บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1
ทรัพย์สินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจและ
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)

ทรัพย์สินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
พักอำศัย อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรค้ำ ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ โรงแรม และสินทรัพย์สิทธิกำรใช้
โดยมีมลู ค่ำรวม 43,665 ล้ำนบำท (ตำมงบแสดงฐำนะทำงเงินรวม) โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ประเภทสินทรัพย์
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรพักอำศัย
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรค้ำ (หรืออสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน)1
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ (ธุรกิจโรงแรม)
รวม

1

มูลค่ำตำมรำคำตลำดตำมงบกำรเงินรวม
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2

มูลค่า (ล้านบาท)
5,424
16,902
21,339
43,665

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย

โครงการ

ประเภท
โครงการ

ดิ เอส อโศก
คอนโดมิเนียม

คอนโดมิเนียม

ดิ เอส แอท
สิงห์ คอมเพล็กซ์
คอนโดมิเนียม

คอนโดมิเนียม

ดิ เอส สุขมุ วิท 36
คอนโดมิเนียม

คอนโดมิเนียม

โครงกำรสันติบรุ ี
เรสซิเดนซ์

โครงกำรที่พกั
อำศัยแนวรำบ

ที่ดินสุขมุ วิท เอส
43 คอนโดมิเนียม
ดิ เอ็กซ์โทร
พญำไทย-รำงนำ้
คอนโดมิเนียม

คอนโดมิเนียม
คอนโดมิเนียม

ทีต่ ั้ง

333 ถนนสุขมุ วิท 21 แขวง
คลองเตย เขตวัฒนำ
กรุงเทพฯ
มุมถนนอโศกมนตรีและถนน
เพชรบุรี (เดิมเป็ นที่ตงั้ ของ
สถำนทูตญี่ปนุ่ ) แขวงบำงกะปิ
เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ
บริเวณหัวมุมซอยสุขมุ วิท 36
ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ
แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ
แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี
กรุงเทพฯ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3

3-1-26

เป็ นเจ้ำของ

ภาระผูกพัน
(จดจานอง
ทัง้ หมด/
บางส่วน ไว้
กับ)
ไม่มี

2-1-26

เป็ นเจ้ำของ

ICBC1

9-2-50

เป็ นเจ้ำของ

BAY2

12-12-59
16-34-0

เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี
BBL3

1-3-69

เป็ นเจ้ำของ

ICBC1

2-0-72

เป็ นเจ้ำของ

BAY2

ขนาดทีด่ นิ ทัง้
ลักษณะ
โครงการ
กรรมสิทธิ์
(ไร่-งาน-ตร.ว.)

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง

โครงการ

ประเภท
โครงการ

เดอะ ไลท์เฮ้ำส์

ศูนย์กำรค้ำ

อำคำรสำนักงำน
ซันทำวเวอร์ส

ถนนเจริญนคร
แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสำน กรุงเทพฯ
อำคำรสำนักงำน ถนนวิภำวดี-รังสิต
และพืน้ ที่คำ้ ปลีก แขวงจอมพล
ให้เช่ำ
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ

ซันพลำซ่ำ 2
ตึกแถว 2 ชัน้

พืน้ ที่คำ้ ปลีก
ให้เช่ำ

ซันพลำซ่ำ 2

พืน้ ที่คำ้ ปลีก
ให้เช่ำ

สิงห์ คอมเพล็กซ์

อำคำร
สำนักงำนและ
พืน้ ที่คำ้ ปลีก
ให้เช่ำ

The Marina
at CROSSROADS
Maldives
อำคำรจอดรถ
ซอยเฉยพ่วง
เอสโอเอซิส

พืน้ ที่คำ้ ปลีก
ให้เช่ำ

เมโทรโพลิศ

ทีต่ ้งั

ลำนจอดรถ
อำคำร
สำนักงำน
อำคำร
สำนักงำน

ถนนวิภำวดี-รังสิต
แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
ถนนวิภำวดี-รังสิต
แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
มุมถนนอโศกมนตรี
และถนนเพชรบุรี
(เดิมเป็ นที่ตงั้ ของสถำนทูต
ญี่ปนุ่ ) แขวงบำงกะปิ
เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ
Emboodhoo Lagoon in
Kaafu Atoll, the Republic of
Maldives
แขวงลำดยำว
เขตบำงเขน กรุงเทพฯ
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ
แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4

ขนาดทีด่ นิ ทัง้
ลักษณะ
โครงการ
กรรมสิทธิ์
(ไร่-งาน-ตร.ว.)

