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สาสนจากบริษัทจัดการ 
 
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน  

กองทนุรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ขอนําสงรายงานประจําป สําหรับผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอนในป 2556 มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ในป 2556 การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวในทุกภูมิภาค เปนผลจากกําลังซื้อของผูบริโภคท่ีลดลง อยางไรก็ตาม 
หลายธุรกิจในภาคการสงออกมีสัญญาณดีขึ้นอยางชาๆ จากปจจัยดังกลาวทําใหธุรกิจสวนใหญชะลอแผนการลงทุนออกไป   
โดยในป 2557 คาดวาการบริโภคภาคเอกชนก็ยังคงชะลอตัว แตมีการคาดการณวาภาคการสงออกจะมีสัญญานดีขึ้น
อยางชัดเจนตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic 
Community: AEC) ในป พ.ศ. 2558 เปนอีกหนึ่งปจจัยที่จะสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคนี้ จากทําเลท่ีต้ังซึ่งเปนจุดศูนยกลางของประเทศสมาชิก AEC   

ในระหวางป 2556 กองทุนมีการขายโรงงานรวม 3 โรงงาน คิดเปนพื้นที่เชารวม 7,035 ตารางเมตร ซึ่งสงผล
ใหกองทุนรับรูกําไรท่ีเกิดขึ้นจริงจากการขายโรงงานดังกลาวรวม 20.4 ลานบาท อยางไรก็ตาม กองทุนไดพิจารณา
ลงทุนซื้อโรงงานเพิ่มเติมอีก 2 โรงงาน พื้นที่รวม 4,125 ตารางเมตร ทําให ณ ธันวาคม 2556 กองทุนมีขนาดสินทรัพย
รวมมูลคา 12,990.2 ลานบาท ซึ่งลงทุนในที่ดินและอาคารโรงงานรวม 245 โรงงาน บนที่ดินกวา 878 ไร ต้ังอยูในนิคม
อุตสาหกรรม เขตสงเสริมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม รวม 9 แหง โดยมีพื้นที่ใหเชารวม 583,400 ตารางเมตร 

สําหรับผลการดําเนินงาน สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน ของป 2556 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 นั้น  
กองทุนมีรายไดจากคาเชาและคาบริการเพิ่มขึ้นเปน 998.8 ลานบาท จาก 804.0 ลานบาท ในป 2555 โดยกองทุนมี
รายไดจากการลงทุนสุทธิเปน 853.7 ลานบาท และมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานเทากับ 1,136.2 
ลานบาท โดยในป 2556 นี้ กองทุนไดประกาศจายเงินปนผล (Dividend Payment) จากกําไรสะสมและผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งส้ินในอัตรา 0.76 บาทตอหนวยลงทุน คิดเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 873.65 ลานบาท 

สุดทายนี้ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่
ไดมอบความไววางใจใหกับบริษัทจัดการ เปนผูบริหารเงินลงทุนของทาน โดยบริษัทจัดการจะบริหารจัดการกองทุน
โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญภายใตหลักธรรมาธิบาล 

 
 
   
 ขอแสดงความนับถือ 
 บลจ.บัวหลวง 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน 

TICON Property Fund (“TFUND”) 
 
บริษัทจัดการ  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
 
ประเภทโครงการ    

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
 
อายุโครงการ      

ไมกําหนดอายุโครงการ 
 
วัตถุประสงค 

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไปทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท้ังในและตางประเทศ โดยนําเงินที่ไดจากการ
ระดมเงินทุนไปซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย รับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหนาย
ทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนไดลงทุนไวหรือมีไว ไมวาจะเปนการใหเชา และ/หรือขาย หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน
ของทรัพยสิน เพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนและผูถือหนวยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่น
และ/หรือหลักทรัพยอื่น และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใด              
ที่เกี่ยวของกําหนด 
 
นโยบายการจายเงินปนผล 

โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 2 ครั้ง    

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในแตละป บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวา 
รอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําป 

ทั้งนี้ กําไรสุทธิดังกลาวขางตน เปนกําไรสุทธิที่ไมรวมกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการประเมินราคาหรือการสอบทาน
การประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือหลักทรัพย และหรือทรัพยสินของกองทุนรวม 

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมได 

การจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ และหรือกําไรสะสมดังกลาวขางตน จะทําไดก็ตอเมื่อการจายเงินปนผลจากกําไร
ดังกลาวไมทําใหกองทุนเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันส้ินงวดปบัญชี
หรืองวดการดําเนินงานอื่นใดที่จะจายเงินปนผล 
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เงื่อนไขเพ่ิมเติม: 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาตํ่ากวาหรือเทากับ  
0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกันในงวดส้ินปบัญชี 

สําหรับหลักเกณฑในการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ
หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือ
ผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้นโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
 
จํานวนเงินลงทุนโครงการ 11,824,789,913 บาท 
(ที่จดทะเบียนไวแลว) (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดรอยยี่สิบส่ีลานเจ็ดแสนแปดหมื่นเกาพันเกา

รอยสิบสามบาท) 

จํานวนหนวยลงทุน 1,149,541,940 หนวย 
 (หนึ่งพันหนึ่งรอยส่ีสิบเกาลานหาแสนส่ีหมื่นหนึ่งพันเการอยส่ีสิบหนวย) 

ประเภทของหนวยลงทุน ระบุชื่อผูถือหนวยลงทุน 

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2470-3200-2 

นายทะเบียน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2230-1784 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร ชั้น 13 
 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 โทรศัพท 0-2679-6565  

ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย นางวรวรรณ ธาราภูมิ  
 นายสุทธิพงศ พัวพันธประเสริฐ 
 นางสาววริศรา เตชะกุลวิโรจน 
 นางสาวศิริเพ็ญ หวังดํารงเวศ  
 นายอภิเชษฐ ฤทธ์ิสุวรรณ 
 นายเขมทัต ศรทัตต 

ผูจัดการกองทุนรวม นางวรวรรณ ธาราภูมิ 
(สวนสภาพคลองของกองทุน) นายพีรพงศ จิระเสวีจินดา  
 นางสาวสุดารัตน ทิพยเทอดธนา  
 นางสาวดุษฎี ภูพัฒน 
 นางอติกานต พานิชเกษม  
 นางสาวปริยนุช คลองคํานวณการ  
 นางสาวชนิกานต ลีลาธรรมรตัน  
 นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ  
 นางสาวศิรารัตน อรุณจิตต  
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 รายการแสดงทรัพยสนิที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลงทุนในหรือมีไว 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

รายการทรัพยสิน มูลคาตามบัญชี / 
มูลคาตามราคาตลาด 

(บาท) 

รอยละของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ 

1. เงินฝากธนาคาร 
2. เงินลงทนุในต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารหนี้ 

พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง 
บัตรเงินฝาก 

  30,700,571 
 

738,258,119 
- 

0.24 
 

5.85 
- 

รวม 768,958,690 6.10 

3. เงินลงทนุในสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย 
อสังหาริมทรัพย 
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

 
12,193,823,641 

- 

 
96.66 

- 
รวม 12,193,823,641 96.66 

4. สินทรัพยอื่น 
ลูกหนี้จากการใหเชา 
ดอกเบ้ียคางรับ 
ลูกหนี้อืน่ - เงินมัดจําคาเชาทรัพยสิน 
สินทรัพยอืน่ๆ - สุทธิ 

 
23,508,011 

 12,912 
          - 
3,862,536 

 
0.19 
0.00 

- 
0.03 

รวม  27,383,459 0.22 
รวมมูลคาทรพัยสิน 12,990,165,790 102.98 

5. หนี้สินอื่น 
คาใชจายคางจาย 
คาเชาและบริการรับลวงหนา 
เงินมัดจําคาเชาทรัพยสิน 
หนี้สินอืน่ 

 
(26,715,150) 
(4,797,440) 

(335,428,411) 
(8,476,542) 

 
-0.21 
-0.04 
-2.66 
-0.07 

รวมมูลคาหนี้สิน (375,417,543) -2.98 
มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 12,614,748,247 100.00 

 
จํานวนหนวยลงทุน 1,149,541,940 หนวย 
มูลคาหนวยลงทุน 10.9737 บาท 
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รายละเอียดอสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 

ประเภทการใชงาน : อาคาร โรงงาน และอาคารคลังสินคาใหเชา ในนิคมอุตสาหกรรม, สวนอุตสาหกรรม, เขตสงเสริมอุตสาหกรรม และโครงการไทคอน โลจิสติคส พารค-บางนา 
รายไดตอป : ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2556 รายไดคาเชาและคาบริการ เทากับ 998,759,137 บาท 
 
โดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน ไดลงทุนในทีด่ิน อาคารโรงงานมาตรฐาน และอาคารคลังสินคา จํานวน 245 โรงดังตอไปนี้ 

ลําดับ 
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตสงเสริม 
อุตสาหกรรม / 

โครงการ 

ชื่อโรงงาน / 
คลังสินคา 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาทุน ราคาประเมินโดย 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 1 เม.ย. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 16 ส.ค. 56 

ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 25 ก.ย. 56 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
1 อมตะซิตี้ SF.M1.5-A2 7301 

ต. มาบยางพร 
อ. ปลวกแดง 
จ. ระยอง 

3 - 0 - 15.4 1,800 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

32,802,463.20   37,800,000.00   

2 อมตะซิตี้ SF.A1.375/2-A30 14875 2 -  2 - 77.6 1,625 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

31,829,906.01   34,400,000.00   

3 อมตะซิตี้ SF.C3-6/3 14898 5 - 2 - 7.7 3,500 
 

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

60,400,123.83   73,500,000.00   

4 อมตะซิตี้ SF.A1.375/3-A30 7308 2 - 3 - 91.5 1,625 
 

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

28,953,709.73   35,100,000.00   

5 อมตะซิตี้ SF.B1.5-A6/11 14897 3 - 0 - 23.8 1,925 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

