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5.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั มีทรัพย์สนิ หลัก ทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ ดังนี้
5.1 อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน- สุทธิ
ที่ตงั ้
1. ทีด่ นิ ตำมโฉนดเลขที่ 33949-33953, 8409
เนื้อทีร่ วม 5-2-20 ไร่ ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของ
โครงกำร The Jas วังหิน ทีแ่ ขวงลำดพร้ำว
เขตบำงกะปิ จังหวัดกรุงเพมหำนคร
2. อำคำร โครงกำร The Jas วังหิน ซึง่ อยู่
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
3. อำคำร โครงกำร The Jas รำมอินทรำ ซึง่ อยู่
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
222 /1

207/2
17/2

ภาระผูกพัน
บริษทั ได้จดจำนองทีด่ นิ ตำมโฉนดเลขที่
33949-33953, 8409 รวม 6 โฉนด
และอำคำรสิง่ ปลูกสร้ำงเพื่อเป็ น
หลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อในวงเงิน
รวม 270 ล้ำนบำท
บริษทั ได้จดจำนองเพื่อเป็ นหลักทรัพย์
ค้ำประกันสินเชื่อในวงเงินรวม 290
ล้ำนบำท

หมำยเหตุ
/1
รวมส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ จำกกำรประเมินมูลค่ำยุตธิ รรม ซึง่ ประเมินโดยบริษทั เยียร์ แอพไพรซัล จำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั ประเมิน
มูลค่ำทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำก สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
รำยละเอียดกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ เป็ นดังนี้
ทรัพย์สนิ ทีม่ กี ำรประเมินรำคำ
ทีด่ นิ เปล่ำ จำนวน 6 แปลงติดกัน เนื้อทีด่ นิ 5-2-20 ไร่
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ
ถนนลำดพร้ำว-วังหิน แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพ
เอกสำรสิทธิที์ ด่ นิ
โฉนดทีด่ นิ 6 ฉบับ เลขที่ 33949-33953 และ 8409
ภำระผูกพัน
ติดจำนอง
รำคำประเมิน
222 ล้ำนบำท
ผูท้ ท่ี ำหน้ำทีป่ ระเมินรำคำทรัพย์สนิ
บริษทั เยียร์ แอพไพรซัล จำกัด
วัตถุประสงค์กำรประเมินรำคำ
เพื่อเปิ ดเผยต่อสำธำรณะ
วันทีป่ ระเมินรำคำทรัพย์สนิ
3 ตุลำคม 2557
/2

ยังไม่รวมส่วนทีเ่ ป็ นเงินจ่ำยล่วงหน้ำสำหรับค่ำก่อสร้ำงโครงกำร
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5.2 สิ ทธิ การเช่า
บริษทั มีสทิ ธิกำรเช่ำทีด่ นิ บริเวณถนนลำดปลำเค้ำเพื่อทำกำรพัฒนำโครงกำร The Jas รำมอินทรำ ดังนี้
สถานที่
ผูใ้ ห้เช่า
ระยะเวลา วันเริ่ม
วัน
มูลค่าสิ ทธิ การเช่า
เช่า (ปี ) สัญญา สิ้ นสุด
(ล้านบาท)
สัญญา ปี 2556 Q3/2557
1. ทีด่ นิ ตำมโฉนดเลขที่ 217198 นำยสิงห์น้อย
30
1 ต.ค. 30 ก.ย.
69.2
และ 213824 เนื้อทีร่ วม 9-1บุณยรักษ์
2556
2586
3.4 ไร่ อยู่บริเวณ ถนนลำด
ปลำเค้ำ แขวงอนุสำวรีย์
เขตบำงเขน กรุงเทพ
2. ทีด่ นิ ตำมโฉนดเลขที่ 118423 ห้ำงหุน้ ส่วน
เนื้อทีร่ วม 1-0-49.5 ไร่ อยู่
สำมัญ สูว่ งศ์
บริเวณ ตำบล ไทรม้ำ อำเภอ
ธรรม โดย
เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี นำงสำวพิมล
สูว่ งศ์ธรรม

