บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

5.

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั มีทรัพย์สนิ หลัก ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
5.1 อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน- สุทธิ
ที่ตงั ้
1. ทีด่ นิ ตามโฉนดเลขที่ 33949-33953,
8409 เนื้อทีร่ วม 5-2-20 ไร่ ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้
ของโครงการ The Jas วังหินทีแ่ ขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ และ
อาคาร โครงการ The Jas วังหิน
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชัน้
จํานวน 2 หลัง ชัน้ ใต้ดนิ และดาดฟ้า
3. อาคาร โครงการ The Jas รามอินทรา
ซึง่ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
498/1

324.6
รวม

ภาระผูกพัน
บริษทั ได้จดจํานองทีด่ นิ ตามโฉนดเลขที่ 3394933953, 8409 รวม 6 โฉนด และอาคารสิง่ ปลูกสร้าง
เพื่อเป็ นหลักทรัพย์ค้าํ ประกันสินเชื่อในวงเงินรวม
258 ล้านบาท

บริษทั ได้จดจํานองสิง่ ปลูกสร้างเพื่อเป็ นหลักทรัพย์
คํ้าประกันสินเชื่อในวงเงินรวม 290 ล้านบาท

576

หมายเหตุ
/1
มูลค่าทางบัญชีมาจากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม ซึง่ ประเมินโดยบริษทั จี.พี.วี. โกลบอล พร็อพเพอร์ต้ี แวลูเอชัน่ จํากัด ซึง่ เป็นบริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดการ
ประเมินราคาทรัพย์สนิ สามารถพิจารณาได้จาก เอกสารแนบ 4
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5.2 สิ ทธิ การเช่า
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั มีสทิ ธิการเช่าทัง้ หมดดังตาราง
สถานที่
โครงการ
ผูใ้ ห้เช่า

1.

2.

ทีด่ นิ ตามโฉนดเลขที่ 217198
และ 213824 เนื้อทีร่ วม 9-13.4 ไร่ อยู่บริเวณ ถนนลาด
ปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กรุงเทพฯ
ทีด่ นิ ตามโฉนดเลขที่ 118423
เนื้อทีร่ วม 1-0-49.5 ไร่ อยู่
บริเวณ ตําบลไทรม้า อําเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

3** ทีด่ นิ ตามโฉนดเลขที่ 10924
และ 51425 จํานวน 2 แปลง
และสิง่ ปลูกสร้าง เนื้อทีร่ วม
ประมาณ 10 ไร่ อยู่บริเวณ
ถนนลาดปลาเค้า แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ
*บริษทั มิได้มกี ารจ่ายค่าสิทธิเช่า

ระยะ
เวลา
เช่า
(ปี )

วันเริ่ม
สัญญา

วันสิ้ นสุด
สัญญา

มูลค่าสิ ทธิ
การเช่า
(ล้านบาท)
2557
Q2/
2558
68.9
67.8

The Jas
รามอินทรา

นายสิงห์น้อย
บุณยรักษ์

30

1 ต.ค.
2556

30 ก.ย.
2586

J Market
ไทรม้า

ห้างหุน้ ส่วน
สามัญสูว่ งศ์
ธรรม โดย
นางสาวพิมล
สูว่ งศ์ธรรม
นายสิงห์น้อย
บุณยรักษ์