34,514,356.33   41,700,000.00   

6 อมตะซิตี้ SF.B2.9-A33 9993, 
14728 

4 - 1- 97.8 3,325 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

64,426,797.82   71,200,000.00   



 

6 

ลําดับ 
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตสงเสริม 
อุตสาหกรรม / 

โครงการ 

ชื่อโรงงาน / 
คลังสินคา 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาทุน ราคาประเมินโดย 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 1 เม.ย. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 16 ส.ค. 56 

ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 25 ก.ย. 56 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
7 อมตะซิตี้ SF.B2.1-6/1 14912 

ต. มาบยางพร 
อ. ปลวกแดง 
จ. ระยอง 

3 - 2 - 84.1 2,450 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

43,718,185.02   51,800,000.00   

8 อมตะซิตี้ SF.B1.7/1-A34 9992 3 - 0 - 91.9 2,100 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

38,684,841.03   44,400,000.00   

9 อมตะซิตี้ SF.B1.7/2-A37 9990, 
9892 

3 - 0 - 70.4 2,100 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

38,636,903.80   45,300,000.00   

10 อมตะซิตี้ SF.B2.1-A6/3 14899 3 - 2 - 54.8 2,450 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

47,696,105.44 52,600,000.00     

11 อมตะซิตี้ SF.L2.2-A52/1 9956 4 - 1 - 44 2,600 
 

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

51,098,151.05 57,000,000.00     

12 อมตะซิตี้ SF.L2.0-A6/9 14726 3 - 2 - 46.5 2,400 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

45,758,962.22 52,200,000.00     

13 อมตะซิตี้ SF.A1.375/1-A30 14874 2 - 3 - 79.7 1,625 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

30,912,357.78 34,900,000.00     

14 อมตะซิตี้ SF.B2.1-A6/11 14896 3 - 2 - 64.4 2,450 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

43,831,861.00  51,000,000.00    

15 อมตะซิตี้ SF.B1.9-A39 9988,   
9890 

3 - 2 - 19.3 2,275 
 

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

40,446,340.00  47,000,000.00    

16 อมตะซิตี้ SF.A1.7-A6/1 7318 3 - 1 - 48.8 2,000 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

36,595,700.00  41,900,000.00    



 

7 

ลําดับ 
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตสงเสริม 
อุตสาหกรรม / 

โครงการ 

ชื่อโรงงาน / 
คลังสินคา 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาทุน ราคาประเมินโดย 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 1 เม.ย. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 16 ส.ค. 56 

ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 25 ก.ย. 56 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
17 อมตะซิตี้ SF.B1.7-A6/1 14873 

ต. มาบยางพร 
อ. ปลวกแดง 
จ. ระยอง 

3 - 2 - 7.1 2,100 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

38,849,732.00  44,000,000.00    

18 อมตะซิตี้ SF.A1.1-A52 16540 2 - 0 - 51.1 1,375 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

26,622,023.00 29,700,000.00     

19 อมตะซิตี้ SF.B2.2-A52/5 9960 3 - 3 - 64 2,625 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

51,227,145.00 56,800,000.00     

20 อมตะซิตี้ SF.A1.5-A52/6 16791 3 - 1 - 45.2 1,750 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

33,769,716.00 37,500,000.00     

21 อมตะซิตี้ SF.B1.7/3-A38 9891, 
9989 

3 - 0 - 21.7 2,100 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

41,380,602.00   43,900,000.00   

22 อมตะซิตี้ SF.L2.2-A6/9_1 7322 3 - 2 - 13.2 2,600 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

56,219,595.00 56,700,000.00     

23 อมตะซิตี้ SF.L2-A52/3 9958 3 - 1 - 72 2,400 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

53,910,576.00 51,900,000.00     

24 อมตะซิตี้ SF.B2.1-A52/4 9959 3 - 2 -12 2,450 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

55,065,085.00 53,000,000.00     

25 อมตะนคร SF.A1.5/1-38/2 

11353, 
11354 

ต. บานเกา  
อ. พานทอง 
จ. ชลบุรี 

4 - 2 - 78 
และ 

4 - 3 - 12  
ตามลําดับ 

1,750 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 2 หลัง 

32,894,604.38   39,600,000.00   

26 อมตะนคร SF.A1.5/2-38/1 1,750 32,894,604.38   38,500,000.00   

27 อมตะนคร 
 

SF.A2-38/2 2,000 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว 
จํานวน 1 หลัง 

37,593,833.14   43,900,000.00   



 

8 

ลําดับ 
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตสงเสริม 
อุตสาหกรรม / 

โครงการ 

ชื่อโรงงาน / 
คลังสินคา 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาทุน ราคาประเมินโดย 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 1 เม.ย. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 16 ส.ค. 56 

ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 25 ก.ย. 56 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
28 อมตะนคร SF.B2.8/2-152 110188 ต. ดอนหัวฬอ  

อ. เมืองชลบุรี   
จ. ชลบุรี 

3 - 3 - 70 3,150 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

58,602,152.34   68,000,000.00   

29 อมตะนคร 
 

SF.M1.5/4-G255 20123 

ต. บานเกา  
อ. พานทอง 
จ. ชลบุรี 

2 - 3 - 79 1,800 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

35,843,139.87   39,400,000.00   

30 อมตะนคร 
 

SF.M1.5/3-G256 20122 2 - 3 - 73 1,800 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

36,856,699.76   41,400,000.00   

31 อมตะนคร 
 

SF.B1.2-G258/2 20131 2 - 2 - 45 1,400 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

29,853,926.70   31,400,000.00   

32 อมตะนคร 
 

SF.M1.3-G259 20132 2 - 3 - 55 1,650 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

32,802,462.20   37,600,000.00   

33 อมตะนคร 
 

SF.M1.5/1-G260 20133 2 - 3 - 84 1,800 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

37,778,117.49   42,200,000.00   

34 อมตะนคร 
 

SF.M1.5/2-G261 20134 2 - 3 - 61 1,800 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

37,778,117.49   41,400,000.00   

35 อมตะนคร 
 

SF.C3-G262/1 20135 5 - 0 - 16 3,500 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

73,529,116.18   76,700,000.00   

36 อมตะนคร 
 

SF.M1.5/5-G254 20124 2 - 3 - 92 1,800 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้ลอย 
จํานวน 1 หลัง 

36,856,699.76   39,400,000.00   

37 อมตะนคร 
 

SF.M1.6-G253/1 20125 3 - 1 - 1 1,950 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

41,463,787.36   46,800,000.00   



 

9 

ลําดับ 
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตสงเสริม 
อุตสาหกรรม / 

โครงการ 

ชื่อโรงงาน / 
คลังสินคา 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาทุน ราคาประเมินโดย 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 1 เม.ย. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 16 ส.ค. 56 

ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 25 ก.ย. 56 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
38 อมตะนคร 

 
SF.M1.8/4-
G122/4 

95450 

ต. ดอนหัวฬอ 
อ. เมืองชลบุรี 
จ. ชลบุรี 

3 - 0 - 41 2,100 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

43,122,338.45   51,800,000.00   

39 อมตะนคร 
 

SF.M1.6-G702/2 122543 3 - 0 - 12 1,950 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

38,699,534.20   44,400,000.00 
 
 

  

40 อมตะนคร 
 

SF.C3.2-G253,     
253/2 

20126, 
20709 

ต. บานเกา  
อ. พานทอง 
จ. ชลบุรี 

2 - 1 - 30 และ 
3 - 1 - 53  
ตามลําดับ 

3,750 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

61,919,255.51   83,600,000.00   

41 อมตะนคร 
 

SF.C5.5-G702/5 122540 

ต. ดอนหัวฬอ 
อ. เมืองชลบุรี 
จ. ชลบุรี 

7 - 0 - 79 5,750 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

117,665,013.53   130,000,000.00   

42 อมตะนคร 
 

SF.A1.125/1-
131/4 

6015 1 - 3 - 99 1,250 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

25,118,781.69   28,400,000.00   

43 อมตะนคร 
 

SF.A1.5/1-59 87778 3 - 0 - 73 1,750 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

33,268,004.14   38,800,000.00   

44 อมตะนคร 
 

SF.A1.125/2-131 6010 2 - 0 - 36.3 1,250 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

24,447,669.36   28,100,000.00   

45 อมตะนคร 
 

SF.M1.8/3-
G122/3 

120646 3 - 0 - 49 2,100 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

42,280,085.88   46,000,000.00   

46 อมตะนคร 
 

SF.L2.6-G702/8 123210 
122537 

4 - 3 - 91 3,000 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

58,530,595.55   68,600,000.00   

47 อมตะนคร 
 

SF.B2.1-G702/9 122535 4 - 1 - 74 2,450 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

54,935,350.70   54,900,000.00   



 

10 

ลําดับ 
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตสงเสริม 
อุตสาหกรรม / 

โครงการ 

ชื่อโรงงาน / 
คลังสินคา 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาทุน ราคาประเมินโดย 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 1 เม.ย. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 16 ส.ค. 56 

ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 25 ก.ย. 56 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
48 อมตะนคร 

 
SF.C2.2-
G702/12 

122532 

ต. ดอนหัวฬอ 
อ. เมืองชลบุรี 
จ. ชลบุรี 

3 - 2 - 81 2,750 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

50,668,992.52   60,100,000.00   

49 อมตะนคร 
 

SF.M1.8/1-
G122/1 

120648 3 - 0 - 49 2,100 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

44,676,916.78   48,400,000.00   

50 อมตะนคร 
 

SF.A1.5/1-G58 130484 2 - 3 - 98 1,750 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

