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5. ทรัพย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1

รายละเอียดสินทรั พย์ ท่ ใี ช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 สินทรัพย์ถาวร ที่บริ ษัทใช้ ในการประกอบธุรกิจมีมลู ค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากับ
186.53 ล้ านบาท รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร แสดงได้ ดงั นี ้
ลักษณะกรรมสิทธิ์

ประเภทของสินทรั พย์
สินทรัพย์ ถาวร
1 ที่ดินและส่วนปรับปรุง
1.1 โฉนดเลขที่ 9457 และ 9534 เนื อ้ ที่
7,617 ตารางวา
ที่ตงั ้ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
เพื่อใช้ เป็ นบ่อพักนํ ้า
1.2 โฉนดเลขที่ 8673 เนื ้อที่ 1,897 ตารางวา
ที่ตงั ้ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อใช้ เป็ นสํานักงานและโรงงาน (SCI)
1.3 โฉนดเลขที่ 19368 เนื ้อที่ 314 ตารางวา
ที่ตงั ้ อําเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เพื่อใช้ เป็ นสํานักงาน (SCI)
1.4 โฉนดเลขที่ 4091, 1437 และ 9442
เนื ้อที่ 14,292 ตารางวา
ที่ตงั ้ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
เพื่อใช้ เป็ นสํานักงานและโรงงาน
(AG&SCIMT)
2 อาคารและส่วนปรับปรุง
3 เครื่ องจักรและอุปกรณ์

4 เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สํานักงาน
5 ยานพาหนะ
6 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง

มูลค่ าสุทธิ
หลังหักค่ าเสื่อมราคาสะสม
(บาท)

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้ าของ

2,000,000

คํ ้าประกันสินเชื่อธนาคาร

เป็ นเจ้ าของ

850,000

คํ ้าประกันสินเชื่อธนาคาร

เป็ นเจ้ าของ

23,565,000

คํ ้าประกันสินเชื่อธนาคาร

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นผู้เช่า (เช่าการเงิน)
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นผู้เช่า (เช่าการเงิน)
เป็ นเจ้ าของ

19,858,750
36,679,132
40,803,211
5,344,885
24,907,775
4,207,110
5,013,767
6,817,361
16,480,725
186,527,716

คํ ้าประกันสินเชื่อธนาคาร
คํ ้าประกันสินเชื่อธนาคาร
ไม่มีภาระผูกพัน
คํ ้าประกันสินเชื่อธนาคาร
สัญญาเช่าการเงิน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
สัญญาเช่าการเงิน
ไม่มีภาระผูกพัน

รวม

หมายเหตุ: นอกจากทรัพย์สินถาวรที่กล่าวไว้ ข้างต้ นแล้ ว บริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังเช่าพื ้นที่อาคาร เอ็มดี ทาวเวอร์ เป็ นสํานักงานใน
กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดสัญญาเช่าระบุในข้ อ 5.3 สัญญาสําคัญที่เกี่ยวข้ องในการดําเนินธุรกิจ)
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5.2

รายละเอียดสินทรั พย์ ไม่ มีตวั ตนที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 บริ ษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจซึง่ ประกอบด้ วย :
- สิทธิตามข้ อตกลงสัมปทานบริ การ : ที่บริ ษัทใช้ ในการประกอบธุรกิจสําหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานนํ ้า(ขนาดเล็ก) มีมลู ค่าสุทธิ
หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากับ 247.49 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ลักษณะกรรมสิทธิ์

ประเภทของสินทรั พย์
1 สิทธิตามข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
2 ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการดูแลและบูรณะสิ่งแวดล้ อม
และทรัพยากรนํ ้า
รวม

เป็ นเจ้ าของและโอนสิทธิ์
เมื่อครบสัญญา
เป็ นเจ้ าของและโอนสิทธิ์
เมื่อครบสัญญา

มูลค่ าสุทธิ
หลังหักค่ าเสื่อมราคาสะสม
(บาท)

ภาระผูกพัน

247,154,247

คํ ้าประกันสินเชื่อธนาคาร

339,897

คํ ้าประกันสินเชื่อธนาคาร

247,494,144

- สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมทางด้ านบัญชีที่บริ ษัทใช้ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีมลู ค่าสุทธิ
หลังหักค่าตัดจําหน่ายสะสมเท่ากับ 5.01 ล้ านบาท
5.3

