิจารณาว่ามีความสําคัญในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริ ษัทฯ อนึ่งรายงานนี ้ได้ ถูกเตรี ยม
ขึ ้นสําหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาจัดตังกองทรั
้
สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
รายงานนี ้สามารถเปิ ดเผยต่อที่ปรึกษาของลูกค้ าและผู้ที่เกี่ยวข้ องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และข้ าพเจ้ าผู้มีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริ ษัทฯ
ข้ างล่างนี ้ ขอรับรองว่า ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมกับทรัพย์สินที่ทําการประเมินมูลค่า
ขอแสดงความนับถือ
กระทําการแทนในนาม
บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

นายสุรศักดิ์ ลิมปอารยะกุล
กรรมการบริหาร - หัวหน้ าฝ่ ายทีป่ รึกษาและประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน

สรุ ปผลการประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน
ที่ดนิ พร้ อมอาคารโรงงาน (จํานวน 85 รายการ)
ภายใน “นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร”
ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 57
ตําบลบ้ านเก่ า ตําบลพานทอง ตําบลหนองกะขะ
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
1. เลขที่อ้างอิง

:

R0177/2015

2. วันที่ประเมินมูลค่ า

:

6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

3. วัตถุประสงค์ ของรายงาน

:

ให้ ท ราบมูล ค่า ตลาด (Market Value) ในลัก ษณะกรรมสิ ท ธิ์
(Freehold) และมูลค่าสิทธิการเช่า (Leasehold) ของทรัพย์สิน ตาม
สภาพการใช้ ประโยชน์ ปัจจุบัน ที่มีผ้ ูเช่าปั จจุบนั และตามเงื่อนไขที่
ระยะเวลา 30 ปี ของทรัพย์สิน สําหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ

4. ที่ตงั ้ ทรั พย์ สิน

:

ทรัพย์ สินที่ประเมินมูลค่า ตังกระจายอยู
้
่ภายใน ”นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร” ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) บริ เวณกิโลเมตรที่
57 ในตําบลบ้ านเก่า ตําบลพานทอง และตําบลหนองกะขะ อําเภอ
พานทอง จังหวัดชลบุรี

5. รายละเอียดทรั พย์ สิน

:

ทรั พย์ สินที่ประเมินมูลค่า มีลกั ษณะสิทธิตามกฎหมายในทรั พย์ สิน
เป็ นกรรมสิทธิ์ (พิจารณาอ้ างอิงตามเอกสารสิทธิ์ ที่ดินเท่านัน)
้ ของ
บริ ษัท อมตะ ซัมมิ ท เรดดี ้ บิ ล ท์ จํ ากัด และจะมี ก ารจดทะเบี ย น
สัญญาเช่าเป็ นระยะเวลา 30 ปี วันเริ่ มต้ นสัญญาเช่าจะเป็ นวันที่จด
ทะเบียน (จะตกลงกันภายหลัง) ในการประเมินมูลค่าครัง้ นี ้ เป็ นการ
ประเมินมูลค่าในลักษณะกรรมสิทธิ์ (Freehold) และประเมินมูลค่า
โดยพิจารณาประเมินมูลค่าสิทธิการเช่า 30 ปี (30-Year Leasehold)
ตามร่ างเงื่อนไขของสัญญาเช่าที่จะมีการตกลงกัน ได้ แก่ ที่ดินพร้ อม
อาคารโรงงาน และสิทธิ การเช่าที่ ดินพร้ อมอาคารโรงงาน และสิ่ ง
ปลูกสร้ างอื่นๆ จํานวน 85 รายการ มีรายละเอียดโดยสรุ ปดังนี ้ : ที่ดนิ
ดูรายละเอียดภายในรายงาน

 อาคารสิ่งปลูกสร้ าง
ดูรายละเอียดภายในรายงาน
 ร่ างเงื่อนไขสัญญาเช่ าโดยสรุ ป
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ รับแจ้ งจาก
บริ ษัท อมตะนคร ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จํากัด ให้ ทําการประเมิน
มูลค่าสิทธิ การเช่าทรั พย์ สิน มีกําหนดระยะเวลา 30 ปี เริ่ มต้ น
สัญญาวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการ
ร่ างสัญญาเช่า (ดูรายละเอียดในรายงาน)
6. สาธารณูปโภคใกล้ เคียง