35,610,649.81 40,300,000.00     

51 อมตะนคร 
 

SF.A1.5/2-G59 87777 2 - 2 - 83 1,750 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

36,574,402.64 40,600,000.00     

52 อมตะนคร 
 

SF.A1.75-G59 48912 3 - 2 - 36 2,000 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

41,730,477.68 46,300,000.00     

53 อมตะนคร 
 

SF.A1.375-G-
131/6 

6009 2 - 1 - 34.5 1,625 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

34,719,179.25 37,700,000.00     

54 อมตะนคร 
 

SF.M1.6/2-
G702/3 

122542 3 - 0 - 14 1,950 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

42,144,891.11 45,700,000.00     

55 อมตะนคร 
 

SF.B2.9-G800 25662 
ต. พานทอง 
อ. พานทอง 
จ. ชลบุรี 
 

4 - 1 - 54 3,325 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

72,185,052.46 76,800,000.00     

56 อมตะนคร 
 

SF.L3.2-G752 25487 5 - 2 - 36 3,600 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

77,138,740.56 83,400,000.00     

57 อมตะนคร 
 

SF.A1.75-G98 99577 ต. ดอนหัวฬอ 
อ. เมืองชลบุรี 
จ. ชลบุรี 

3 - 1 - 24 2,000 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

38,742,398.00  43,000,000.00    



 

11 

ลําดับ 
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตสงเสริม 
อุตสาหกรรม / 

โครงการ 

ชื่อโรงงาน / 
คลังสินคา 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาทุน ราคาประเมินโดย 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 1 เม.ย. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 16 ส.ค. 56 

ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 25 ก.ย. 56 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
58 อมตะนคร 

 
SF.B1.9/1-G152 108456 

ต. ดอนหัวฬอ 
อ. เมืองชลบุรี 
จ. ชลบุรี 

2 - 3 - 40 2,275 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

45,124,352.00  48,600,000.00    

59 อมตะนคร 
 

SF.A1.375-
G156/4 

53860 2 - 1 - 90.1 1,625 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

32,682,448.00  34,900,000.00    

60 อมตะนคร 
 

SF.M1.8/2-
G122/2 

120647 3 - 0 - 49 2,100 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

40,209,308.00  44,700,000.00    

61 อมตะนคร 
 

SF.L2.4-G702/1 122544 3 - 3 - 37 2,800 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

53,608,281.00  60,000,000.00    

62 อมตะนคร 
 

SF.L1.8/2-
G702/11 

122533 3 - 0 - 21 2,200 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

43,912,362.00  47,500,000.00    

63 อมตะนคร 
 

SF.M1.5-
G702/14 

53176 2 - 2 - 97 1,800 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

37,150,263.00  38,800,000.00    

64 อมตะนคร 
 

SF.A1.25-G156/5 53859 2 - 1 - 18.4 1,500 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

30,536,148.50   33,500,000.00   

65 อมตะนคร 
 

SF.A1.5/2-G58/2 130485 2 - 2 - 86 1,750 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

31,924,279.00 40,000,000.00     

66 อมตะนคร 
 

SF.A1-G156/6 53858 2 - 0 - 89.5 1,125 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

22,470,256.00 26,100,000.00     

67 อมตะนคร 
 

SF.A1.5-G131/7 6008 2 - 1 - 98.6 1,750 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

33,619,652.00 40,600,000.00     



 

12 

ลําดับ 
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตสงเสริม 
อุตสาหกรรม / 

โครงการ 

ชื่อโรงงาน / 
คลังสินคา 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาทุน ราคาประเมินโดย 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 1 เม.ย. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 16 ส.ค. 56 

ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 25 ก.ย. 56 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
68 อมตะนคร 

 
SF.A1.75-G131/8 6002 

ต. ดอนหัวฬอ 
อ. เมืองชลบุรี 
จ. ชลบุรี 

2 - 3 - 35.7 2,000 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

40,422,547.00 46,400,000.00     

69 อมตะนคร 
 

SF.L2/1-G702/6 122539 3 - 1 - 26 2,400 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

51,432,580.00 57,300,000.00     

70 อมตะนคร 
 

SF.B1.7-G702/13 122531 2 - 3 - 74 2,100 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

43,579,238.00 48,700,000.00     

71 อมตะนคร 
 

SF.L4.8-G737 24505 

ต. พานทอง 
อ. พานทอง 
จ. ชลบุรี 

7 - 3 - 28 5,200 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

103,054,544.00 119,200,000.00     

72 อมตะนคร 
 

SF.S1.7/1-
G800/3 

25664 3 - 0 - 82 1,900 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

39,222,037.00 43,900,000.00     

73 อมตะนคร 
 

SF.L3.4-G800/2 
 

25663 4 - 3 - 07 3,800 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

79,489,169.00 88,500,000.00     

74 อมตะนคร 
 

SF.M2.1/2-
G802/3 

26244 3 - 1 - 13 2,400 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

49,226,293.00 55,300,000.00     

75 อมตะนคร 
 

SF.A1.7-G802/4 26245 3 - 0 - 75 2,000 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

41,422,973.00 46,100,000.00     

76 อมตะนคร 
 

SF.A1.5-G802/7 29692 2 - 3 - 47 1,750 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

36,419,061.00 40,300,000.00     

77 อมตะนคร 
 

SF.M1.8-G802/8 29690 2 - 3 - 83 2,100 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

43,372,019.00 49,100,000.00     



 

13 

ลําดับ 
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตสงเสริม 
อุตสาหกรรม / 

โครงการ 

ชื่อโรงงาน / 
คลังสินคา 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาทุน ราคาประเมินโดย 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 1 เม.ย. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 16 ส.ค. 56 

ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 25 ก.ย. 56 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
78 อมตะนคร 

 
SF.A1.2-G802/10 29691 

และ 
24980 

ต. พานทอง 
อ. พานทอง 
จ. ชลบุรี 

2 - 2 - 35  
และ 

0 - 1 - 26 

1,500 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

30,166,401.00 34,800,000.00     

79 อมตะนคร 
 

SF.M1.5/2-
G865/2 

29686 

ต. หนองกะขะ   
อ. พานทอง   
จ. ชลบุรี 

2 - 3 - 05 1,800 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

37,721,398.00 42,300,000.00     

80 อมตะนคร 
 

SF.M1.3-G865/3 29687 2 - 1 - 96 1,650 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

33,969,801.00 38,400,000.00     

81 อมตะนคร 
 

SF.M1.2-G153/1 6041 
ต. ดอนหัวฬอ   
อ. เมืองชลบุรี    
จ. ชลบุรี 
 

2 - 2 - 12.3 1,350 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

27,867,205.00 31,400,000.00     

82 อมตะนคร 
 

SF.A1.3-G153/2 158005 2 - 3 - 3.5 1,625 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

34,970,227.00 38,400,000.00     

83 อมตะนคร 
 

SF.C2.5-G751 25488 
 
 

ต. พานทอง 
อ. พานทอง 
จ. ชลบุรี 

4 - 1 - 31 3,000 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

66,726,595.00   67,000,000.00   

84 อมตะนคร 
 

SF.B2.4-G802/2 26243 3 - 2 - 78 2,800 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

58,109,965.00   62,600,000.00   

85 อมตะนคร 
 

SF.C3.5-G802/5 26246 4 - 3 - 71 4,000 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

83,455,958.00   89,500,000.00   

86 อมตะนคร 
 

SF.C4.5-
G802/11,G812 

29689,307
63 

7 - 3 - 43 5,000 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

112,631,565.00   113,400,000.00   

87 อมตะนคร 
 

SF.A1.7-G153/3 158004 ต. ดอนหัวฬอ   
อ. เมืองชลบุรี    
จ. ชลบุรี 

3 - 1 - 14.1 2,000 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

46,671,515.00   44,800,000.00   



 

14 

ลําดับ 
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตสงเสริม 
อุตสาหกรรม / 

โครงการ 

ชื่อโรงงาน / 
คลังสินคา 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาทุน ราคาประเมินโดย 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 1 เม.ย. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 16 ส.ค. 56 

ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 25 ก.ย. 56 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
88 อมตะนคร SF.S1.7/2- 

G800/6 
31358 

ต. พานทอง 
อ. พานทอง 
จ. ชลบุรี 

3 - 0 - 69 1,900 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

42,415,677.00 43,700,000.00     

89 อมตะนคร SF.S1.7/3- 
G800/7 

31357 3 - 1 - 24 1,900 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

42,516,069.00 43,700,000.00     

90 อมตะนคร SF.C3- G802/9 26241 4 - 2 - 76 3,500 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

78,456,453.00 80,600,000.00     

91 อมตะนคร SF.B4.9- G811 24802 9 - 0 - 90 5,250 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

119,968,600.00 121,900,000.00     

92 อมตะนคร SF.A2- G906 36402 ต. หนองกะขะ 
อ. พานทอง 
จ. ชลบุรี 

3 - 2 - 85 2,250 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

51,049,401.00 52,200,000.00     

93 
 

อมตะนคร SF.A1.8/1- 
G808/2 

36398 
ต. พานทอง 
อ. พานทอง 
จ. ชลบุรี 
 

3 - 0 - 82 2,125 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

48,288,617.00 49,400,000.00     

94 อมตะนคร SF.M2.2- G808/1 36397 3 - 3 - 19 2,550 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

58,679,202.00 59,600,000.00     

95 บางปะอิน 
 

SF.A2/1 - 31,32 48775 

ต. บางกระสั้น   
อ. บางปะอิน   
จ. พระนครศรีอยุธยา 

3 - 2 - 82.7 2,250 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

44,228,039.51     41,900,000.00 

96 บางปะอิน 
 

SF.A2/2-31,32 48776 3 - 1 - 64.2 2,250 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

