สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3

สรุปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผูป้ ระเมินราคาอิสระ

ที่

GA-65-464-477
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

เรื่ อง
เรี ยน

แจ้งผลการตรวจสอบและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช

ตามที่ บริ ษทั กราฟฟิ ค เอ แอพไพรซอล จากัด ได้รับมอบหมายให้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริ ษทั ฯได้ดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์แล้วเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว โดยได้แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์ สมมติฐาน และเงื่อนไขข้อจากัดในการประเมินมูลค่าในครั้งนี้ไว้
ในรายงาน และขอแจ้งผลสรุ ปการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี้ดงั ต่อไปนี้
ชื่อลูกค้า
ประเภททรัพย์สิน
ที่ต้งั ทรัพย์สินฯ ยูนิตที่ 1
ที่ต้งั ทรัพย์สินฯ ยูนิตที่ 2-4
ที่ต้งั ทรัพย์สินฯ ยูนิตที่ 5
ที่ต้งั ทรัพย์สินฯ ยูนิตที่ 6-7
ที่ต้งั ทรัพย์สินฯ ยูนิตที่ 8-9
ที่ต้งั ทรัพย์สินฯ ยูนิตที่ 10

ที่ต้งั ทรัพย์สินฯ ยูนิตที่ 11
ที่ต้งั ทรัพย์สินฯ ยูนิตที่ 12
ที่ต้งั ทรัพย์สินฯ ยูนิตที่ 13-14
เอกสารสิ ทธิ์ที่ดิน
สิ่ งปลูกสร้าง
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
ภาระผูกพัน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช
สิ ทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง จานวน 14 ยูนิต
เลขที่ 500/146 หมู่ 3 (Unit B.18-3) โครงการนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1(WHA ESIE 1)
ถนนสายสัตหีบ–เขาหินซ้อน (ทล.331) บริ เวณ กม.42+300 ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
เลขที่ 911/26-28 หมู่ 5 (Unit FZ-B12, B14, B16) โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ค 2(WHA LP 2)
ถนนสายสัตหีบ–เขาหินซ้อน (ทล.331) บริ เวณ กม.42+300 ตาบลเขาคันทรง อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
เลขที่ 369/22 หมู่ 6 (Unit B.6A) โครงการนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1)
ถนนสายเนินผาสุข–มาบเอียง (ทล.331) บริ เวณ กม.43+200 ตาบลบ่อวิน อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
เลขที่ 89/2-3 หมู่ 8 (Unit FZ-C3, C4) โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ค 1 (WHA LP 1)
ถนนสายสัตหีบ–เขาหินซ้อน (ทล.331) บริ เวณ กม.13+300 ตาบลบ่อวิน อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
เลขที่ 64/254 และ 64/250 หมู่ 4 (Unit D.2 และ A.5) โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ค 4 (WHA LP 4)
ถนนสายสัตหีบ–เขาหินซ้อน (ทล.331) บริ เวณ กม.42+300 ตาบลปลวกแดง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
เลขที่ 51/2 หมู่ 1 (Unit.18-1) โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์
ถนนสายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี (ทล.304) บริ เวณ กม.150+200 ตาบลลาดตะเคียน อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี
เลขที่ 64/167 หมู่ 4 (Unit FZ.1/2) โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE)
ถนนสายสัตหีบ–เขาหินซ้อน (ทล.331) บริ เวณ กม.42+300 ตาบลปลวกแดง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
เลขที่ 300/120 หมู่ 1(Unit R.05-2) โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE)
ถนนสายสัตหีบ–เขาหินซ้อน (ทล.331) บริ เวณ กม.42+300 ตาบลตาสิ ทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
เลขที่ 64/237-238 หมู่ 4 (Unit K.13C-01, 02) โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE)
ถนนสายสัตหี บ–เขาหินซ้อน (ทล.331) บริ เวณ กม.42+300 ตาบลปลวกแดง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ที่ดิน จานวน 11 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 35-3-69.25 ไร่ หรื อ 14,369.25 ตารางวา
จานวน 14 ยูนิต
รายละเอียดตามหัวข้อ 3.1
รายละเอียดตามหัวข้อ 3.1
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วัตถุประสงค์การประเมิน
หลักเกณฑ์การประเมิน
วิธีการประเมิน
มูลค่า ณ วันที่
มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน
โดยวิธีรายได้ ระยะเวลา 30.75 ปี
มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน
โดยวิธีรายได้ ระยะเวลา 30.75+30 ปี
มูลค่า ณ วันที่
มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน
โดยวิธีรายได้ ระยะเวลา 30 ปี
มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน
โดยวิธีรายได้ ระยะเวลา 30+30 ปี
หมายเหตุ

เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบนั และวัตถุประสงค์สาธารณะ
ใช้หลักเกณฑ์มูลค่าตลาด
ทางบริ ษทั ฯ พิจารณาใช้วิธีตน้ ทุน (Cost Approach) เป็ นเกณฑ์ในการตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สิน
ฯ และวิธีรายได้ (Income Approach) เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าทรัพย์สินฯ
1 เมษายน 2565
1,119,500,000-บาท (-หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิ บเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
1,289,400,000-บาท (-หนึ่งพันสองร้อยแปดสิ บเก้าล้านสี่ แสนบาทถ้วน-)
1 มกราคม 2566
1,127,200,000-บาท (-หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน-)
1,308,900,000-บาท (-หนึ่งพันสามร้อยแปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน-)
หน้าถัดไป

บริ ษทั กราฟฟิ ค เอ แอพไพรซอล จากัด และผูป้ ระเมินขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้ประเมินมูลค่า
และได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยความระมัดระวังตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเต็มที่
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวเพ็ญศิริ ศรี ระพรม )
ผูม้ ีอานาจลงนาม
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มูล ค่ าทรั พ ย์ สิ น / วิธรี ายได้ (Income Approach)

ยูนติ ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

มูล ค่ าทรัพย์สิ น (วันที่ 1 เมษายน 2565)
30.75 ปี
30.75+30 ปี
โครงการนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซี บอร์ ด 1(WHA ESIE 1) B.18-3
99,800,000
115,100,000
โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ ค 2(WHA LP 2)
FZ-B12
97,800,000
112,200,000
โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ ค 2(WHA LP 2)
FZ-B14
118,000,000
135,300,000
โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ ค 2(WHA LP 2)
FZ-B16
70,000,000
80,300,000
โครงการนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1)
B.6A
16,600,000
19,200,000
โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ ค 1 (WHA LP 1)
FZ-C.3
84,400,000
97,300,000
โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ ค 1 (WHA LP 1)
FZ-C.4
109,200,000
125,700,000
โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ ค 4 (WHA LP 4)
D.2
113,100,000
130,200,000
โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ ค 4 (WHA LP 4)
A.5
113,700,000
131,300,000
โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค-กบินทร์
18-1
21,500,000
24,700,000
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี บอร์ ด (ระยอง) (ESIE)
FZ.1/2
106,900,000
123,100,000
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี บอร์ ด (ระยอง) (ESIE)
R.05-2
89,700,000
103,400,000
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี บอร์ ด (ระยอง) (ESIE)
K.13C-01
39,400,000
45,800,000
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี บอร์ ด (ระยอง) (ESIE)
K.13C-02
39,400,000
45,800,000
รวมมูล ค่ าทรัพย์สิ น (บาท)
1,119,500,000
1,289,400,000
โครงการ

ยูนติ

มูล ค่ าทรัพย์สิ น (วันที่ 1 มกราคม 2566)
30 ปี
30+30 ปี
100,800,000
117,100,000
97,400,000
112,800,000
117,500,000
136,000,000
69,700,000
80,700,000
16,800,000
19,500,000
86,000,000
99,800,000
110,000,000
127,700,000
114,300,000
132,700,000
115,100,000
133,900,000
21,700,000
25,100,000
107,800,000
125,200,000
90,700,000
105,400,000
39,700,000
46,500,000
39,700,000
46,500,000
1,127,200,000
1,308,900,000
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