:

7. ข้ อกําหนด / กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง:

ประกอบด้ วย ระบบไฟฟ้า ระบบนํ ้าประปา และระบบโทรศัพท์
ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าบางส่วน (รายการที่ 1-4, 7-16, 18-22 และ
48-50) ตัง้ อยู่ในเขตพื น้ ที่ “สีเขี ยว” (บริ เ วณหมายเลข 6.3) ซึ่งถูก
กําหนดให้ ใช้ ประโยชน์ที่ดิน “ประเภทชนบทและเกษตรกรรม” ตาม
ประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองชลบุรี และทรัพย์สินที่ประเมิน
มูลค่าบางส่วน (รายการที่ 5, 6, 17, 23-47 และ 51-85) ตังอยู
้ ่ใน
เขตพืน้ ที่ “สีม่วง” (บริ เวณหมายเลข 4.2 และ 4.3) ซึ่งถูกกําหนดให้
ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น “ประเภทอุต สาหกรรมและคลัง สิ น ค้ า” ตาม
ประกาศกฎกระทรวงผัง เมื อ งรวมชุ ม ชนพานทอง - หนองตํ า ลึ ง
จังหวัดชลบุรี

8. โครงการพัฒนาของรั ฐ

:

ไม่มี

9. เอกสารสิทธิ์

:

ดูรายละเอียดในรายงาน ข้ อ.6

10. การใช้ ประโยชน์ สูงสุดของที่ดนิ :
11. วิธีการประเมินมูลค่ า

:

เพื่อการอุตสาหกรรม (โรงงานและ/หรื อคลังสินค้ า)
วิธีคิดจากรายได้ (Income Method) และวิธีคิดจากต้ นทุน (Cost
Method)

:

12. มูลค่ าทรั พย์ สิน

ทรั พย์ สินที่ประเมินมูลค่ า ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 (วันที่ประเมินมูลค่ า)
ทรั พย์ สิน
จํานวน 85 รายการ
รวมมูลค่ าทัง้ สิน้

มูลค่ าตลาด
(Freehold)
1,543,500,000
(หนึ่งพันห้ าร้ อยสี่สิบสามล้ านห้ า
แสนบาทถ้ วน)

มูลค่ าสิทธิการเช่ า
(Leasehold)
2,959,600,000
(สองพันเก้ าร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ าน
หกแสนบาทถ้ วน)

ทรั พย์ สินที่ประเมินมูลค่ า ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2558 (วันที่เข้ าลงทุน)
ทรั พย์ สิน
จํานวน 85 รายการ
รวมมูลค่ าทัง้ สิน้

มูลค่ าตลาด
(Freehold)
1,546,100,000
(หนึ่งพันห้ าร้ อยสี่สิบหกล้ าน
หนึ่งแสนบาทถ้ วน)

มูลค่ าสิทธิการเช่ า
(Leasehold)
2,962,300,000
(สองพันเก้ าร้ อยหกสิบสองล้ าน
สามแสนบาทถ้ วน)

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ที่ VL/ps/R0176/2015
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จํากัด
เลขที่ 700 หมู่ 1 ตําบลคลองตําหรุ
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20230
เรี ยน ท่ านกรรมการผู้จัดการ
ตามที่ท่านได้ มอบหมายให้ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ทําการประเมินมูลค่าสิทธิ
การเช่าทรัพย์สินของบริ ษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ จํากัด ประกอบด้ วย สิทธิ การเช่าที่ดินพร้ อมอาคารโรงงาน
(จํานวน 3 รายการ) ซึ่งตัง้ อยู่ภายใน “นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้” ถนนสายยุทธศาสตร์ (ทางหลวงหมายเลข
331) ในตํ า บลมาบยางพร อํ า เภอปลวกแดง จัง หวัด ระยอง นั น้ บริ ษั ท ฯ ได้ ดํ า เนิ น การเรี ย บร้ อยแล้ ว ดัง
รายละเอียดแนบท้ ายจดหมายนี ้
รายงานการประเมินมูล ค่าที่ ส่งมาพร้ อมจดหมายนี ไ้ ด้ แสดงถึงข้ อมูลที่ เกี่ ย วข้ อง และสมมติ ฐานการ
ประเมินมูลค่าที่พิจารณาว่ามีความสําคัญในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริ ษัทฯ อนึ่งรายงานนีไ้ ด้ ถูกเตรี ยม
ขึน้ สํ า หรั บ วัต ถุป ระสงค์ ส าธารณะ รายงานนี ส้ ามารถเปิ ดเผยต่ อที่ ป รึ ก ษาของลูก ค้ าและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และข้ าพเจ้ าผู้มีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริ ษัทฯ
ข้ างล่างนี ้ ขอรับรองว่า ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมกับทรัพย์สินที่ทําการประเมินมูลค่า
ขอแสดงความนับถือ
กระทําการแทนในนาม
บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