44,228,039.51     41,900,000.00 

97 บางปะอิน 
 

SF.A1.75-31,32 48777 3 - 0 - 44.2 2,000 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

35,382,432.01     37,200,000.00 



 

15 

ลําดับ 
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตสงเสริม 
อุตสาหกรรม / 

โครงการ 

ชื่อโรงงาน / 
คลังสินคา 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาทุน ราคาประเมินโดย 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 1 เม.ย. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 16 ส.ค. 56 

ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 25 ก.ย. 56 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
98 บางปะอิน 

 
SF.A1/1-29 33600 

ต. คลองจิก  
อ. บางปะอิน  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

1 - 2 - 43 
 

1,125 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

18,647,339.57     22,100,000.00 

99 
 

บางปะอิน 
 

SF.A1-29 40216 1 - 3 - 69 1,125 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

20,708,613.80     22,200,000.00 

100 บางปะอิน 
 

SF.A1-6,13 48809 

ต. บางกระสั้น  
อ. บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

2 - 0 - 12.72 1,125 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

23,009,570.22 
 

    21,600,000.00 

101 บางปะอิน 
 

SF.A1.5/1-6,13 48809, 
48814 

2 - 2 - 38.44 1,750 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

34,514,356.33     

117,300,000.00 
102 บางปะอิน 

 
SF.A1.5/2-6,13 48814 2 - 2 - 83.6 1,750 อาคารคอนกรีตเสริม

เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

34,514,356.33     

103 บางปะอิน 
 
 

SF.B2.45-6,13 48809 3 - 3 - 80.28 2,800 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

51,579,788.05     

104 บางปะอิน 
 

SF.A1.5/3-6,13 48814 2 - 2 - 38.4 1,750 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

35,281,341.14     34,700,000.00 

105 บางปะอิน 
 

SF.A1.5/4-6,13 48814 2 - 2 - 83.6 1,750 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

35,281,342.14     34,600,000.00 

106 บางปะอิน 
 

SF.C3 - 3 - 2/3 57260 3 - 2 - 97 3,500 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

70,802,366.47     67,700,000.00 

107 บางปะอิน 
 

SF.C3 - 2/33 
 

48778 4 - 1 - 52.1 3,500 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

68,715,543.87    67,300,000.00  



 

16 

ลําดับ 
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตสงเสริม 
อุตสาหกรรม / 

โครงการ 

ชื่อโรงงาน / 
คลังสินคา 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาทุน ราคาประเมินโดย 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 1 เม.ย. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 16 ส.ค. 56 

ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 25 ก.ย. 56 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
108 บางปะอิน 

 
SF. A1.5-29 40215 ต. คลองจิก  

อ. บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

2 - 2 - 62 1,500 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

30,960,618.00    29,600,000.00  

109 บางปู SF.A1.3-G27 288255 

ต. แพรกษา          
อ. เมือง                 
จ. สมุทรปราการ 

2 - 1 - 19.4 1,625 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

35,568,961.57   36,100,000.00   

110 บางปู SF.M2.8-G61/2 6432 5 - 1 - 32.5 3,150 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

60,591,869.78   69,300,000.00   

111 บางปู SF.A2.1/2-G61/4 288258 3 - 0 - 81.8 2,375 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

42,519,769.07   52,200,000.00   

112 บางปู SF.C5.5-G-64/2 2826 7 - 1 - 62.5 6,000 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

123,918,846.50   125,500,000.00   

113 บางปู SF.M3.1- G27/5 9936 5 - 0 - 7.5 3,450 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

79,761,551.00 75,200,000.00     

114 บางปู SF.S1.5/1-G61/6 303058 
และ 

304329 

9 - 2 - 71.2 
และ 

0 - 0 - 3.3 

1,700 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 2 หลัง 

38,751,364.00 37,000,000.00     

115 บางปู SF.C4.7-G61/7 5,250 114,346,641.00 104,800,000.00     

116 บางปู SF.A2-G61/5 288257 3 - 1 - 10 2,250 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

50,396,852.00 48,300,000.00     

117 บางปู SF.A2.1/1-G61/1 288259 3 - 0 -54.4 2,375 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

52,605,478.00 51,000,000.00     

118 บางปู SF.C3.2-G64/1 291346 6 - 0 - 93.5 3,750 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

81,518,414.00 74,100,000.00     



 

17 

ลําดับ 
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตสงเสริม 
อุตสาหกรรม / 

โครงการ 

ชื่อโรงงาน / 
คลังสินคา 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาทุน ราคาประเมินโดย 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 1 เม.ย. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 16 ส.ค. 56 

ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 25 ก.ย. 56 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
119 บางปู SF.M3.3-G76 98630 ต. แพรกษา          

อ. เมือง 
จ. สมุทรปราการ 

5 - 0 - 59 3,600 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

79,309,786.00 73,800,000.00     

120 ไฮเทค 
 

SF.A1.6/1-G2/6 

4793 

ต. บานเลน  
อ. บางปะอิน 
จ. พระนครศรีอยุธยา 

17 - 3 - 34 
 

1,875 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

35,382,432.01     37,300,000.00 

121 ไฮเทค 
 

SF.A1.6/2-G2/6 
 

1,875 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

33,171,029.88     37,900,000.00 

122 ไฮเทค 
 

SF.A1.6/3-G2/6 1,875 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

34,276,730.95     37,400,000.00 

123 ไฮเทค 
 

SF.B1.7-G2/6 2,100 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

35,935,282.04     

110,700,000.00 
124 ไฮเทค 

 
SF.C3-G2/6 3,500 อาคารคอนกรีตเสริม

เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

69,659,161.96     

125 ไฮเทค 
 

SF.A2/1-G7 57265 3 - 1 - 80 2,250 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

43,190,881.40     45,400,000.00 

126 ไฮเทค 
 

SF.A2.125/3-
E5/10-13 

48941, 
62392 

3 - 1 - 83 2,375 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

46,402,634.35 
  
 

    47,200,000.00 

127 ไฮเทค 
 

SF.A2.125/2-
E5/10-13 

48940, 
62393 

3 - 1 - 77 2,375 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

46,019,141.44     47,000,000.00 

128 ไฮเทค 
 

SF.A2.125/4-
E5/10-13 

48942, 
62391 

3 - 1 - 59 2,375 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

46,498,507.82     46,700,000.00 
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ลําดับ 
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตสงเสริม 
อุตสาหกรรม / 

โครงการ 

ชื่อโรงงาน / 
คลังสินคา 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาทุน ราคาประเมินโดย 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 1 เม.ย. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 16 ส.ค. 56 

ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 25 ก.ย. 56 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
129 ไฮเทค 

 
SF.B2.8-G1/4 20168 

ต. บานเลน  
อ. บางปะอิน  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

5 - 3 - 79 3,150 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

67,375,928.88 
 

   64,100,000.00  

130 ไฮเทค 
 

SF.A1.2- 
F7/11-12 

59720 2 - 2 - 63 1,500 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

31,418,327.61    31,800,000.00  

131 ไฮเทค 
 

SF.L2.8/1-G7 4942 4 - 2 - 37 3,200 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

68,407,143.69 
 

   66,700,000.00  

132 ไฮเทค 
 

SF.M1.9/1-G1/4 

63447 
6 - 1 - 20 

 

2,250 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

47,105,575.00    46,500,000.00  

133 ไฮเทค 
 

SF.A1.6-G1/4 1,875 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

36,126,109.00    38,500,000.00  

134 ไฮเทค 
 

SF.M1.6/2-G1/4 63446 3 - 0 - 14 1,950 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

37,785,329.00    39,700,000.00  

135 ไฮเทค 
 

SF.B1.75-G2/5 49559 4 - 0 - 48 2,100 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

41,550,994.00    42,700,000.00  

136 ไฮเทค 
 

SF.A2.1-G7 57262 3 - 2 - 92 2,375 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

45,696,805.00    49,000,000.00  

137 ไฮเทค 
 

SF.A2/3-G7 57263 3 - 1 - 58 2,250 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

43,527,745.00    45,800,000.00  

138 ไฮเทค 
 

SF.A2.6/1-G7 56720 4 - 1 - 94 2,875 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

55,714,728.00    61,700,000.00  
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ลําดับ 
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตสงเสริม 
อุตสาหกรรม / 

โครงการ 

ชื่อโรงงาน / 
คลังสินคา 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาทุน ราคาประเมินโดย 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 1 เม.ย. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 16 ส.ค. 56 

ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 25 ก.ย. 56 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
139 ไฮเทค 

 
SF.A2.6/2-G7 53533 

ต. บานเลน  
อ. บางปะอิน  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

4 - 1 - 95 2,875 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง  

55,714,728.00    58,500,000.00  

140 ไฮเทค SF.L2.8/2-G7 59911 4 - 2 - 34 3,200 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

64,842,666.00    67,600,000.00  

141 ไฮเทค 
 

SF.A1.7-E5/4-5 53189 3 - 1 - 11 2,187.5 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง  

41,101,530.00    45,400,000.00  

142 ไฮเทค 
 

SF.A2.3/2- 
F7/14-15 

55947 3 - 3 - 65 2,625 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

52,271,067.00    53,400,000.00  

143 ไฮเทค 
 

SF.EF1-
G5/6,G5/7 

12749 ต. บานโพ 
อ. บางปะอิน  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

21 - 1 - 12 12,780 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

180,001,095.00    194,800,000.00  

144 ไฮเทค 
 

SF.A2/2-G7/3 57264 

ต. บานเลน  
อ. บางปะอิน  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

3 - 1 - 78 2,250 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

45,380,004.00     42,900,000.00 

145 ไฮเทค SF.M1.6/1- 
G_1/4_3 

71623 3 - 0 - 79 1,950 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

43,469,794.00 41,100,000.00     

146 ไฮเทค SF.A2.3/1- 
F_7/14_2 

59403 3 - 3 - 2 2,625 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

58,177,242.00 55,300,000.00     

147 นวนคร 
 

SF.M1.9/1-F1  130030 

ต. คลองหนึ่ง   
อ. คลองหลวง   
จ. ปทุมธานี 

3 - 1 - 80 2,250   อาคารคอนกรีตเสริม 
  เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