12

1 ต.ค.
2557

30 ก.ย.
2569

-

-

5.3 สัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วง อาคาร/ที่ดิน ระหว่าง บริษทั (ผูเ้ ช่า) กับเจ้าของอาคาร/ที่ดิน
5.3.1 สัญญาเช่าและเช่าช่วงที่ดินและอาคารเพื่อพัฒนาโครงการ J Market @ อมรพันธุ์
วันทีท่ ำสัญญำ
 25 พฤษภำคม 2555 และ
 สัญญำแก้ไขเพิม
่ เติมครัง้ ที่ 1 ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2555 และ
 สัญญำแก้ไขเพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 ลงวันที่ 1 เมษำยน 2556
สถำนทีต่ งั ้
ตลำดอมรพันธ์ ถนนพหลโยธิน เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร
ผูใ้ ห้เช่ำ
บริษทั อมรพันธุด์ พี ำร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด และ
ผูใ้ ห้เช่ำช่วง
บริษทั สิรยิ ำโฮมแลนด์ จำกัด
วัตถุประสงค์
ดำเนินธุรกิจ J Market อมรพันธุ์
พืน้ ทีเ่ ช่ำ
5 ไร่ 3 งำน 33.4 ตำรำงวำ
ระยะเวลำของสัญญำ 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยำยน 2555 ถึง 31 สิงหำคม 2558 และผูใ้ ห้เช่ำ ให้คำมันว่
่ ำจะให้ผเู้ ช่ำ
เช่ำต่อไปรวมให้ได้ 9 ปี คือ สิน้ สุดวันที่ 31 สิงหำคม 2564
5.3.2 สัญญาเช่าที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ J Market ราษฏร์พฒ
ั นา
วันทีท่ ำสัญญำ
31 ตุลำคม 2556
สถำนทีต่ งั ้
หมู่บำ้ นเคหะธำนี 4 ถนนรำษฎร์พฒ
ั นำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร
ผูใ้ ห้เช่ำ
บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน)
วัตถุประสงค์
ดำเนินธุรกิจ J Market รำษฏร์พฒ
ั นำ
พืน้ ทีเ่ ช่ำ
372.5 ตำรำงวำ
ระยะเวลำของสัญญำ 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2557 ถึง 30 เมษำยน 2560 และผูใ้ ห้เช่ำช่วง ให้คำมันว่
่ ำจะให้ผู้
เช่ำช่วง เช่ำต่อไปอีก 3 ครำว ครำวละ 3 ปี คือ สิน้ สุดวันที่ 30 เมษำยน 2569
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5.4 สัญญาเช่าพืน้ ที่ สัญญาบริการ สัญญาบริการสาธารณูปโภค สาหรับธุรกิ จ IT Junction
สรุปสำระสำคัญของสัญญำเช่ำพืน้ ทีส่ ำหรับกำรดำเนินธุรกิจ IT Junction ดังนี้
 สัญญำเช่ำส่วนใหญ่เป็ นกำรเช่ำพืน้ ทีใ่ นห้ำงสรรพสินค้ำ โดยสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำระยะสัน้ ไม่เกิน 3 ปี
 กำรต่ออำยุสญ
ั ญำนัน้ ผูเ้ ช่ำต้องแจ้งควำมประสงค์ในกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแก่ผใู้ ห้เช่ำล่วงหน้ำ
ก่อนครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ 90 วัน
 บริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำภำษีโรงเรือน ค่ำอำกรสแตมป์ และภำษีอำกรอื่นใด ทีเ่ กีย่ วเรื่องกับกำรเช่ำพืน้ ที่
 บริษทั วำงเงินประกันกำรเช่ำ/กำรรับบริกำร โดยจะได้รบั คืนเงินประกันโดยไม่มดี อกเบีย้ เมื่อครบกำหนดเวลำ
ตำมสัญญำแลบริษทั ได้ชำระเงินคงค้ำงทัง้ หมดแล้ว
5.5 เครือ่ งตกแต่งและอุปกรณ์ – สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ทงั ้ หมดของบริษทั มีรำยละเอียดดังนี้
รายการทรัพย์สิน
ราคาทุน/1
ค่าเสื่อมราคา
(ล้านบาท)
สะสม
(ล้านบาท)
1. เครื่องตกแต่ง
54.6
17.6
2. อุปกรณ์สำนักงำน
12.2
2.6
3. ยำนพำหนะ
1.8
1.0
4. สินทรัพย์ระหว่ำงติดตัง้
1.0
รวม
69.6
21.2
หมำยเหตุ
/1
รวมทีซ่ อ้ื มำและจำหน่ำยไประหว่ำงปี งวด 9 เดือนแรกปี 2557