12

1 ต.ค.
2557

30 ก.ย.
2569

ไม่ม*ี

ไม่ม*ี

12

1 ก.ค.
2558

30 มิ.ย.
2570

ไม่มี

ไม่มี

J Market
ลาดปลาเค้า

**เริม่ จดสิทธิการเช่าในวันที่ 21 ก.ค. 2558 โดยมีการชําระเงินมัดจําการเช่าจํานวน 1 ล้านบาทซึง่ จะได้รบั คืนเมือ่ สัญญาสิน้ สุดลง
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5.3 สัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วง อาคาร/ที่ดิน ระหว่าง บริษทั (ผูเ้ ช่า) กับเจ้าของอาคาร/ที่ดิน
5.3.1 สัญญาเช่าและเช่าช่วงที่ดินและอาคารเพื่อพัฒนาโครงการ J Market @ อมรพันธุ์
วันทีท่ าํ สัญญา
 25 พฤษภาคม 2555 และ
 สัญญาแก้ไขเพิม
่ เติมครัง้ ที่ 1 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2555 และ
 สัญญาแก้ไขเพิม
่ เติมครัง้ ที่ 2 ลงวันที่ 1 เมษายน 2556
 สัญญาแก้ไขเพิม
่ เติมครัง้ ที่ 3 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2558
สถานทีต่ งั ้
ตลาดอมรพันธ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ผูใ้ ห้เช่า
บริษทั อมรพันธุด์ พี าร์ทเมนท์สโตร์ จํากัด และ
ผูใ้ ห้เช่าช่วง
บริษทั สิรยิ าโฮมแลนด์ จํากัด
วัตถุประสงค์
ดําเนินธุรกิจ J Market อมรพันธุ์
พืน้ ทีเ่ ช่า
5 ไร่ 3 งาน 33.4 ตารางวา
ระยะเวลาของสัญญา 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2561 และผูใ้ ห้เช่า ให้คาํ มันว่
่ าจะให้ผเู้ ช่า
เช่าต่อไปรวมให้ได้ 3 ปี คือนับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2564 โดย
กําหนดปรับอัตราค่าเช่าไม่เกินร้อยละ 10
5.3.2 สัญญาเช่าที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ J Market ราษฏร์พฒ
ั นา
วันทีท่ าํ สัญญา
31 ตุลาคม 2556
สถานทีต่ งั ้
หมู่บา้ นเคหะธานี 4 ถนนราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ผูใ้ ห้เช่า
บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
ดําเนินธุรกิจ J Market ราษฏร์พฒ
ั นา
พืน้ ทีเ่ ช่า
372.5 ตารางวา
ระยะเวลาของสัญญา 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2560 และผูใ้ ห้เช่าช่วง ให้คาํ มันว่
่ าจะให้
ผูเ้ ช่าช่วง เช่าต่อไปอีก 3 คราว คราวละ 3 ปี คือ สิน้ สุดวันที่ 30 เมษายน 2569
5.4 สัญญาเช่าพืน้ ที่ สัญญาบริการ สัญญาบริการสาธารณูปโภค สาหรับธุรกิ จ IT Junction
สรุปสาระสําคัญของสัญญาเช่าพืน้ ทีส่ าํ หรับการดําเนินธุรกิจ IT Junction ดังนี้
 สัญญาเช่าส่วนใหญ่เป็ นการเช่าพืน้ ทีใ่ นห้างสรรพสินค้า โดยสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าระยะสัน้ ไม่เกิน 3 ปี
 การต่ออายุสญ
ั ญานัน้ ผูเ้ ช่าต้องแจ้งความประสงค์ในการต่ออายุสญ
ั ญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่ผใู้ ห้เช่า
ล่วงหน้าก่อนครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า 90 วัน
 บริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน ค่าอากรสแตมป์ และภาษีอากรอื่นใด ทีเ่ กีย่ วเรื่องกับการเช่าพืน้ ที่
 บริษทั วางเงินประกันการเช่า/การรับบริการ โดยจะได้รบั คืนเงินประกันโดยไม่มดี อกเบีย้ เมื่อครบกําหนดเวลา
ตามสัญญาแลบริษทั ได้ชาํ ระเงินคงค้างทัง้ หมดแล้ว
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5.5 เครือ่ งตกแต่งและอุปกรณ์ – สุทธิ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ทงั ้ หมดของบริษทั มีรายละเอียดดังนี้
รายการทรัพย์สิน
ราคาทุน/1
ค่าเสื่อมราคา
สารองการ
(ล้านบาท)
สะสม
ด้อยค่า
(ล้านบาท)
ทรัพย์สิน
1. เครื่องตกแต่ง
60.7
19.1
18.1
2. อุปกรณ์สาํ นักงาน
15.2
4.4
3. ยานพาหนะ
4.3
1.7
4. สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้
0.8
0.0
รวม
81.1
19.1
24.1

มูลค่าสุทธิ /2
(ล้านบาท)
23.6
10.9
2.6
0.8
37.9

หมายเหตุ
/1
รวมทีซ่ อ้ื มาและจําหน่ายไประหว่างงวดไตรมาสที่ 1 /2558
/2
รวมการหักส่วนสํารองด้อยค่าของเครือ่ งตกแต่งภายในโครงการ J Market อมรพันธ์