41,060,308.56    44,300,000.00  

148 นวนคร 
 

SF.A1.5-F3 130032 3 - 0 - 23 1,750   อาคารคอนกรีตเสริม 
  เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

30,989,039.18    33,700,000.00  
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ลําดับ 
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตสงเสริม 
อุตสาหกรรม / 

โครงการ 

ชื่อโรงงาน / 
คลังสินคา 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาทุน ราคาประเมินโดย 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 1 เม.ย. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 16 ส.ค. 56 

ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 25 ก.ย. 56 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
149 นวนคร 

 
SF.M2.2/1-F5 130034 

ต. คลองหนึ่ง   
อ. คลองหลวง   
จ. ปทุมธานี 

3 - 3 - 52 2,550 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

46,483,359.76    50,100,000.00  

150 นวนคร 
 

SF.L2.2-F4 130033, 
138714 

4 - 0 - 0 2,600 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

54,105,058.35    50,000,000.00  

151 นวนคร 
 

SF.M2.5/1-F13 130042 4 - 0 - 46 2,850 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

61,188,638.04    55,400,000.00  

152 นวนคร 
 

SF.M2.5/2-F14 130043 4 - 0 - 61 2,850 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

54,882,883.00    55,400,000.00  

153 นวนคร 
 

SF.M2.5/3-F15 130044 4 - 0 - 61 2,850 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

54,882,883.00    55,400,000.00  

154 นวนคร 
 

SF.A2.1-F16 130045 3 - 3 - 30 2,375 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

47,678,028.00    46,200,000.00  

155 นวนคร 
 

SF.M1.9/1-F18 130047 3 - 1 - 61 2,250 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

44,131,504.00    43,400,000.00  

156 นวนคร 
 

SF.M1.9/2-F19 130048 3 - 1 - 76 2,250 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

43,237,047.00    44,200,000.00  

157 นวนคร 
 

SF.M1.9/3-F20 130049 3 - 1 - 76 2,250 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

43,237,047.00    44,200,000.00  

158 
 

นวนคร 
 

SF.M1.9/2-F2 130031 3 - 2 - 12 2,250 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

42,768,197.00     42,900,000.00 
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ลําดับ 
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตสงเสริม 
อุตสาหกรรม / 

โครงการ 

ชื่อโรงงาน / 
คลังสินคา 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาทุน ราคาประเมินโดย 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 1 เม.ย. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 16 ส.ค. 56 

ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 25 ก.ย. 56 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
159 

 
นวนคร 

 
SF.A2.1/2-I 58255 

ต. คลองหนึ่ง   
อ. คลองหลวง   
จ. ปทุมธานี 

3 - 3 - 00 2,375   อาคารคอนกรีตเสริม 
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

43,718,602.00     46,900,000.00 

160 นวนคร 
 

SF.B2.2/1-I 58256 3 - 2 - 87.5 2,625   อาคารคอนกรีตเสริม 
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

52,072,156.00     51,600,000.00 

161 นวนคร SF.A1.8-F7 130036 3 - 2 - 30 2,125  อาคารคอนกรีตเสริม 
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

45,126,263.00 42,900,000.00     

162 ปนทอง 
 

SF.M1.6/2-P12 115908 

ต. หนองขาม  
อ. ศรีราชา  
จ. ชลบุรี 

2 - 3 - 83.3 1,950 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

37,480,330.06 42,100,000.00     

163 ปนทอง 
 

SF.M1.6/3-P13 115909 3 - 0 - 47.9 1,950 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

38,058,506.48 41,900,000.00     

164 ปนทอง SF. M1.2/1-P10 

64255 7 - 3 - 57.4 

1,450 
อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 
แบงเปน  4 คูหา 

25,105,749.38 29,400,000.00     

165 ปนทอง SF. A1/1-P10 1,200 21,009,801.86 24,400,000.00     

166 ปนทอง SF. A1/2-P10 1,200 19,564,172.62 24,400,000.00     

167 ปนทอง SF. M1.2/2-P10 1,450 23,660,121.14 29,400,000.00     

168 ปนทอง SF. A1/3-P14 

64256 8 - 0 - 46.9 

1,200 

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียวมีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 
แบงเปน 6 คูหา 

21,009,801.86 23,900,000.00     

169 ปนทอง SF. A1/4-P14 1,200 21,009,801.86 24,400,000.00     

170 ปนทอง SF. A1/5-P14 1,200 19,564,172.62 24,200,000.00     

171 ปนทอง SF. A1/6-P14 1,200 21,009,801.86 24,100,000.00     

172 ปนทอง SF. A1/7-P14 1,200 19,564,173.62 24,400,000.00     

173 ปนทอง SF. M1.2/3-P14 1,450 23,660,121.14 29,400,000.00     
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ลําดับ 
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตสงเสริม 
อุตสาหกรรม / 

โครงการ 

ชื่อโรงงาน / 
คลังสินคา 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาทุน ราคาประเมินโดย 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 1 เม.ย. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 16 ส.ค. 56 

ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 25 ก.ย. 56 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
174 ปนทอง 

 
SF.M1.8-P9 104491 

ต. หนองขาม  
อ. ศรีราชา  
จ. ชลบุรี 

3 - 0 - 55.9 2,100 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

39,296,961.00  43,000,000.00    

175 ปนทอง 
 

SF.M2.5/4-P24 64247 3 - 3 - 76 2,850 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

51,953,534.00  58,000,000.00    

176 ปนทอง 
 

SF.L4.0-P6 116367 6 - 2 - 26.2 4,400 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

83,396,180.00 93,700,000.00     

177 ปนทอง 
 

SF.B2.9/1-P20 115921 4 - 2 - 97.2 3,325 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

63,937,900.00 71,600,000.00     

178 ปนทอง 
 

SF.M2.5/3-P23 115924 3 - 3 - 72.1 2,850 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

55,434,282.00 61,400,000.00     

179 ปนทอง 
 

SF.M2.5/2-P22 115923 3 - 3 -75.4 2,850 
 
 

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

60,573,708.00   61,900,000.00   

180 ปนทอง 
 

SF.B2.9/2-P25 115925 5 - 0 - 75.3 3,325 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

70,959,325.00   71,700,000.00   

181 ปนทอง 
 

SF.S1.6/2-L-41 7156 3 - 1 - 46.6 1,800 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

38,004,496.00   39,000,000.00   

182 ปนทอง 
 

SF.M2.5/1-P21 115922 4 - 0 - 9 2,850 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

60,220,980.00   61,600,000.00   

183 ปนทอง SF.A1.5-L13 131715 3 - 1 - 82 1,750 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

37,295,678.00 37,700,000.00     
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ลําดับ 
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตสงเสริม 
อุตสาหกรรม / 

โครงการ 

ชื่อโรงงาน / 
คลังสินคา 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาทุน ราคาประเมินโดย 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 1 เม.ย. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 16 ส.ค. 56 

ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 25 ก.ย. 56 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
184 ปนทอง SF.M2.4-

L14/1,L15/1 
172409 

ต. หนองขาม  
อ. ศรีราชา  
จ. ชลบุรี 

4 - 2 - 30.9 2,700 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

59,934,105.00 58,800,000.00     

185 ปนทอง SF.S1.6/1-
L_40,L_41 

164899 
และ 

174822 

2 - 2 - 47.6  
และ  

0 - 3 - 0 

1,800 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

38,600,776.00 38,800,000.00     

186 ปนทอง SF.A1.6-G025 167207 
ต. บอวิน  
อ. ศรีราชา  
จ. ชลบุรี 
 

3 - 3 - 0.4 1,875 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

49,011,748.00 *** 

187 ปนทอง SF.M1.9-G007 166517 4 - 2 - 12 2,250 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

55,811,893.00 *** 

188 โรจนะ 
 

SF.S1.2/1-5/2 

21199 

ต. ธนู   
อ. อุทัย  
จ. พระนครศรีอยุธยา 
 

8 - 2 - 93 

1,400 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

26,352,540.17     27,900,000.00 

189 โรจนะ 
 

SF.S1.2/2-5/2 1,400 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

24,325,421.39     

62,400,000.00 
190 โรจนะ 

 
SF.A1.6-5/2 1,875 อาคารคอนกรีตเสริม

เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

36,303,848.73     

191 โรจนะ SF.S1.5-304,309 

14592, 
14597 ต. คานหาม  

อ. อุทัย(อุทัยใหญ) 
จ. พระนครศรีอยุธยา 

4 - 3 - 93   
และ 

4 - 3 - 85  
ตามลําดับ 

1,700 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

30,038,210.03     34,300,000.00 

192 โรจนะ SF.A1.8/1-
304,309 

2,125 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

37,409,549.80     

81,000,000.00 
193 โรจนะ 

 
SF.A1.8/2-
304,309 

14592, 
14597 

4 - 3 - 93  และ 
4 - 3 - 85 
ตามลําดับ 

2,125 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

37,409,549.80     



 

24 

ลําดับ 
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตสงเสริม 
อุตสาหกรรม / 

โครงการ 

ชื่อโรงงาน / 
คลังสินคา 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาทุน ราคาประเมินโดย 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 1 เม.ย. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 16 ส.ค. 56 

ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 25 ก.ย. 56 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
194 โรจนะ 

 
SF.B2.6/1-C 25826 

ต. อุทัย  
อ. อุทัย   
จ.พระนครศรีอยุธยา 
 
 