ภาระผูกพัน
(จดจานอง
ทัง้ หมด/
บางส่วน ไว้
กับ)
ไม่มี

2-3-62

เป็ นเจ้ำของ

5-3-20

บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน
ไทยพำณิชย์
จำกัด

0-1-20
0-1-0

เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

1-2-40

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

7-8-26

เป็ นเจ้ำของ

BAY2

122-0-21

เป็ นเจ้ำของ

EXIM BANK4

3-0-3

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

6-3-24

เป็ นเจ้ำของ

KTB5

2-0-19

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

ไม่มี

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้

โครงการ

ซันพลำซ่ำ 2
ตึกแถว 2 ชัน้

ซันพลำซ่ำ 2

ประเภท
โครงการ

ทีต่ ั้ง

พืน้ ที่คำ้ ปลีก ถนนวิภำวดี-รังสิต
ให้เช่ำ
แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ
พืน้ ที่คำ้ ปลีก ถนนวิภำวดี-รังสิต
ให้เช่ำ
แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ

ขนาดทีด่ นิ
ทัง้ โครงการ ลักษณะ
(ไร่-งาน- กรรมสิทธิ์
ตร.ว.)

เจ้าของ
กรรมสิทธิ์

0-1-0

เป็ นเจ้ำของ นำยรัตน์ เฉยพ่วง

1-2-40

เป็ นเจ้ำของ บริษัท เพ็ญรัตน์
จำกัด

อำคำรจอดรถ
ซอยเฉยพ่วง

ลำนจอดรถ

แขวงลำดยำว
เขตบำงเขน
กรุงเทพฯ

3-0-3

เป็ นเจ้ำของ

เอสโอเอซิส

อำคำร
สำนักงำน

แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ

6-3-24

เป็ นเจ้ำของ นำงสำววรอนงค์
เฉยพ่วง และ
นำงสำวทิพย์สดุ ำ
เฉยพ่วง

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5

บริษัท เฉยพ่วง
๙๙๙ จำกัด

อายุสัญญา

เริ่มสัญญำ
1 มิถนุ ำยน
2558 อำยุ
สัญญำ 3 ปี
เริ่มสัญญำ
15
กุมภำพันธ์
2559 อำยุ
สัญญำ 15 ปี
เริ่มสัญญำ
1 มกรำคม
2560 อำยุ
สัญญำ 30 ปี
เริ่มสัญญำ
1 มกรำคม
2562 อำยุ
สัญญำ 33 ปี

ภาระผูกพัน
(จดจานอง
ทัง้ หมด/
บางส่วน ไว้
กับ)
ไม่มี

ไม่มี

ไมมี

KTB5

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)

ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์ (ธุรกิจโรงแรม)
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง

โครงการ

ประเภท
โครงการ

พีพี ไอแลนด์
วิลเลจ บีช รีสอร์ท
Saii Lagoon
Maldives

โรงแรม

Hard Rock Hotel
Maldives

โรงแรม

เอำท์รกิ เกอร์
ลำกูน่ำภูเก็ต บีช
รีสอร์ท
Outrigger Fiji
Beach Resort
Castaway Island

โรงแรม

Outrigger
Mauritius Beach
Resort

โรงแรม

โรงแรม

โรงแรม
โรงแรม

ทีต่ ้งั

ขนาดทีด่ นิ ทัง้
โครงการ
ลักษณะ
(ไร่-งานกรรมสิทธิ์
ตร.ว.)

บนเกำะพีพดี อน ตำบลอ่ำว
นำง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
Emboodhoo Lagoon in
Kaafu Atoll, the Republic
of Maldives
Emboodhoo Lagoon in
Kaafu Atoll, the Republic
of Maldives
ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลำง
จังหวัดภูเก็ต

167-1-42

Conua District, Viti Levu
Island, Fiji
Castaway (Qalito) Island,
Fiji
Allee des, Bel Ombre,
Mauritius