มูลค่าสุทธิ
(ล้านบาท)
37.0
9.6
0.8
2.30
48.4

5.6 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 มูลค่ำตำมบัญชีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เท่ำกับ 0.18 ล้ำนบำท
5.7 เงิ นมัดจา
บริษทั เข้ำทำสัญญำเช่ำ สัญญำบริกำร และสัญญำบริกำรสำธำรณูปโภคกับผูใ้ ห้เช่ำ โดยมีภำระค่ำเงินมัดจำทีบ่ ริษทั ต้อง
จ่ำยชำระให้กบั ผูใ้ ห้เช่ำตำมสัญญำ โดยจำนวนเงินมัดจำจะขึน้ อยู่กบั ระยะเวลำของสัญญำเช่ำ สัญญำบริกำร และสัญญำ
บริกำรสำธำรณูปโภค ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 มูลค่ำตำมบัญชีของเงินมัดจำ เท่ำกับ 105.2 ล้ำนบำท
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5.8 เครือ่ งหมายการค้า
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั เป็ นเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำและบริกำรจำนวนทัง้ สิน้ 4 รำยกำร และอยู่ระหว่ำง
กำรโอนกรรมสิทธิ ์ 2 รำยกำร ดังนี้
รูปแบบเครือ่ งหมาย