4 - 0 - 17 2,975 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

59,247,144.53     58,900,000.00 

195 โรจนะ 
 

SF.B2.6/2-D 25827 4 - 0 - 11 2,975 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

59,247,144.53     60,400,000.00 

196 โรจนะ 
 

SF.M1.8/1-F 25822 3 - 0 - 4 2,100 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

41,832,354.05     40,000,000.00 

197 โรจนะ 
 

SF.B2.1/1-H  26065 3 - 1 - 28 2,450 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

47,449,288.50     46,700,000.00 

198 โรจนะ 
 

SF.B1.75/1-4-1 21159 ต. ธนู  
อ. อุทัย  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

3 - 1 - 7 2,100 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

38,636,903.80     41,800,000.00 

199 โรจนะ 
 

SF.M1.9/2-FZ-
G2 

26524 

ต. อุทัย  
อ. อุทัย   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

2 - 3 - 70 

9,933 

อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

228,561,736.59 

  
 
 
 
 

  
 
 

189,400,000.00 
200 โรจนะ 

 
SF.M2.1-FZ-G3 26523 3 - 0 - 57 อาคารคอนกรีตเสริม

เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

201 โรจนะ 
 

SF.B2.2-FZ-G1 26525 3 - 1 - 7 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

202 โรจนะ 
 

SF.A1.6 5T-2 25833 3 - 1 -  53 1,875 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

36,719,440.28     37,300,000.00 

203 โรจนะ 
 

SF.M1.8 - FZ-H3 26522 ต. อุทัย  
อ. อุทัย   
จ. พระนครศรีอยุธยา 

2 - 3 -  97 2,100 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

43,526,438.07     40,000,000.00 
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ลําดับ 
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตสงเสริม 
อุตสาหกรรม / 

โครงการ 

ชื่อโรงงาน / 
คลังสินคา 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาทุน ราคาประเมินโดย 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 1 เม.ย. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 16 ส.ค. 56 

ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 25 ก.ย. 56 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
204 โรจนะ 

 
SF.W4.1-16-3, 
16-4 

22644, 
26826 

ต. อุทัย  
อ. อุทัย   
จ. พระนครศรีอยุธยา 

6 - 2 - 1 6,575 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

116,719,312.27     125,400,000.00 

205 โรจนะ 
 

SF.M2.2/3 -E 26063 3 - 3 - 80 2,550 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

57,859,483.22     51,700,000.00 

206 โรจนะ 
 

SF.B1.7/2-4-2 21160 ต. ธนู  
อ. อุทัย  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

3 - 0 - 97 2,100 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

44,756,660.12    42,900,000.00  

207 โรจนะ 
 

SF.M1.9/1-FZ-
H1& part FZ-H2 

26520 

ต. อุทัย  
อ. อุทัย   
จ. พระนครศรีอยุธยา 
 
  

3 - 0 - 26 1,950 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว        
จํานวน 1 หลัง 

39,253,634.63    39,700,000.00  

208 โรจนะ 
 

SF.S1-FZ-C3 27351 2 - 0 - 2 1,200 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

24,749,161.36    25,000,000.00  

209 โรจนะ 
 

SF.A1.6-FZ-H2 26521 2 - 3 - 50 1,875 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

38,911,502.45    38,100,000.00  

210 โรจนะ 
 

SF.S1.4/2-16-6 26832 2 - 3 - 65 1,600 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

32,517,005.39    33,200,000.00  

211 โรจนะ 
 

SF.B1-24-4 27703 

ต. ธนู   
อ. อุทัย  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

2 - 1 - 29 1,225 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

25,023,830.55    26,200,000.00  

212 โรจนะ 
 

SF.B1.9-24-5 

27704 
 

14 - 0 - 95 

2,275 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

48,124,974.73    48,600,000.00  

213 โรจนะ 
 

SF.C2.7-24-6 3,250 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

68,474,606.67    69,500,000.00  
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ลําดับ 
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตสงเสริม 
อุตสาหกรรม / 

โครงการ 

ชื่อโรงงาน / 
คลังสินคา 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาทุน ราคาประเมินโดย 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 1 เม.ย. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 16 ส.ค. 56 

ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 25 ก.ย. 56 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
214 โรจนะ 

 
SF.M3.1-24-7  ต. ธนู   

อ. อุทัย  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

 3,450 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

72,599,466.89    73,800,000.00  

215 โรจนะ 
 

SF.A1.7/1-16-7 26831 

ต. อุทัย  
อ. อุทัย  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

3 - 0 - 85 2,000 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

41,730,477.68    40,700,000.00  

216 โรจนะ 
 

SF.A1.7/2-16-8 26830 3 - 1 - 34 2,000 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

40,284,849.43    41,500,000.00  

217 โรจนะ 
 

SF.B1.2-24-3 27702 ต. ธนู 
อ. อุทัย  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

2 - 2 - 3 1,400 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

28,392,145.17    28,500,000.00  

218 โรจนะ 
 

SF.L3-13 14583 ต. คานหาม 
อ. อุทัย  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

4 - 1 - 7 3,400 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

72,532,003.92    70,200,000.00  

219 โรจนะ 
 

SF.A1.5/2-FZ-D3 27353 ต. อุทัย  
อ. อุทัย  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

2 - 3 - 9 1,750 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

37,056,279.06    37,000,000.00  

220 โรจนะ 
 

SF.A2.2/1-20 29090 

ต. บานชาง  
อ. อุทัย  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

3 - 3 - 93 2,500 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

53,970,133.40    53,400,000.00  

221 โรจนะ 
 

SF.A2.2/2-20 29089 3 -3 - 93 2,500 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

54,452,008.81    50,900,000.00  

222 โรจนะ 
 

SF.L2.6-13 28472 ต. คานหาม  
อ. อุทัย  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

4 - 0 - 81 3,000 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

57,883,788.00    62,000,000.00  

223 โรจนะ 
 

SF.A1.3/1-16-1 26828 ต. อุทัย   
อ. อุทัย  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

2 - 3 - 56 1,625 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

30,893,534.00    33,500,000.00  



 

27 

ลําดับ 
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตสงเสริม 
อุตสาหกรรม / 

โครงการ 

ชื่อโรงงาน / 
คลังสินคา 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาทุน ราคาประเมินโดย 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 1 เม.ย. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 16 ส.ค. 56 

ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 25 ก.ย. 56 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
224 โรจนะ 

 
SF.A1.3/2-16-2 26827 

ต. อุทัย   
อ. อุทัย  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

2 - 3 - 71 1,625 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

32,682,448.00    34,800,000.00  

225 โรจนะ 
 

SF.S1.4/1-16-5 26829 2 - 3 - 74 1,600 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

30,191,384.00    32,700,000.00  

226 โรจนะ 
 

SF.A1.3/2-28 30622 

ต. บานชาง   
อ. อุทัย  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

2 - 3 - 60 1,625 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

31,340,763.00    33,200,000.00  

227 โรจนะ 
 

SF.M1.9-28 30623 3 - 2 - 27 2,250 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

43,527,745.00    46,100,000.00  

228 โรจนะ 
 

SF.M1.9-5_T3 25832 ต. อุทัย  
อ. อุทัย  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

3 - 1 - 88 2,250 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

    44,769,049.00     44,100,000.00 

229 โรจนะ 
 

SF.L2.8-13_1 14584 ต. คานหาม   
อ. อุทัย  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

4 - 1 - 55 3,200 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

    65,227,754.00     61,000,000.00 

230 โรจนะ 
 

SF.C4.5-20_5 29091 

ต. บานชาง  
อ. อุทัย  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

6 - 1 - 89 5,000 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

104,244,355.00     99,800,000.00 

231 โรจนะ 
 

SF.L4-29_2 29113 5 - 3 - 46 4,400 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

    93,389,736.00     83,900,000.00 

232 โรจนะ 
 

SF.M2.1/1-37_1 32784 ต. อุทัย  
อ. อุทัย  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

3 - 2 - 85 2,400 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

    51,271,815.00     45,800,000.00 

233 โรจนะ 
 

SF.S1.1-42.3 31577 ต. บานชาง 
อ. อุทัย  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

2 - 1 - 80 1,300 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

    27,561,727.00     26,300,000.00 
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ลําดับ 
ที่ 

นิคม / สวน / 
เขตสงเสริม 
อุตสาหกรรม / 

โครงการ 

ชื่อโรงงาน / 
คลังสินคา 

โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตั้ง พื้นที่ดิน 
(ไร - งาน - ตร.ว.) 

พื้นที่อาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

(ตร.ม.) 