สัญญาสําคัญที่เกี่ยวข้ องในการดําเนินธุรกิจ
1. สัญญาสัมปทานกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รายละเอียดสามารถตรวจสอบได้ จาก ส่วน 2.2.4 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน-พลังนํ ้า(ขนาดเล็ก)
2. สัญญากับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาว (Electricite du Laos หรื อ EDL) – โครงการตาดสเลน
รายละเอียดสามารถตรวจสอบได้ จาก ส่วน 2.2.4 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน-พลังนํ ้า(ขนาดเล็ก)
3. สัญญากับ AG Ajikawa Corporation (AG (Japan))

คูส่ ญ
ั ญา

: ฝ่ ายที่ 1: AG Ajikawa Corporation หรื อ “AG (Japan)” ในฐานะ “ผู้ให้ การสนับสนุน”
ฝ่ ายที่ 2: บริ ษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอส ซี ไอ เมทัล เทค จํากัด หรื อ “บริษัท” ในฐานะ “ผู้รับการสนับสนุน”

ชื่อสัญญา

: สัญญาการสนับสนุนทางวิศวกรรม (Agreement for Engineering Support)

วันที่ทําสัญญา

: 24 มีนาคม 2553

สาระสําคัญของ
สัญญา

: AG (Japan) ให้ การสนับสนุนทางวิศวกรรมแก่บริ ษัทในการออกแบบเสาเหล็กและการดูแลทางด้ านเทคนิค
ในการสร้ างเสาเหล็ก
ความรับผิดชอบของ AG (Japan)
- ให้ คําแนะนําและสนับสนุนการออกแบบเสา งาน tower shop detailing งานควบคุมการผลิต (Quality
Control) รวมถึงให้ การปรึกษาด้ านวิศวกรรมและเทคนิค
- AG (Japan) จะส่งเจ้ าหน้ าที่วิศวกร 2 คนมาช่วยดูแลการทํางาน และ ควบคุมการทํางานโดยวิศวกร
อาวุโสอีก 1 คน
ความรับผิดชอบของ บริ ษัท
- บริ ษัทจะช่วยจัดการเรื่ อง Visa ใบอนุญาตทํางาน ภาษีเงินได้ ให้ แก่วิศวกรของ AG (Japan)
- จัดหาที่อยู่อาศัย สถานที่ทํางาน และบริ การการขนส่งให้ แก่วิศวกรของ AG (Japan)
- จัดหาสิ่งจําเป็ นอื่นๆสําหรับการทํางานของวิศวกร
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ค่าตอบแทน

: บริ ษัทตกลงจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่ AG (Japan) ตามที่ตกลงในสัญญาเป็ นอัตราคงที่ทกุ เดือนเป็ นเงินสกุล
ดอลลาร์ สหรัฐ

ระยะเวลาสัญญา

: สัญญาเริ่ มผลบังคับใช้ เมื่อ เมษายน 2553 โดยไม่มีกําหนดอายุเวลาของสัญญา

4. สัญญาเช่าพื ้นที่อาคารและบริ การกับบริ ษัท บางนาคอมเพล็กซ์ (2003) จํากัด - SCI
คูส่ ญ
ั ญา

: ฝ่ ายที่ 1: บริ ษัท บางนาคอมเพล็กซ์ (2003) จํากัด หรื อ “ผู้ให้ เช่า/ผู้ให้ บริ การ”
ฝ่ ายที่ 2: บริ ษัท เอส.ซี.ไอ. อีเลคตริ ค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัด หรื อ “ผู้เช่า/ผู้ใช้ บริการ” หรื อ “บริ ษัท”

ชื่อสัญญา

: สัญญาเช่าพื ้นที่อาคารและสัญญาบริ การ

วันที่ลงนาม

: 1 กรกฎาคม 2556

สาระสําคัญของสัญญา : ผู้ให้ เช่า/ผู้ให้ บริ การตกลงให้ บริ ษัทเช่าพื ้นที่อาคารเพื่อเป็ นสํานักงานในการดําเนินธุรกิจ และให้ บริ การ
ความสะดวกต่างๆ ในอาคาร
พื ้นที่เช่า

: อาคาร เอ็มดี ทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 9 ห้ อง บี เนื ้อที่ประมาณ 133 ตารางเมตร

ค่าเช่าและค่าบริ การ

: ชําระเป็ นรายเดือน ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน โดยบริ ษัทเป็ นผู้รับภาระภาษี โรงเรื อนและภาษี อื่นที่เกี่ยวข้ อง
กับการเช่า

ระยะเวลาสัญญา

: สัญญามีกํ าหนดระยะเวลา 3 ปี (ตัง้ แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2559) โดยผู้ใ ห้ เช่า/ผู้
ให้ บริ การจะแจ้ งเงื่อนไขและอัตราเช่าในการต่อสัญญาครัง้ ต่อไปก่อนสัญญาครบกําหนดไม่น้อยกว่า 4
เดือน