5.6 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – สุทธิ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มูลค่าตามบัญชีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เท่ากับ 0.65 ล้านบาท
5.7 เงิ นมัดจา
บริษทั เข้าทําสัญญาเช่า สัญญาบริการ และสัญญาบริการสาธารณูปโภคกับผูใ้ ห้เช่า โดยมีภาระค่าเงินมัดจําทีบ่ ริษทั ต้อง
จ่ายชําระให้กบั ผูใ้ ห้เช่าตามสัญญา โดยจํานวนเงินมัดจําจะขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาของสัญญาเช่า สัญญาบริการ และสัญญา
บริการสาธารณูปโภค ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มูลค่าตามบัญชีของเงินมัดจํา เท่ากับ 113.7 ล้านบาท

ส่วนที่ 2 หน้า 45

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

5.8 เครือ่ งหมายการค้า
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั เป็ นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและบริการจํานวนทัง้ สิน้ 4 รายการ และอยู่ระหว่าง
การโอนกรรมสิทธิ ์ 2 รายการ ดังนี้
รูปแบบเครือ่ งหมาย

ชื่อเจ้าของ

ประเภทบริการ

เลขคาขอ
จดทะเบียน/
ประเทศ

สิ้ นสุดระยะเวลา
คุ้มครอง

เจมาร์ท

บริการให้เช่าพืน้ ทีเ่ พื่อ
จําหน่ายสินค้า

771329 /
ประเทศไทย

ยังอยู่ระหว่างการโอน
กรรมสิทธิจากเจมาร์
ท
์

เจมาร์ท

บริการจัดการ
อสังหาริมทรัพย์

791531 /
ประเทศไทย

ยังอยู่ระหว่างการโอน
กรรมสิทธิจากเจมาร์
ท
์

บริษทั

จัดการธุรกิจเกีย่ วกับตลาด
จัดการธุรกิจ
ห้างสรรพสินค้า

865013 /
ประเทศไทย

3 ตุลาคม 2565

863182 /
ประเทศไทย

20 กันยายน 2565

863183 /
ประเทศไทย

20 กันยายน 2565

949268 /
ประเทศไทย

ยังอยู่ระหว่าง
ขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า

บริษทั

บริษทั

บริษทั

การจัดการด้านธุรกิจ/
ทีป่ รึกษาการจัดการ
ด้านธุรกิจ*
การจัดการด้านการเงิน
บริหารทรัพย์สนิ /
ทีป่ รึกษาทางด้าน
อสังหาริมทรัพย์*
บริการให้เช่าพืน้ ทีเ่ พื่อ
จําหน่ายสินค้า