รายละเอียดอาคาร
โรงงาน / 
คลังสินคา 

ที่ตั้งอยูบนที่ดิน 

ราคาทุน ราคาประเมินโดย 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 1 เม.ย. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 16 ส.ค. 56 

ไนทแฟรงค ชาร
เตอร (ประเทศไทย) 
ณ วันที่ 25 ก.ย. 56 

เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 

ซาลแมนน  
(ฟารอีสท) 

ณ วันที่ 2 ธ.ค. 56 
234 โรจนะ 

 
SF.M1.8/1-37_6 

34444 
ต. อุทัย  
อ. อุทัย  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

7 - 0 - 26 

2,100 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

48,238,421.00 43,200,000.00     

235 โรจนะ 
 

SF.M2.1/3-37 2,400 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

55,265,870.00 49,300,000.00     

236 โรจนะ 
 

SF.A1.7-54.3 29040 3 - 1 - 33 2,000 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

45,327,049.00 40,900,000.00     

237 โรจนะ 
 

SF.A1.3/1-54.4 29039 ต. อุทัย  
อ. อุทัย  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

2 - 3 - 30 1,625 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง 

39,353,716.00 33,200,000.00     

238 

ไทคอน  
โลจิสติคส 

พารค-บางนา 

SW.W6/1 

30847 

ต. บางสมัคร  
อ. บางปะกง 
จ. ฉะเชิงเทรา 

11 - 1 - 77 

2,450 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง  
แบงเปน 4 คูหา 

184,462,272.00 

 

183,000,000.00 
 

   

239 SW.W6/2 2,450   

240 SW.W6/3 2,450   

241 SW.W6/4 2,450   

242 SW.W7/1 

30838 12 - 0 - 34 

2,450 อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว มีชั้น
ลอย จํานวน 1 หลัง  
แบงเปน 4 คูหา 

187,042,970.21 

 

181,800,000.00 

   

243 SW.W7/2 2,450   

244 SW.W7/3 2,450   

245 SW.W7/4 2,450   

 878 - 0 - 92.94 583,399.5  11,689,995,818.15 3,665,100,000 967,200,000 2,676,600,000 2,486,900,000 2,293,200,000 
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หมายเหตุ:    

1. ภาระผูกพัน:        

1) โรงงานลําดับท่ี 147 - 161: ท่ีดินท่ีต้ังทรัพยสินดังกลาวไดจดภาระจํายอมเรื่องการกอสราง และอ่ืนๆ ใหแกท่ีดินโฉนด
เลขท่ี 1073 ซึ่งเปนของบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) อนึ่ง การลงทุนในอสังหาริมทรัพยภายใตเง่ือนไขดังกลาวไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเรียบรอยแลว 

2) โรงงานลําดับท่ี 189 - 238: ท่ีดินท่ีต้ังทรัพยสินดังกลาวเปนท่ีดินท่ีอยูภายใตขอบังคับการใชท่ีดินในสวนอุตสาหกรรม 
โรจนะ ซึ่งเปนเอกสารแนบทายสัญญาอนุญาตใหใชท่ีดินระหวางผูใชท่ีดิน (“กองทุน และ/หรือผูเชาท่ีดิน”) และบริษัท 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) (“โรจนะ”) ซึ่งกําหนดวา เพ่ือการพัฒนา ติดต้ัง และกอสรางส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆ และทรัพยสินท่ีใชรวมกันในสวนอุตสาหกรรมเมื่อโรจนะรองขอ ผูใชท่ีดินตกลงใหความยินยอมในการจด
ทะเบียนภารจํายอมใหแกเจาของท่ีดินขางเคียง อนึ่ง การลงทุนในอสังหาริมทรัพยภายใตเง่ือนไขดังกลาวไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเรียบรอยแลว 

2. โรงงานลําดับท่ี 186 - 187 ซื้อเมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2556 จึงใชราคาทุน ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เนื่องจากเปนการคํานวณมูลคาทรัพยสินครั้งแรก (กอนครบกําหนดประเมินราคา)  

3. บริษัทจัดการไดแตงตั้งบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค 
จํากัด ซึ่งเปนเจาของอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนตามที่ปรากฏในตาราง “สรุปรายละเอียดทรัพยสินท่ีกองทุนรวม
ลงทุนในปจจุบัน” เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุน 

4. ผูประเมินอิสระใชวิธีพิจารณาจากรายได (Income approach) เปนเกณฑในการประเมินมูลคาทรัพยสิน เนื่องจากทรัพยสิน
ดังกลาวมีความสามารถในการสรางรายได ผูลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดในรายงานการประเมินไดท่ีบริษัทจัดการ 

5. โรงงานลําดับท่ี 84, 85 และ 233: เมื่อโรงงานดังกลาวไดโอนใหกับทางกองทุน ทางกองทุนมีภาระท่ีจะตองจายคา
สาธารณูปโภคสวนกลางใหกับ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรัยล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) เปนจํานวนเงิน 2,000 บาทตอเดือน 

6. การใหขอมูลโรงงานลําดับท่ี 41 และ 194 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน (“กองทุน”) จัดต้ังขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2548 ซึ่งบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม 
บัวหลวง จํากัด (“บริษัทจัดการ”) ไดรับโอนการบริหารจัดการกองทุนเมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2551 (เดิมกองทุนนี้อยูภายใต
การบริหารจัดการโดยบริษัทจัดการกองทุน ไอเอ็นจี จํากัด (มหาชน)) ตอมาบริษัทจัดการไดพบวามีโรงงานจํานวน 2 โรง 
(ลงทุนเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2548) มีพ้ืนท่ีเชาไมตรงตามที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการและแบบกอสราง กลาวคือโรงงาน
ลําดับท่ี 41 และโรงงานลําดับท่ี 194 มีพ้ืนท่ีเชาปจจุบัน 5,500 ตารางเมตร และ 2,625 ตารางเมตร ตามลําดับ สําหรับพ้ืนท่ี
ท่ีไมตรงตามแบบกอสราง ไดแก พ้ืนท่ีชั้นลอยท่ีใชเปนพ้ืนท่ีสํานักงาน ซึ่งบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด 
(มหาชน) (“ไทคอน”) ในฐานะผูขายทรัพยสินใหแกกองทุน ไดชี้แจงวาไทคอนไมไดสรางพ้ืนท่ีดังกลาวในระหวางการกอสราง
โรงงาน เปนความประสงคของผูเชาในขณะนั้นไมตองการพ้ืนท่ีชั้นลอย และปจจุบันผูเชาโรงงานท้ังสองยังคงเชาโรงงาน
ดังกลาวอยู 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันบริษัทจัดการไดทําบันทึกขอตกลงกับไทคอนวา ไทคอนจะเรงเขาไปดําเนินการกอสรางพ้ืนท่ีชั้นลอย
ในอาคารโรงงานดังกลาวใหเปนไปตามแบบกอสรางเมื่อไดรับการอนุญาตจากผูเชา หรือเมื่อโรงงานวางจากสัญญาเชา ตาม
ความประสงคของกองทุน ดวยคาใชจายของไทคอนเอง    

บริษัทจัดการขอเรียนวา ในการกําหนดราคาซื้อทรัพยสินดังกลาว กองทุนพิจารณาจากราคาประเมินของผูประเมินอิสระเปน
เกณฑ ซึ่งผูประเมินอิสระไดใชวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) ท่ีอางอิงคาเชาตามสัญญาเชาโรงงานในขณะนั้น 
กองทุนจึงไมไดซื้อทรัพยสินแพงกวาปกติ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะเรงดําเนินการแกไขประเด็นดังกลาวใหเปนไปตาม
รายละเอียดโครงการตามที่กลาวขางตน 
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รายละเอียดเก่ียวกับการซ้ืออสังหาริมทรัพย 
 

สําหรับรอบระยะเวลาตัง้แตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 
วันที่ซื้อทรัพยสิน : วันที่ 27 กันยายน 2556                                                                                                 
ผูขาย : บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนค็ชั่น จาํกัด (มหาชน)  
วัตถุประสงคการซื้อ : เพื่อการลงทุน 

หนวย : บาท 

ลําดับ นิคม
อุตสาหกรรม 

ช่ือโรงงาน สถานที่ต้ัง ราคาประเมิน โดย ราคาซื้อ 
 

คาใชจาย
ในการซื้อ 

 
บ. เน็กซัส 
พรอพเพอตี้ 
คอนซัลแทนท 
(ณ 15 ก.ย. 56) 

บ.ไนทแฟรงค 
ชารเตอร 

(ประเทศไทย) 
(ณ 15 ก.ย. 56) 

1 ปนทอง SF.A1.6- G025 ต.หนองขาม 
อ.ศรีราชา 

50,300,000 47,700,000 49,000,000 11,748 
2 SF.M1.9-G007 55,300,000 56,300,000 55,800,000 11,893 

 105,600,000 104,000,000 104,800,000 23,641 
 
หมายเหตุ: ผูประเมินราคาท้ัง 2 รายใชวิธีพิจารณาจากรายได (Income approach) เปนเกณฑในการประเมินมูลคาทรัพยสิน เน่ืองจากทรัพยสิน

ดังกลาวมีความสามารถในการสรางรายได 

 
 

รายละเอียดเก่ียวกับการจําหนายอสังหาริมทรัพย 
 

สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

หนวย : บาท 

รายการ โรงงาน รวม 
SF.M1.5/1-G27 

(1) 
SF.ESI3.1-I-50D 

(2) 
SF.A1.6-P7 

(3) 

การจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย 

44,500,000 48,000,000  46,789,000 139,289,000 

หัก   ราคาที่ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยที่จําหนาย 
คาธรรมเนียมการโอนและคาใชจายในการ
จําหนายอสังหาริมทรัพย  

38,646,470 
 

256,710 

44,129,472  
 

520,824 

36,096,264 
 

218,092 

118,872,206 
 

995,626 

กําไร (ขาดทนุ) สุทธิจากการจําหนาย
อสังหาริมทรพัย 

5,596,820 3,349,704 10,474,644 19,421,168 
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(1) 

1. อสังหาริมทรัพยที่จําหนาย : ที่ดินพรอมอาคารโรงงาน SF.M1.5/1-G27 เน้ือที่ 2 ไร 2 งาน 38.8 ตารางวา พื้นที่โรงงาน 1,800 ตาราง
เมตร ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

2. วันที่จําหนาย : 28 กุมภาพันธ 2556 
3. เหตุผลที่จําหนาย : ไดกําไรจากการจําหนายอสังหาริมทรัพย 
4. ผูซ้ือ : บริษัท อุตสาหกรรม จรเข (ไทย) จํากัด  
5. รายละเอียดเก่ียวกบัการ