ชื่อเจ้าของ

ประเภทบริการ

เลขคาขอ
จดทะเบียน/
ประเทศ

สิ้ นสุดระยะเวลา
คุ้มครอง

เจมำร์ท

บริกำรให้เช่ำพืน้ ทีเ่ พื่อ
จำหน่ำยสินค้ำ

771329 /
ประเทศไทย

ยังอยู่ระหว่ำงกำรโอน
กรรมสิทธิจำกเจมำร์
ท
์

เจมำร์ท

บริกำรจัดกำร
อสังหำริมทรัพย์

791531 /
ประเทศไทย

ยังอยู่ระหว่ำงกำรโอน
กรรมสิทธิจำกเจมำร์
ท
์

บริษทั

จัดกำรธุรกิจเกีย่ วกับตลำด
จัดกำรธุรกิจ
ห้ำงสรรพสินค้ำ

865013 /
ประเทศไทย

3 ตุลำคม 2565

863182 /
ประเทศไทย

20 กันยำยน 2565

863183 /
ประเทศไทย

20 กันยำยน 2565

949268 /
ประเทศไทย

ยังอยู่ระหว่ำง
ขอจดทะเบียน
เครื่องหมำยกำรค้ำ

บริษทั

บริษทั

บริษทั

กำรจัดกำรด้ำนธุรกิจ
ทีป่ รึกษำกำรจัดกำร
ด้ำนธุรกิจ
กำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
บริหำรทรัพย์สนิ
ทีป่ รึกษำทำงด้ำน
อสังหำริมทรัพย์
บริกำรให้เช่ำพืน้ ทีเ่ พื่อ
จำหน่ำยสินค้ำ
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5.10 สัญญาจ้างงานบริการต่างๆ
5.10.1 ที่ปรึกษาบริหารโครงการ
บริษัทได้เข้ำทำสัญญำกับบริษทั โอกำสมำ จำกัด (“โอกำสมำ”) เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2556 ให้ทำหน้ำที่
เป็ นทีป่ รึกษำกำรขำยและกำรตลำด ให้กบั โครงกำร The Jas รำมอินทรำ โดยมีระยะเวลำกำรให้บริกำร 14 เดือน
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2557 – 28 กุมภำพันธ์ 2558 โดยสัญญำมีกำรกำหนดค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรเป็ นอัตรำ
คงทีแ่ ละเป็ นอัตรำตำมสัดส่วนรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร แล้วแต่กรณี
5.10.2 ผูอ้ อกแบบโครงการ
บริษทั ได้เข้ำทำสัญญำว่ำจ้ำงบริษทั ชำร์โคล ดีไซน์ จำกัด ให้ทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูอ้ อกแบบอำคำรของโครงกำร
The Jas รำมอินทรำ มีระยะเวลำให้บริกำรจนกว่ำจะก่อสร้ำงอำคำรแล้วเสร็จโดยมีกำรชำระค่ำธรรมเนียมคงที่
แบ่งเป็ นงวดตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำว่ำจ้ำง
5.10.3 ผูค้ วบคุมและบริหารงานก่อสร้างโครงการ
บริษทั ได้เข้ำทำสัญญำกับบริษทั วิศวกรทีป่ รึกษำ 535 จำกัด ในวันที่ 1 มิถุนำยน 2557 ให้ทำหน้ำทีเ่ ป็ น
ผูด้ ำเนินกำรควบคุมและบริหำรงำนก่อสร้ำง The Jas รำมอินทรำ ซึง่ ประกอบด้วย ตัวอำคำร ลำนจอดรถยนต์ และ
ถนนโดยรอบของโครงกำร ทัง้ นี้สญ
ั ญำมีระยะเวลำกำรให้บริกำร 18 เดือนโดยสัญญำมีกำรกำหนดค่ำธรรมเนียมกำร
ให้บริกำรเป็ นอัตรำคงที่
นอกจำกนี้ บริษทั ได้เข้ำทำกำรสัญญำส่วนขยำยกับบริษทั วิศวกรทีป่ รึกษำ 535 จำกัด สำหรับกำรควบคุม
และบริหำรงำนก่อสร้ำงของโครงกำรวังหินที่หมดอำยุลง สัญญำส่วนขยำยเวลำมีระยะเวลำให้บริกำรตัง้ แต่ เดือน
สิงหำคมถึงเดือนพฤศจิกำยน ปี 2557 โดยมีชำระค่ำธรรมเนียมเป็ นอัตรำคงที่
5.10.4 ผูร้ บั เหมา
บริษัท ได้เข้ำทำสัญญำว่ำจ้ำงบริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชัน่ จำกัด ให้เป็ นผู้รบั จ้ำงเพื่อดำเนินกำร
ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์กำรค้ำชุมชน โครงกำร The Jas วังหิน ในวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2556 และ โครงกำรThe Jas
รำมอินทรำ ในวันที่ 17 กรกฎำคม 2557 (โครงกำรละสัญญำ) โดยมีระยะเวลำให้บริกำรจนกว่ำจะทำกำรส่งมอบ
โครงกำร โดยบริษทั จะชำระค่ำบริกำรตำมสัดส่วนควำมสำเร็จของกำรก่อสร้ำงโครงกำร โดยแบ่งเป็ นงวดชำระตำมที่
กำหนดไว้ในสัญญำว่ำจ้ำง
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5.11 สัญญากู้ยืมเงิ น
5.11.1 สัญญำกูย้ มื เงินกับธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง วงเงินจำนวน 270 ล้ำนบำท
วันทีท่ ำสัญญำ
9 กันยำยน 2556
ผูก้ ู้
บริษทั
วัตถุประสงค์
 จำนวน 120 ล้ำนบำท เพื่อชำระหนี้ต ั ๋วเงินกับธนำคำรพำณิชย์
 จำนวน 150 ล้ำนบำท เพื่อเป็ นค่ำก่อสร้ำงคอมมูนิตม
้ี อลล์ โครงกำร The Jas วังหิน
วงเงินตั ๋วเงิน
จำนวน 270 ล้ำนบำท
ระยะเวลำ
8 ปี นับแต่วนั เบิกรับเงินกู้
อัตรำดอกเบีย้ (%)
MLR-2.375%
กำรชำระคืนหนี้
ชำระดอกเบีย้ เป็ นรำยเดือนทุกสิน้ เดือนเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นบั แต่วนั เบิกรับเงินกู้
ชำระเงินต้นและดอกเบีย้ รำยเดือนรวมเดือนละ 3.85 ล้ำนบำท
หลักประกัน
 จำนองทีด