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6

37-0-94

เป็ น
เจ้ำของ
เป็ น
เจ้ำของ

ภาระผูกพัน
(จดจานอง
ทัง้ หมด/
บางส่วน ไว้
กับ)
KBANK6
EXIM BANK4

46-3-3

เป็ น
เจ้ำของ

EXIM BANK4

52-3-87

เป็ น
เจ้ำของ

KBANK6

967-1-25

เป็ น
เจ้ำของ
เป็ น
เจ้ำของ
เป็ น
เจ้ำของ

ANZ7

183-2-39
55-1-87

ANZ7
Afrasia8

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้

โครงการ

ประเภท
โครงการ

ทีต่ ั้ง

ขนาดทีด่ นิ
ทัง้ โครงการ ลักษณะ
(ไร่-งาน- กรรมสิทธิ์
ตร.ว.)

เจ้าของกรรม
สิทธ์

อายุสัญญา

Castaway
Island, Fiji
Resort

โรงแรม

Malolo District,
Nadi, Fiji

183-2-39

เป็ นเจ้ำของ

เอ้ำท์รกิ เกอร์
เกำะสมุย บีช
รีสอร์ท

โรงแรม

12-3-33

Outrigger
Mauritius
Beach
Resort

โรงแรม

Outrigger
Kanotta
Maldives
Resort

โรงแรม

ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกำะ
สมุย จังหวัด
สุรำษฏร์ธำนี
BelOmbre
Beach,
Savanne
District,
Mauritius
Gaafu Dhaalu
Atoll, the
Republic of
Maldives

สันติบรุ ี บีช
รีสอร์ท แอนด์
สปำ

โรงแรม

บนเกำะสมุย
ตำบลแม่นำ้
อำเภอเกำะสมุย
จังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี

57-0-23

เริ่มสัญญำ
1 พฤษภำคม
2547 อำยุ
สัญญำ 41ปี
เป็ นเจ้ำของ Government of เริ่มสัญญำ
Mauritius
2 กุมภำพันธ์
2547 อำยุ
สัญญำ 59 ปี
4 เดือน
เป็ นเจ้ำของ Government of เริ่มสัญญำ
the Republic of 5 พฤษภำคม
Maldives
2548 อำยุ
represented by
the Ministry of สัญญำ 50 ปี
Tourism
เป็ นเจ้ำของ
บริษัท สิงห์
เริ่มสัญญำ
เอสเตท จำกัด 1 ธันวำคม 2561
(มหำชน)
อำยุสญ
ั ญำ 90
ปี

55-1-87

56-0-4

Tokatoka
Nalotulevu
Mataqali
Ketenamasi of the
Solevu Village
เป็ นเจ้ำของ
นำยสมคิด
พรหมจันทร์

______________________________________________
1
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหำชน)
2
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
3
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
4
ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
5
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
6
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
7
Australia and New Zealand Banking Group Limited (Fiji Branch)
8
Afrasia Bank Limited

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7

เริ่มสัญญำ
1 กรกฏำคม
2536 อำยุ
สัญญำ 89 ปี

ภาระผูกพัน
(จดจานอง
ทัง้ หมด/
บางส่วน ไว้
กับ)
ANZ7

ไม่มี

Afrasia8

ไม่มี

ไม่มี

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)

รายงานเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สนิ
ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินกำรประเมินรำคำสินทรัพย์อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรค้ำ เนื่องจำกมีสินทรัพย์ท่ีก่อสร้ำงแล้วเสร็จเพิ่มเติมและเริ่มดำเนินกิจกำรแล้ว รวมถึง
ประเมินสินทรัพย์อื่นเพื่อประกอบงบกำรเงิน โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า

โครงการ

ประเภทโครงการ

ทีต่ ั้ง

อำคำรสำนักงำนซัน
ทำวเวอร์ส

อำคำรสำนักงำน
และพืน้ ที่คำ้ ปลีก
ให้เช่ำ

ถนนวิภำวดี-รังสิต แขวง
จอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ

สิงห์ คอมเพล็กซ์

อำคำรจอดรถ
ซอยเฉยพ่วง
อำคำรพำณิชย์ 2 ชัน้

อำคำรสำนักงำน
และพืน้ ที่คำ้ ปลีก
ให้เช่ำ
ลำนจอดรถ

มุมถนนอโศกมนตรีและถนน
เพชรบุรี (เดิมเป็ นที่ตงั้ ของ
สถำนทูตญี่ปนุ่ ) แขวงบำงกะปิ
เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ
แขวงลำดยำว
เขตบำงเขน กรุงเทพฯ