ประเมินคา 
: ราคาประเมินโดยผูประเมินอิสระ 2 ราย เปนดังน้ี 

1) 38,400,000 บาท โดยบริษัท ไนทแฟรงค ชาเตอร (ประเทศไทย) จํากัด (ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2555) 
2) 39,700,000 บาท โดยบริษัท เน็กซัส พรอพเพอตี้ คอนซัลแทนท จํากัด (ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2555) 
ผูประเมินอิสระท้ัง 2 รายใชวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) เปนเกณฑในการประเมินมูลคา
ทรัพยสิน เน่ืองจากทรัพยสินดังกลาวมีความสามารถในการสรางรายได 

 
(2) 

1. อสังหาริมทรัพยที่จําหนาย : ที่ดินพรอมอาคารโรงงาน SF.ESI3.1-I-50D เน้ือที่ 4 ไร 49 ตารางวา พื้นที่โรงงาน  3,360 ตารางเมตร 
ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

2. วันที่จําหนาย : 21  มิถุนายน  2556 
3. เหตุผลที่จําหนาย : ไดกําไรจากการจําหนายอสังหาริมทรัพย 
4. ผูซ้ือ : บริษัท พีเอ็ม เรียลตี้ แมเนจเมนท จํากัด  
5. รายละเอียดเก่ียวกบัการ

ประเมินคา 
: ราคาประเมินโดยผูประเมินอิสระ 2 ราย เปนดังน้ี 

1) 46,2000,000 บาท โดยบริษัท ไนทแฟรงค ชาเตอร (ประเทศไทย) จํากัด (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556) 
2) 45,500,000 บาท โดยบริษัท เน็กซัส พรอพเพอตี้ คอนซัลแทนท จํากัด (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556) 
ผูประเมินอิสระทั้ง 2 รายใชวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) เปนเกณฑในการประเมินมูลคา
ทรัพยสิน เน่ืองจากทรัพยสินดังกลาวมีความสามารถในการสรางรายได 

 
(3) 

1. อสังหาริมทรัพยที่จําหนาย : ที่ดินพรอมอาคารโรงงาน SF.A1.6-P7 เน้ือที่ 3 ไร 1 งาน 87.4 ตารางวา พื้นที่โรงงาน 1,875 ตารางเมตร 
ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมปนทอง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   

2. วันที่จําหนาย : 19 ธันวาคม 2556 
3. เหตุผลที่จําหนาย : ไดกําไรจากการจําหนายอสังหาริมทรัพย 
4. ผูซ้ือ : บริษัท ซานเซน เซอิโค ไทย จํากัด 
5. รายละเอียดเก่ียวกบัการ

ประเมินคา 
: ราคาประเมินโดยผูประเมินอิสระ 2 ราย เปนดังน้ี 

1) 40,200,000 บาท โดยบริษัท ไนทแฟรงค ชาเตอร (ประเทศไทย) จํากัด (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556) 
2) 42,000,000 บาท โดยบริษัท เน็กซัส พรอพเพอตี้ คอนซัลแทนท จํากัด (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556) 
ผูประเมินอิสระทั้ง 2 รายใชวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) เปนเกณฑในการประเมินมูลคา
ทรัพยสิน เน่ืองจากทรัพยสินดังกลาวมีความสามารถในการสรางรายได 

 
 

รายละเอียดเก่ียวกับการกูยืมเงินของกองทุน 
 

สําหรับรอบระยะเวลาตัง้แตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 

- ไมมี - 
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รายงานสภาวะธุรกิจโรงงานสําเร็จรูปใหเชาและแนวโนมธุรกิจ 
 

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมภาวะอุตสาหกรรม  

 ชวงไตรมาสที่ 4 ป 2556 การบริโภคภาคเอกชนชะลอลงในทุกภูมิภาค เนื่องจากกําลังซื้อของผูบริโภคลดลง แตใน
ภาคการสงออก หลายธุรกิจมีสัญญาณดีขึ้นอยางชาๆ ทั้งนี้ การบริโภคที่ชะลอตัวและการสงออกที่ยังไมฟนตัว
ชัดเจนสงผลใหธุรกิจสวนใหญชะลอแผนการลงทุนใหมออกไป เหลือเพียงการลงทุนตามแผนเดิมที่ไดเริ่มไปแลว  
โดยในป 2557 คาดวาแนวโนมการบริโภคภาคเอกชนจะยังคงออนแรงตอไปจนกระทั่งไตรมาสที่ 1 ซึ่งสาเหตุหลัก
มาจากผลของมาตรการกระตุนการบริโภคหลายมาตรการสิ้นสุดลง สําหรับการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวตาม
ภาคการสงออกซึ่งคาดวาจะฟนตัวดีขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 

 การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ในป พ.ศ. 2558 เปนอีกหนึ่งปจจัยที่
จะสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ เนื่องจากทําเลท่ีต้ังในจุดศูนยกลางของประเทศสมาชิก 
AEC ประกอบกับการมีแรงงานที่มีทักษะสูงกวาประเทศคูแขง เชน เวียดนาม อินโดนีเซีย เปนตน อีกท้ังประเทศ
ไทยยังมีระบบสาธารณูปโภคและระบบโลจิสติคสที่มีประสิทธิภาพสูงกวาคาเฉล่ียของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 อุปทานทั้งหมดของตลาดโรงงานสําเร็จรูปใหเชา (Ready-Built Factories: RBFs) ณ มิถุนายน 2556 มีพื้นที่ใหเชา
ทั้งหมดประมาณ 2,378,616 ตารางเมตร โดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอนและบริษัทไทคอนอินดัสเตรียล        
คอนเนคชั่นจํากัด (มหาชน) มีพื้นที่เชาโรงงานรวมกันสูงสุด ประมาณ 1,011,306 ตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 
43 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด รองลงมาไดแก บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เอสเอ็มอี 
แฟคทอรี่ จํากัด ตามลําดับ โดยหากพิจารณาทําเลท่ีต้ังของพื้นที่ใหเชาสวนใหญจะพบวาต้ังอยูในเขตจังหวัดชลบุรี
และระยอง ประมาณรอยละ 53 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด เนื่องจากนักลงทุนตางชาติสวนใหญเห็นวาเปนจุด
ยุทธศาสตรสําคัญของประเทศไทยในการขนสงสินคาไปยังประเทศอื่น ๆ ผานทาเรือน้ําลึกและสนามบินหลัก      

 ณ ส้ินมิถุนายน 2556 บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด คาดการณวามีพื้นที่โรงงานใหเชาอยู
ระหวางการกอสรางและปรับปรุงพื้นที่ประมาณ 525,896 ตารางเมตร โดยพ้ืนที่มากกวารอยละ 85 อยูในระหวาง
การพัฒนาโดยผูประกอบการ 3 รายซึ่งไดแก บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท 
เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จํากัด 

  ณ มิถุนายน 2556 อัตราการเชาพื้นที่ (Occupancy Rate) อยูที่รอยละ 84 โดยเมื่อพิจารณาอัตราการเชาพื้นที่
จําแนกตามทําเลท่ีต้ังจะพบวา พื้นที่เชาในจังหวัดชลบุรีและกรุงเทพตอนตะวันออก (ประกอบดวยสมุทรปราการ 
และบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพ) มีอัตราเชาเฉลี่ยสูงกวารอยละ 90 ในขณะที่อัตราการเชาพื้นที่
โรงงานในกรุงเทพตอนเหนือซึ่งเคยเปนที่นิยมของผูประกอบการที่ตองการผลิตและกระจายสินคาภายในประเทศ 
ไดปรับตัวลดลงภายหลังเหตุอุทกภัยในป 2554   

 ปจจัยบวกในป 2557 สําหรับธุรกิจโรงงานสําเร็จรูปใหเชา มาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตที่เติบโต
ตามความตองการของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคอยางตอเนื่อง ซึ่งสวนใหญอุตสาหกรรมยานยนตของ
ไทยเปนการลงทุนโดยบริษัทญี่ปุนซึ่งไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ อีกท้ังยังไดรับผลจากนโยบายการ
สงเสริมการลงทุนซึ่งจะมีเพิ่มเติมสิทธิประโยชนในอนาคต เพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมยานยนตที่มีเทคโนโลยีสูง   
นอกจากนี้ ยังไดรับผลจากการเติบโตของความตองการของสินคาอุปโภคบริโภคจากการท่ีชนชั้นกลางมีรายได
เพิ่มขึ้น  

ท่ีมา   :   - ธนาคารแหงประเทศไทย 
 - บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 
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แบบแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

สําหรับระยะเวลาตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund's Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ 
หนวย : พันบาท 

รอยละของ 
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 

คาธรรมเนียมการจัดการ 19,280.09 0.15 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  2,678.34 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน  7,365.42 0.06 

คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย  118,238.09 0.95 

คาใชจายในการดําเนินงานและบํารุงรักษาอสังหาริมทรัพย 29,360.88 0.24 

คาใชจายในการประเมินราคาสินทรัพย 1,770.21 0.01 

คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี 758.45 0.01 

คาใชจายอื่นๆ 8,103.07 0.07 

รวมคาใชจายทั้งหมด 187,554.48 1.51 
 

หมายเหตุ: คาธรรมเนียมและคาใชจายไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มไวแลว 
 สินทรัพยสุทธิเฉลี่ย 12,457,113,969.00 
 

 
 
 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม 
 

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ลําดับที ่ รายชื่อ 

1 บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนค็ชั่น จาํกัด (มหาชน) 
 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษัทจัดการ หรือที่เว็บไซท (www.bblam.co.th) 
และที่เว็บไซทของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ขอมูลการรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอ่ืน 
(Soft Commission) 

 
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

บริษัทที่ใหผลประโยชน ผลประโยชนที่ไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

ธนาคารแหงอเมริกาเนชั่นแนล 
แอสโซซิเอชั่น 

เอกสาร Research เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็นเอ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารดอยซแบงก เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารเจพีมอรแกน เชส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารสแตนดารดชารเตอร (ไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด 
(มหาชน) 

Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
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