นายสุรศักดิ์ ลิมปอารยะกุล
กรรมการบริหาร - หัวหน้ าฝ่ ายทีป่ รึกษาและประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน

สรุ ปผลการประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน
สิทธิการเช่ าที่ดนิ พร้ อมอาคารโรงงาน (จํานวน 3 รายการ)
ภายใน “นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต”ี ้
ถนนสายยุทธศาสตร์ (ทางหลวงหมายเลข 331) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 39+600
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
1. เลขที่อ้างอิง

:

R0176/2015

2. วันที่ประเมินมูลค่ า

:

6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

3. วัตถุประสงค์ ของรายงาน

:

เพื่ อให้ ทราบถึง มูลค่าสิท ธิ ก ารเช่า (Leasehold) ของทรั พ ย์ สิ น ที่
ระยะเวลาเช่า 30 ปี ตามสภาพการใช้ ประโยชน์ ปัจจุบันและผู้เช่า
ปั จจุบนั ในสภาพที่ไม่มีภาระผูกพันของทรัพย์สิน และตามเงื่อนไข
ร่ างสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ของทรั สต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ (Subjects to Property Management Agreement by
Real Estate Investment Trust) สําหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ

4. ที่ตงั ้ ทรั พย์ สิน

:

ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า ตังกระจายอยู
้
่ภายใน ”นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี ้” แยกจากถนนสายยุทธศาสตร์ (ทางหลวงหมายเลข 331)
บริ เวณกิโลเมตรที่ 39+600 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 11.40
กิโลเมตร ใน ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

5. รายละเอียดทรั พย์ สิน

:

ทรั พย์ สินที่ประเมินมูลค่า มีลกั ษณะสิทธิตามกฎหมายในทรั พย์ สิน
้ ของ
เป็ นกรรมสิทธิ์ (พิจารณาอ้ างอิงตามเอกสารสิทธิ์ ที่ดินเท่านัน)
บริ ษัท อมตะ ซัมมิ ท เรดดี ้ บิ ล ท์ จํ ากัด และจะมี ก ารจดทะเบี ย น
สัญญาเช่าเป็ นระยะเวลา 30 ปี วันเริ่ มต้ นสัญญาเช่าจะเป็ นวันที่จด
ทะเบียน (จะตกลงกันภายหลัง) ในการประเมินมูลค่าครัง้ นี ้ เป็ นการ
ประเมินมูลค่าในลักษณะสิทธิการเช่า 30 ปี (30-Year Leasehold)
ตามร่ างเงื่อนไขของสัญญาเช่าที่ จะมีการตกลงกัน ได้ แก่ สิทธิ การ
เช่ า ที่ ดิ น พร้ อมอาคารโรงงาน และสิ่ ง ปลู ก สร้ างอื่ น ๆ จํ า นวน 3
รายการ มีรายละเอียดโดยสรุ ปดังนี ้ :-

 ที่ดนิ
รายการ
1
2
3

รหัส โฉนดที่ดิน เนือ้ ที่ดินตามเอกสารสิทธิ์
โรงงาน
เลขที่
ไร่
งาน
ตารางวา
G1
26820
5
1
48.00
G2
F1
18344
3
2
0.10
เนื ้อที่ดินรวม
8
3
48.1

เนือ้ ที่ดินที่ประเมินมูลค่ า
ไร่
งาน
ตารางวา
2
0
48.00
3
1
0.00
3
2
0.10
8
3
48.1