พืน้ ที่คำ้ ปลีกให้เช่ำ ถนนวิภำวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ

ขนาดทีด่ นิ
ทัง้ โครงการ ลักษณะ
(ไร่-งาน- กรรมสิทธิ์
ตร.ว.)
5-3-20

ภาระผูกพัน
(จดจานอง
ทัง้ หมด/
บางส่วน ไว้
กับ)
ไม่มี

วัตถุประสงค์
การประเมิน
ราคาทรัพย์สิน

ราคา
ประเมิน
(ล้าน
บาท)

0-1-20
7-8-26

บริษัท
หลักทรัพย์
จัดกำร
กองทุนไทย
พำณิชย์
จำกัด
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ

3-0-3

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

เพื่อประกอบกำร
จัดทำงบกำรเงิน

101

0-1-0

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

เพื่อประกอบกำร
จัดทำงบกำรเงิน

14

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 8

บริษัท
ประเมิน
ผู้ประเมิน
หลัก

วันที่
ประเมิน

เพื่อประกอบกำร
จัดทำงบกำรเงิน

5,702

บริษัท แกรนด์ 09.07.2561
แอสเซท แอด
ไวเซอรี่ จำกัด

BAY1

เพื่อประกอบกำร
จัดทำงบกำรเงิน

7,078

บริษัท พรีเฟอ 30.12.2562
แอพไพรซัล
จำกัด
บริษัท พรีเฟอ 30.12.2562
แอพไพรซัล
จำกัด
บริษัท พรีเฟอ 01.01.2564
แอพไพรซัล
จำกัด

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)

โครงการ
ซันพลำซ่ำ 2
เดอะ ไลท์เฮ้ำส์

โรงแรม Outrigger
Koh Samui Beach
Resort
โครงกำร The
Marina at
CROSSROADS
Maldives
โรงแรม
Outrigger Kanotta
Maldives Resort

1-2-40

ภาระผูกพัน
(จดจานอง
ทัง้ หมด/
บางส่วน ไว้
กับ)
เป็ นเจ้ำของ
ไม่มี

ถนนเจริญนคร แขวงคลอง
ต้นไทร เขตคลองสำน
กรุงเทพฯ

2-3-62

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

เพื่อประกอบกำร
จัดทำงบกำรเงิน

83

ตำบลบ่อผุด อำเภอเกำะสมุย
จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี

12-3-33

เป็ นเจ้ำของ

ไม่มี

เพื่อประกอบกำร
จัดทำงบกำรเงิน

261

พืน้ ที่คำ้ ปลีกให้เช่ำ Emboodhoo Lagoon in
Kaafu Atoll, the Republic of
Maldives

122-0-21

เป็ นเจ้ำของ EXIM BANK2 เพื่อประกอบกำร
จัดทำงบกำรเงิน

757

เป็ นเจ้ำของ

793

ประเภทโครงการ

ทีต่ ั้ง

พืน้ ที่คำ้ ปลีกให้เช่ำ ถนนวิภำวดี-รังสิต แขวง
จอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
ศูนย์กำรค้ำ

โรงแรม

โรงแรม

Gaafu Dhaalu Atoll, the
Republic of Maldives

ขนาดทีด่ นิ
ทัง้ โครงการ ลักษณะ
(ไร่-งาน- กรรมสิทธิ์
ตร.ว.)

56-0-4

______________________________________________
1
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
2
ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 9

ไม่มี

ราคา
ประเมิน
(ล้าน
บาท)

บริษัท
ประเมิน
ผู้ประเมิน
หลัก

เพื่อประกอบกำร
จัดทำงบกำรเงิน

52

บริษัท พรีเฟอ
แอพไพรซัล
จำกัด
บริษัท ซิมส์
พร็อพเพอร์ตี ้
คอนซัลแทนท์
จำกัด
American
Appraisal
(Thailand)
Ltd.
American
Appraisal
(Thailand)
Ltd.
American
Appraisal
(Thailand)
Ltd.

วัตถุประสงค์
การประเมิน
ราคาทรัพย์สิน

เพื่อประกอบกำร
จัดทำงบกำรเงิน

วันที่
ประเมิน
01.01.2564
13.01.2564

04.02.2564

10.02.2564

10.02.2564

