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ท่ี   GA-65-464-477 
                                       วนัที่  3 พฤษภาคม 2565 
            
 
เร่ือง แจง้ผลการตรวจสอบและประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  
เรียน         ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์หมราช 
   
 ตามท่ี บริษทั กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล จ ากดั ไดรั้บมอบหมายให้ท าการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น บริษทัฯไดด้ าเนินการตาม
วตัถุประสงคแ์ลว้เสร็จเรียบร้อยแลว้ โดยไดแ้สดงรายละเอียดหลกัเกณฑ ์สมมติฐาน และเง่ือนไขขอ้จ ากดัในการประเมินมูลค่าในคร้ังน้ีไว้
ในรายงาน และขอแจง้ผลสรุปการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นน้ีดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือลูกคา้ ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์หมราช 
ประเภททรัพยสิ์น สิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 14 ยนิูต 
ท่ีตั้งทรัพยสิ์นฯ ยนิูตท่ี 1 เลขท่ี 500/146 หมู่ 3 (Unit B.18-3) โครงการนิคมอุตสาหกรรม ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1(WHA ESIE 1) 

ถนนสายสัตหีบ–เขาหินซอ้น (ทล.331) บริเวณ กม.42+300 ต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
ท่ีตั้งทรัพยสิ์นฯ ยนิูตท่ี 2-4 เลขท่ี 911/26-28 หมู่ 5 (Unit FZ-B12, B14, B16) โครงการดบับลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ค 2(WHA LP 2) 

ถนนสายสัตหีบ–เขาหินซอ้น (ทล.331) บริเวณ กม.42+300 ต าบลเขาคนัทรง อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
ท่ีตั้งทรัพยสิ์นฯ ยนิูตท่ี 5 เลขท่ี 369/22 หมู่ 6 (Unit B.6A) โครงการนิคมอุตสาหกรรม ดบับลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) 

ถนนสายเนินผาสุข–มาบเอียง (ทล.331) บริเวณ กม.43+200 ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
ท่ีตั้งทรัพยสิ์นฯ ยนิูตท่ี 6-7 เลขท่ี 89/2-3 หมู่ 8 (Unit FZ-C3, C4) โครงการดบับลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ค 1 (WHA LP 1) 

ถนนสายสัตหีบ–เขาหินซอ้น (ทล.331) บริเวณ กม.13+300 ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
ท่ีตั้งทรัพยสิ์นฯ ยนิูตท่ี 8-9 เลขท่ี 64/254 และ 64/250 หมู่ 4 (Unit D.2 และ A.5) โครงการดบับลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ค 4 (WHA LP 4) 

ถนนสายสัตหีบ–เขาหินซอ้น (ทล.331) บริเวณ กม.42+300 ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
ท่ีตั้งทรัพยสิ์นฯ ยนิูตท่ี 10 เลขท่ี 51/2 หมู่ 1 (Unit.18-1) โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์  

ถนนสายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี (ทล.304) บริเวณ กม.150+200 ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดั
ปราจีนบุรี 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์นฯ ยนิูตท่ี 11 เลขท่ี 64/167 หมู่ 4 (Unit FZ.1/2) โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) 
ถนนสายสัตหีบ–เขาหินซอ้น (ทล.331) บริเวณ กม.42+300 ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์นฯ ยนิูตท่ี 12 เลขท่ี 300/120 หมู่ 1(Unit  R.05-2) โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) 
ถนนสายสัตหีบ–เขาหินซอ้น (ทล.331) บริเวณ กม.42+300 ต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

ท่ีตั้งทรัพยสิ์นฯ ยนิูตท่ี 13-14 เลขท่ี 64/237-238 หมู่ 4 (Unit K.13C-01, 02) โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) 
ถนนสายสัตหีบ–เขาหินซอ้น (ทล.331) บริเวณ กม.42+300 ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

เอกสารสิทธ์ิท่ีดิน ท่ีดิน จ านวน 11 แปลง เน้ือท่ีรวมประมาณ 35-3-69.25 ไร่ หรือ 14,369.25 ตารางวา 
ส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 14 ยนิูต  
ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ รายละเอียดตามหัวขอ้ 3.1  
ภาระผกูพนั รายละเอียดตามหัวขอ้ 3.1 
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วตัถุประสงคก์ารประเมิน เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบนั และวตัถุประสงคส์าธารณะ 
หลกัเกณฑก์ารประเมิน ใชห้ลกัเกณฑมู์ลค่าตลาด   
วิธีการประเมิน ทางบริษทัฯ พิจารณาใชว้ิธีตน้ทุน (Cost Approach) เป็นเกณฑใ์นการตรวจสอบมูลค่าทรัพยสิ์น