 อาคารสิ่งปลูกสร้ าง
ประกอบด้ วย อาคารโรงงานพร้ อมสํานักงาน และอาคารป้อม
ยาม จํานวน 3 รายการ มีรายละเอียดโดยสรุ ปดังนี ้ :รายการ
1

2

3

อาคารเลขที่
รายละอียด
และรหัสโรงงาน
7/354 หมูท่ ี่ 6 อาคารโรงงาน
G1
ทางเข้ าสํานักงาน
อาคารป้อมยาม
รัว้ สูง 2.0 เมตร ยาว
ถนนและลานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ทางเท้ า ยาว
ท่อระบายนํ ้าและบ่อพักรอบอาคาร ยาว
7/357 หมูท่ ี่ 6 อาคารโรงงาน
G2
ทางเข้ าสํานักงาน
อาคารป้อมยาม
รัว้ สูง 2.0 เมตร ยาว
ถนนและลานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ทางเท้ า ยาว
ท่อระบายนํ ้าและบ่อพักรอบอาคาร ยาว
7/295 หมูท่ ี่ 6 อาคารโรงงาน
F1
ทางเข้ าสํานักงาน
อาคารป้อมยาม
รัว้ สูง 2.0 เมตร ยาว
ถนนและลานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ทางเท้ า ยาว
ท่อระบายนํ ้าและบ่อพักรอบอาคาร ยาว

ขนาดอาคาร พืน้ ที่ใช้ สอย
(ม. x ม.)
(ตรม.)
25.0 x 50.0
1,553.00
8.00
10.00
286.00
760.00
30.00
155.00
30.0 x 75.0
2,608.00
8.00
10.00
380.00
896.00
38.00
191.00
34.5 x 60.0
2,472.00
8.00
10.00
380.00
896.00
38.00
191.00

 ร่ างเงื่อนไขสัญญาเช่ าโดยสรุ ป
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ รับแจ้ งจาก
บริ ษัท อมตะนคร ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์ ให้ ทําการประเมินมูลค่า
สิทธิการเช่าทรัพย์สิน มีกําหนดระยะเวลา 30 ปี เริ่ มต้ นสัญญา
วัน ที่ 1 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2558 ซึ่ง ปั จ จุบัน อยู่ร ะหว่ า งการร่ า ง
สัญญาเช่า (ดูรายละเอียดในรายงาน)

6. สาธารณูปโภคใกล้ เคียง

:

ประกอบด้ วย ระบบไฟฟ้า ระบบนํ ้าประปา และระบบโทรศัพท์

7. ข้ อกําหนด / กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง:

ไม่มี

8. โครงการพัฒนาของรั ฐ

:

ไม่มี

9. เอกสารสิทธิ์

: ดูรายละเอียดในรายงาน ข้ อ.6

10. การใช้ ประโยชน์ สูงสุดของที่ดนิ :
11. วิธีการประเมินมูลค่ า

:

12. มูลค่ าทรั พย์ สิน

:

เพื่อการอุตสาหกรรม (โรงงานอุตสาหกรรม)
วิธีคิดจากรายได้ (Income Method) และวิธีคิดจากต้ นทุน (Cost
Method)

มูลค่ าสิทธิการเช่ าที่ดนิ และอาคารตามสภาพการใช้ ประโยชน์ ปัจจุบันและผู้เช่ าปั จจุบัน
(Market Value of Leasehold Interest for the Existing Use and Existing Tenancies)
รายการ
ที่
มูลค่ าทรั พย์ สิน ณ วันที่
มูลค่ าทรั พย์ สิน ณ วันที่
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (วันที่ประเมินมูลค่ า) 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (วันที่เข้ าลงทุน)
1
39,900,000
40,000,000
2
66,700,000
66,700,000
3
60,200,000
60,200,000
รวม
166,800,000
166,900,000
(หนึ่งร้ อยหกสิบหกล้ านแปดแสนบาทถ้ วน)
(หนึ่งร้ อยหกสิบหกล้ านเก้ าแสนบาทถ้ วน)

บริษัท ไนท์ แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
พฤษภาคม พ.ศ. 2558