*ปจั จุบนั บริษทั มิได้ประกอบธุรกิจทีป่ รึกษาการจัดการด้านธุรกิจและทีป่ รึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์
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5.9 สัญญาจ้างงานบริการต่างๆ
5.9.1 ผูอ้ อกแบบโครงการ
บริษทั ได้เข้าทําสัญญาว่าจ้างบริษทั ชาร์โคล ดีไซน์ จํากัด ให้ทําหน้าทีเ่ ป็ นผูอ้ อกแบบอาคารของโครงการ
The Jas รามอินทรา มีระยะเวลาให้บริการจนกว่าจะก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จโดยมีการชําระค่าธรรมเนียมคงที่
แบ่งเป็ นงวดตามทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญาว่าจ้าง
5.9.2 ผูค้ วบคุมและบริหารงานก่อสร้างโครงการ
บริษทั ได้เข้าทําสัญญากับบริษทั วิศวกรทีป่ รึกษา 535 จํากัด ในวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ให้ทําหน้าทีเ่ ป็ น
ผูด้ าํ เนินการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง The Jas รามอินทรา ซึง่ ประกอบด้วย ตัวอาคาร ลานจอดรถยนต์ และ
ถนนโดยรอบของโครงการ ทัง้ นี้สญ
ั ญามีระยะเวลาการให้บริการ 18 เดือน โดยสัญญามีการกําหนดค่าธรรมเนียม
การให้บริการเป็ นอัตราคงที่
5.9.3 ผูร้ บั เหมา
บริษัทได้เข้าทําสัญญาว่าจ้างบริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชัน่ จํากัด ให้เป็ นผู้รบั จ้างเพื่อดําเนินการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์การค้าชุมชน โครงการ The Jas วังหิน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 และ โครงการ The Jas
รามอินทรา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 (โครงการละสัญญา) โดยมีระยะเวลาให้บริการจนกว่าจะทําการส่งมอบ
โครงการ โดยบริษทั จะชําระค่าบริการตามสัดส่วนความสําเร็จของการก่อสร้างโครงการ โดยแบ่งเป็ นงวดชําระตามที่
กําหนดไว้ในสัญญาว่าจ้าง
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5.10 สัญญากู้ยืมเงิ น
5.10.1 สัญญากู้ยืมเงิ นกับธนาคารพาณิ ชย์แห่งที่หนึ่ ง วงเงิ นจานวน 258 ล้านบาท
วันทีท่ าํ สัญญา
9 กันยายน 2556
ผูก้ ู้
บริษทั
วัตถุประสงค์
 เพื่อการลงทุนในคอมมูนิตม
้ี อลล์ โครงการ The Jas วังหิน
วงเงินตั ๋วเงิน
จํานวน 258 ล้านบาท
ระยะเวลา
8 ปี นับแต่วนั เบิกรับเงินกู้ (เดือน ก.ย. 2556 – ก.ย. 2564)
อัตราดอกเบีย้ (%)
MLR-2.375%
การชําระคืนหนี้
ชําระดอกเบีย้ เป็ นรายเดือนทุกสิน้ เดือนเป็ นระยะเวลา 1 ปี นบั แต่วนั เบิกรับเงินกู้
ชําระเงินต้นและดอกเบีย้ รายเดือนรวมเดือนละ 3.85 ล้านบาท
หลักประกัน
 จํานองทีด
่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างตามโฉนดเลขที่ 33949-33953 และ 8409 ตําบลลาดพร้าว
้
(ออเปา), อําเภอบางกะปิ , ลาดพร้าว(บางกะปิ ), กรุงเทพ
 บริษท
ั เจมาร์ท จํากัด (มหาชน) คํ้าประกันเต็มวงเงิน
(ปจั จุบนั ได้รบั หนังสือยืนยันจากทางธนาคารเพือ่ ปลดภาระค้ าประกันเงินกู้ดงั กล่าวจากเจ
มาร์ทภายหลังจากทีบ่ ริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
ข้อปฏิบตั ิ
 ต้องดํารงอัตราส่วน D/E Ratio ไม่เกิน 3.0 เท่าตามงบการเงินทีไ
่ ด้รบั การตรวจสอบแล้ว
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
5.10.2 สัญญากู้ยืมเงิ นกับธนาคารพาณิ ชย์แห่งที่สอง วงเงิ นจานวน 290 ล้านบาท
วันทีท่ าํ สัญญา
9 กรกฎาคม 2557
ผูก้ ู้
บริษทั
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นค่าก่อสร้างคอมมูนิตม้ี อลล์ โครงการ The Jas รามอินทรา
วงเงินตั ๋วเงิน
จํานวน 290 ล้านบาท
ระยะเวลา
10 ปี นบั แต่วนั เบิกรับเงินกู้ (เดือน ส.ค. 2557 – ส.ค. 2567)
อัตราดอกเบีย้ (%)
MLR-1%
การชําระคืนหนี้
ชําระดอกเบีย้ เป็ นรายเดือนทุกสิน้ เดือน โดยชําระงวดแรกตัง้ แต่วนั เบิกรับเงินกู้
ชําระเงินต้นและดอกเบีย้ รายเดือนรวมเดือนละ 2.85 ล้านบาท โดยชําระงวดแรกในวันสุดท้าย
ของเดือนที่ 18 นับจากเดือนทีเ่ บิกเงินกูค้ รัง้ แรก
หลักประกัน
 จํ า นองสิ่ง ปลู ก สร้า งทัง้ หมด ที่อ ยู่ บ นที่ด ิน เช่ า โฉนดเลขที่
217198 และ 213824
ตําบลอนุเสาวรีย์ อําเภอบางเขน กรุงเทพ (สิง่ ปลูกสร้างโครงการ The Jas รามอินทรา)