่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงตำมโฉนดเลขที่ 33949-33953 และ 8409 ตำบลลำดพร้ำว
(ออเป้ำ), อำเภอบำงกะปิ , ลำดพร้ำว(บำงกะปิ ), กรุงเทพ
 บริษท
ั เจมำร์ท จำกัด (มหำชน) ค้ำประกันเต็มวงเงิน
ั
(ปจจุบนั อยู่ระหว่างการขอหนังสือยืนยันจากทางธนาคารทีจ่ ะให้เจมาร์ทปลดภาระค้ าประกัน
เงินกูข้ องบริษทั ทัง้ หมดภายหลังจากทีบ่ ริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
5.11.2 สัญญำกูย้ มื เงินกับธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง วงเงินจำนวน 290 ล้ำนบำท
วันทีท่ ำสัญญำ
9 กรกฎำคม 2557
ผูก้ ู้
บริษทั
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นค่ำก่อสร้ำงคอมมูนิตม้ี อลล์ โครงกำร The Jas รำมอินทรำ
วงเงินตั ๋วเงิน
จำนวน 290 ล้ำนบำท
ระยะเวลำ
10 ปี นบั แต่วนั เบิกรับเงินกู้
อัตรำดอกเบีย้ (%)
MLR-1%
กำรชำระคืนหนี้
ชำระดอกเบีย้ เป็ นรำยเดือนทุกสิน้ เดือน โดยชำระงวดแรกตัง้ แต่วนั เบิกรับเงินกู้
ชำระเงินต้นและดอกเบีย้ รำยเดือนรวมเดือนละ 2.85 ล้ำนบำท โดยชำระงวดแรกในวันสุดท้ำย
ของเดือนที่ 18 นับจำกเดือนทีเ่ บิกเงินกูค้ รัง้ แรก
หลักประกัน
จำนองสิง่ ปลูกสร้ำงทัง้ หมด ที่อยู่บนที่ดินเช่ำ โฉนดเลขที่ 217198 และ 213824 ตำบล
อนุเสำวรีย์ อำเภอบำงเขน กรุงเทพ (สิง่ ปลูกสร้ำงโครงกำร The Jas รำมอินทรำ)
ข้อปฏิบตั ิ
 ดำรงสัดส่วนหนี้สน
ิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ในปี 2557 ไม่เกิน 3.5 เท่ำ ในปี 2558 ไม่เกิน 3.1 เท่ำ
และตัง้ แต่ปี 2559 เป็ นต้นไป ไม่เกิน 2.5 เท่ำ
 ในกรณีทม
่ี กี ำรให้เช่ำพืน้ ทีใ่ นโครงกำรแก่บุคคลใดเป็ นระยะเวลำมำกเกินกว่ำ 3 ปี จะต้อง
ได้รบั ควำมยินยอมจำกธนำคำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรก่อน และจะต้องนำเงินค่ำเช่ำทีไ่ ด้รบั
จำกบุคคลนัน้ มำชำระคืนหนี้ท่มี อี ยู่กบั ธนำคำรในทันที และในจำนวนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 75
ของค่ำเช่ำทีไ่ ด้รบั ในแต่ละครัง้
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5.11.1 กรมธรรม์ประกันภัย
บริษทั ได้มกี ำรทำ กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อป้องกันควำมเสีย่ งทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยประกันภัยหลักของบริษทั มีดงั นี้
ก. ธุรกิ จ J Market
J Market @ อมรพันธ์
บริษทั ได้เข้ำทำสัญญำกับ บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จำกัด (มหำชน) เพื่อประกันภัยควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ โครงกำร
J Market @ อมรพันธ์ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 2135/1-4, 2137/1, 2137/27 แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กรุงเทพ มีระยะเวลำ
ประกันภัยตัง้ แต่วนั ที่ 10 กันยำยน 2557 -10 กันยำยน 2558 (ระยะเวลำ 1 ปี ) โดยมีทุนประกันภัย 17,500,000 บำท
ข. ธุรกิ จศูนย์การค้าชุมชน
The Jas วังหิ น
บริษทั ได้เข้ำทำสัญญำกับ บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด เพื่อประกันภัยควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ จำกภัย
ธรรมชำติ เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว ลมพำยุ รวมถึงภัยจำกกำรนัดหยุดงำน กำรจลำจล กำรลักทรัพย์โดยมีระยะเวลำ
ประกันภัยตัง้ แต่วนั ที่ 28 ตุลำคม 2557 - 28 ตุลำคม 2558 (ระยะเวลำ 1 ปี ) โดยมีวงเงินคุม้ ครองไม่เกิน 30 ล้ำนบำทต่อ
ครัง้ ตลอดระยะเวลำประกันภัย และมีทุนประกันภัยทัง้ หมด 265,000,000 ล้ำนบำท และอยูร่ ะหว่ำงกำรต่ออำยุสญ
ั ญำ
ประกันภัยภำยหลังเปิ ดโครงกำร โดยจะเป็ นประกันภัยแบบ All risks เช่นเดียวกับประกันภัยเดิม
The Jas รามอิ นทรา
บริษทั ได้เข้ำทำสัญญำกับ บริษทั ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหำชน) เพื่อประกันภัยควำมเสีย่ งทุกชนิด ทีอ่ ำจจะ
เกิดขึน้ กับโครงกำร อำคำรศูนย์กำรค้ำชุมชุน 2 ชัน้ รวมชัน้ ใต้ดนิ และงำนระบบ โดยมีระยะเวลำประกันภัยตัง้ แต่วนั ที่
15 สิงหำคม 2557 – 15 สิงหำคม 2559 (ระยะเวลำ 2 ปี ) โดยมีวงเงินคุม้ ครองไม่เกิน 50 ล้ำนบำทต่อครัง้ ตลอดระยะเวลำ
ประกันภัย และมีทุนประกันภัยทัง้ หมด 272,692,124 ล้ำนบำท
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