ฯ  และวิธีรายได ้(Income Approach) เป็นเกณฑใ์นการก าหนดมูลค่าทรัพยสิ์นฯ    
มูลค่า ณ วนัที่ 1 เมษายน 2565 
มูลค่าทรัพยสิ์นที่ประเมิน  
โดยวิธีรายได ้ระยะเวลา 30.75 ปี 

1,119,500,000-บาท (-หน่ึงพนัหน่ึงร้อยสิบเกา้ลา้นห้าแสนบาทถว้น-) 

มูลค่าทรัพยสิ์นที่ประเมิน  
โดยวิธีรายได ้ระยะเวลา 30.75+30 ปี 

1,289,400,000-บาท (-หน่ึงพนัสองร้อยแปดสิบเกา้ลา้นส่ีแสนบาทถว้น-) 

มูลค่า ณ วนัที่ 1 มกราคม 2566 
มูลค่าทรัพยสิ์นที่ประเมิน  
โดยวิธีรายได ้ระยะเวลา 30 ปี 

1,127,200,000-บาท (-หน่ึงพนัหน่ึงร้อยยี่สิบเจ็ดลา้นสองแสนบาทถว้น-) 

มูลค่าทรัพยสิ์นที่ประเมิน  
โดยวิธีรายได ้ระยะเวลา 30+30 ปี 

1,308,900,000-บาท (-หน่ึงพนัสามร้อยแปดลา้นเกา้แสนบาทถว้น-) 

หมายเหตุ หนา้ถดัไป 
 

      บริษทั กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล จ ากดั และผูป้ระเมินขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีไดป้ระเมินมูลค่า 
และไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดว้ยความระมดัระวงัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอยา่งเตม็ท่ี 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

( นางสาวเพญ็ศิริ ศรีระพรม ) 
ผูมี้อ านาจลงนาม 
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มูลค่าทรัพย์สิน /  วิธีรายได้ (Income Approach)

30.75 ปี 30.75+30 ปี 30 ปี 30+30 ปี

1 โครงการนิคมอุตสาหกรรม ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1(WHA ESIE 1) B.18-3 99,800,000 115,100,000 100,800,000 117,100,000
2 โครงการดบับลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ค 2(WHA LP 2) FZ-B12 97,800,000 112,200,000 97,400,000 112,800,000
3 โครงการดบับลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ค 2(WHA LP 2) FZ-B14 118,000,000 135,300,000 117,500,000 136,000,000
4 โครงการดบับลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ค 2(WHA LP 2) FZ-B16 70,000,000 80,300,000 69,700,000 80,700,000
5 โครงการนิคมอุตสาหกรรม ดบับลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) B.6A 16,600,000 19,200,000 16,800,000 19,500,000
6 โครงการดบับลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ค 1 (WHA LP 1) FZ-C.3 84,400,000 97,300,000 86,000,000 99,800,000
7 โครงการดบับลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ค 1 (WHA LP 1) FZ-C.4 109,200,000 125,700,000 110,000,000 127,700,000
8 โครงการดบับลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ค 4 (WHA LP 4) D.2 113,100,000 130,200,000 114,300,000 132,700,000
9 โครงการดบับลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ค 4 (WHA LP 4) A.5 113,700,000 131,300,000 115,100,000 133,900,000

10 โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค-กบินทร์ 18-1 21,500,000 24,700,000 21,700,000 25,100,000
11 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) FZ.1/2 106,900,000 123,100,000 107,800,000 125,200,000
12 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) R.05-2 89,700,000 103,400,000 90,700,000 105,400,000
13 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) K.13C-01 39,400,000 45,800,000 39,700,000 46,500,000
14 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) K.13C-02 39,400,000 45,800,000 39,700,000 46,500,000

1,119,500,000 1,289,400,000 1,127,200,000 1,308,900,000รวมมูลค่าทรัพย์สิน (บาท)

มูลค่าทรัพย์สิน (วนัที่ 1 เมษายน 2565) มูลค่าทรัพย์สิน (วนัที่ 1 มกราคม 2566)
ยูนติที่ โครงการ ยูนติ
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