 บริษท
ั เจมาร์ท จํากัด (มหาชน) คํ้าประกันเต็มวงเงิน
(ปจั จุบนั ได้รบั หนังสือยืนยันจากทางธนาคารเพือ่ ปลดภาระค้ าประกันเงินกูด้ งั กล่าวจากเจมาร์ท
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
ข้อปฏิบตั ิ
 ดํารงสัดส่วนหนี้สน
ิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ในปี 2557 ไม่เกิน 3.5 เท่า ในปี 2558 ไม่เกิน 3.1 เท่า
และตัง้ แต่ปี 2559 เป็ นต้นไป ไม่เกิน 2.5 เท่า
 ในกรณีทม
่ี กี ารให้เช่าพืน้ ทีใ่ นโครงการแก่บุคคลใดเป็ นระยะเวลามากเกินกว่า 3 ปี จะต้อง
ได้รบั ความยินยอมจากธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน และจะต้องนําเงินค่าเช่าทีไ่ ด้รบั
จากบุคคลนัน้ มาชําระคืนหนี้ท่มี อี ยู่กบั ธนาคารในทันที และในจํานวนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75
ของค่าเช่าทีไ่ ด้รบั ในแต่ละครัง้
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5.11 กรมธรรม์ประกันภัย
บริษัทได้มกี ารทํากรมธรรม์ประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ โดยกรมธรรม์ประกันภัยหลักของบริษัท
มีดงั นี้
ก. ธุรกิ จ J Market
J Market @ อมรพันธ์
บริษทั ได้เข้าทําสัญญากับ บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จํากัด (มหาชน) เพื่อประกันภัยความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ โครงการ
J Market @ อมรพันธ์ ตัง้ อยู่เลขที่ 2135/1-4, 2137/1, 2137/27 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพ มีระยะเวลา
ประกันภัยตัง้ แต่วนั ที่ 10 กันยายน 2557 -10 กันยายน 2558 (ระยะเวลา 1 ปี ) โดยมีทุนประกันภัย 17,500,000 บาท ซึง่
คิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของโครงการ โดยผู้บริหารของบริษัทเห็นว่าทุนประกัน
ดังกล่าวมีความเพียงพอและครอบคลุมความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ข. ธุรกิ จศูนย์การค้าชุมชน
The Jas วังหิ น
บริษทั ได้เข้าทําสัญญากับ บริษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด เพื่อประกันภัยความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ จากภัยธรรมชาติ
เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว ลมพายุ รวมถึงภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล การลักทรัพย์โดยมีระยะเวลาประกันภัย
ตัง้ แต่วนั ที่ 28 ตุลาคม 2557 - 28 ตุลาคม 2558 (ระยะเวลา 1 ปี ) โดยมีวงเงินคุม้ ครองไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อครัง้ ตลอด
ระยะเวลาประกันภัย และมีทุนประกันภัยทัง้ หมด 265,000,000 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการต่ออายุสญ
ั ญาประกันภัย
ภายหลังเปิ ดโครงการ โดยจะเป็ นประกันภัยแบบ All risks เช่นเดียวกับประกันภัยเดิม ซึง่ ทุนประกันภัย
คิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 95 ของมูลค่าทรัพย์สนิ โดยผูบ้ ริหารของบริษทั เห็นว่าทุนประกันดังกล่าวมีความเพียงพอ
และครอบคลุมความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้
The Jas รามอิ นทรา
บริษทั ได้เข้าทําสัญญากับ บริษทั ฟอลคอนประกันภัย จํากัด (มหาชน) เพื่อประกันภัยความเสีย่ งทุกชนิดทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ กับโครงการ อาคารศูนย์การค้าชุมชุน 3 ชัน้ รวมชัน้ ใต้ดนิ และงานระบบ โดยมีระยะเวลาประกันภัยตัง้ แต่วนั ที่
15 สิงหาคม 2557 – 15 สิงหาคม 2559 (ระยะเวลา 2 ปี ) โดยมีวงเงินคุม้ ครองไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อครัง้ ตลอด
ระยะเวลาประกันภัย และมีทุนประกันภัยทัง้ หมด 272,692,124 ล้านบาท ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารของบริษทั เห็นว่าทุนประกันภัย
ดังกล่าวเพียงพอและครอบคลุมความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ สําหรับช่วงระหว่างการก่อสร้างโครงการโดยภายหลังจาก
โครงการก่อสร้างเสร็จสิน้ จะมีการทําสัญญากรมธรรม์ฉบับใหม่เพื่อให้ทุนประกันภัยครอบคลุมมูลค่าโครงการ
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