5. สัญญาเช่าพื ้นที่อาคารและบริ การกับบริ ษัท บางนาคอมเพล็กซ์ (2003) จํากัด – AG&SCIMT
คูส่ ญ
ั ญา

: ฝ่ ายที่ 1: บริ ษัท บางนาคอมเพล็กซ์ (2003) จํากัด หรื อ “ผู้ให้ เช่า/ผู้ให้ บริ การ”
ฝ่ ายที่ 2: บริ ษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด หรื อ “ผู้เช่า/ผู้ใช้ บริ การ” หรือ “บริ ษัท”

ชื่อสัญญา

: สัญญาเช่าพื ้นที่อาคารและสัญญาบริ การ

วันที่ลงนาม

: 1 มกราคม 2557 และ 16 มิถนุ ายน 2558

สาระสําคัญของสัญญา : ผู้ให้ เช่า/ผู้ให้ บริ การตกลงให้ บริ ษัทเช่าพื ้นที่อาคารเพื่อเป็ นสํานักงานในการดําเนินธุรกิจ และให้ บริ การ
ความสะดวกต่างๆ ในอาคาร
พื ้นที่เช่า

: อาคาร เอ็มดี ทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 9 ห้ อง ซี1และซี 2 เนื ้อที่รวมประมาณ 206 ตารางเมตร

ค่าเช่าและค่าบริ การ

: ชําระเป็ นรายเดือน ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน โดยบริ ษัทเป็ นผู้รับภาระภาษี โรงเรื อนและภาษี อื่นที่เกี่ยวข้ อง
กับการเช่า

ระยะเวลาสัญญา

: สัญญามีกําหนดระยะเวลา 3 ปี สําหรับห้ อง ซี1 (ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559) และ
1 ปี สําหรับสัญญาเช่าห้ อง ซี2 (ตังแต่
้ วนั ที่ 16 มิถนุ ายน 2558 ถึงวันที่ 15 มิถนุ ายน 2559) โดยผู้ให้ เช่า/ผู้
ให้ บริ การจะแจ้ งเงื่อนไขและอัตราเช่าในการต่อสัญญาครัง้ ต่อไปก่อนสัญญาครบกําหนดไม่น้อยกว่า 4
เดือน
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6. สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน - SCI
คูส่ ญ
ั ญา

: ฝ่ ายที่ 1: ธนาคารพาณิชย์ (“ธนาคาร” หรื อ “ผู้ให้ ก้ ”ู )
ฝ่ ายที่ 2: บริ ษัท เอสซีไอ อีเลคตริ ค จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “ผู้ก้ ”ู )

วันที่ทําสัญญา

: 8 ธันวาคม 2557

วงเงินสินเชื่อ

: 42 ล้ านบาท

วัตถุประสงค์

: ค่าที่ดินและก่อสร้ างอาคารสํานักงาน

อัตราดอกเบี ้ย

: MLR ต่อปี

ระยะเวลาการชําระหนี ้ :
เงื่อนไขการเบิกใช้
วงเงินกู้

84 เดือน (รวมระยะเวลาปลอดชําระต้ นเงิน 18 เดือน)

: 1) นําส่งสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดิน หรื อ เอกสารการชําระค่าที่ดิน และ/หรื อ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ของผู้ก้ ู ในกรณีที่ ที่ดินดังกล่าวได้ โอนเป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ก้ แู ล้ ว
2) รับเงินกู้เป็ นงวด โดยเบิกถอนเงินกู้ได้ ร้อยละ 80 ของมูลค่าที่ดินและมูลค่างานก่อสร้ างที่เกิดขึ ้นจริ ง
ตามรายงานการประเมินราคาของบริ ษัทประเมินราคาภายนอก

การชําระคืนเงินต้ น

: หลังจากระยะเวลาปลอดชําระต้ นเงิน (Grace Period) 18 เดือน บริ ษัทจะต้ องชําระเงินคืนเงินกู้ให้ แก่
ธนาคารทุกเดือน ให้ เสร็ จสิ ้นภายในระยะเวลา 66 เดือน โดยเริ่ มชําระต้ นเงินกู้งวดแรกในเดือนที่ 19 นับ
จากที่ลงนามในสัญญา

การคํ ้าประกัน

: จดจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างที่มีอยู่แล้ วและที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต และคํ ้าประกันโดยกรรมการ 2 ท่าน

7. สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน – AG&SCIMT
คูส่ ญ
ั ญา

: ฝ่ ายที่ 1: ธนาคารพาณิชย์ - ธนาคารเดียวกับที่ให้ สินเชื่อแก่ SCI (“ธนาคาร” หรื อ “ผู้ให้ ก้ ”ู )
ฝ่ ายที่ 2: บริ ษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด (“บริ ษัท” หรื อ “ผู้ก้ ”ู )

วันที่ทําสัญญา

: 22 มิถนุ ายน 2558

วงเงินสินเชื่อ

: 66.37 ล้ านบาท

วัตถุประสงค์

: Refinance สินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่

อัตราดอกเบี ้ย

: MLR ต่อปี

ระยะเวลาการชําระหนี ้ : 84 เดือน
เงื่อนไขการเบิกใช้
วงเงินกู้

: เบิกถอนเงินกู้ได้ ไม่เกินภาระหนี ้ต้ นเงินคงค้ างทังหมดที
้
่คงค้ างอยู่กบั ธนาคารพาณิชย์อีกแห่งหนึ่ง โดยต้ อง
แสดงเอกสารยืนยันภาระหนี ้ และนําส่งเอกสารการชําระหนี ้ดังกล่าวเมื่อชําระหนี ้ให้ แก่ธนาคารพาณิชย์อีก
แห่งเรี ยบร้ อยแล้ ว

การชําระคืนเงินต้ น

: ชําระหนี ้คืนทุกเดือน โดยงวดสุดท้ ายต้ องชําระหนี ้ต้ นเงินที่เหลืออยู่ทงหมดให้
ั้
เสร็จสิ ้น

การคํ ้าประกัน

: จดจํานองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างและเครื่ องจักร กรรมสิทธิ์ของ AG&SCIMT และ SCI และคํ ้าประกันโดย
กรรมการ 2 ท่าน
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8. สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน - TAD
คูส่ ญ
ั ญา

: ฝ่ ายที่ 1: ธนาคารพาณิชย์ - ธนาคารเดียวกับที่ให้ สนิ เชื่อแก่ SCI และ AG&SCIMT
ฝ่ ายที่ 2: บริ ษัท บริ ษัท ตาดสเลน พาวเวอร์ จํากัด (“บริ ษัท” หรื อ “ผู้ก้ ”ู )

วันที่ทําสัญญา

: 6 ธันวาคม 2553

วงเงินสินเชื่อ

: 5.4 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ

วัตถุประสงค์

: ลงทุนในการก่อสร้ างเขื่อนตาดสเลน

อัตราดอกเบี ้ย

: SIBOR (Singapore Interbank Offered Rate) + 4.5% ต่อปี

ระยะเวลาการชําระหนี ้ : 120 เดือน
เงื่อนไขการเบิกใช้
วงเงินกู้

: 1) นําส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วนก่อนเบิกใช้ วงเงินครัง้ แรก

การชําระคืนเงินต้ น

: ชําระหนี ้คืนทุกเดือน โดยชําระให้ เสร็จสิ ้นภายใน 120 เดือน

การคํ ้าประกัน

: 1) SCI จํานําหุ้นตาดสเลนทังหมดไว้
้
กบั ธนาคาร

2) นําส่งใบแจ้ งหนี ้หรื อใบเสร็ จที่ได้ รับการตรวจสอบโดยวิศวกรอิสระก่อนที่จะเบิกรับเงินกู้ในแต่ละงวด
โดยบริ ษัทจะต้ องไม่ผิดนัดชําระหนี ้ที่เบิกรับมาก่อนหน้ านี ้

2) จํานําและจํานองสังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์กรรมสิทธิ์ของตาดสเลนในสปป.ลาว ที่อยู่ภายใต้
กฎหมายของสปป.ลาว และ ออกให้ หรื อได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการของสปป.ลาว ทังหมดไว้
้
กับธนาคาร รวมถึงสิทธิ กรรมสิทธิและผลประโยชน์ในสินทรัพย์เหล่านันด้
้ วย
3) ออกสแตนด์บาย แอล/ซี (Standby L/C) หรื อ จํานําเงินฝากไว้ กบั ธนาคารเป็ นจํานวน 30 ล้ านบาท
4) คํ ้าประกันโดยกรรมการของบริ ษัท SCI สามท่าน และ คํ ้าประกันโดยบริ ษัท SCI
เงื่อนไขทางการเงินที่
สําคัญ

: 1) บริ ษัทจะต้ องนําส่งงบการเงินรายปี ที่ได้ รับการตรวจสอบแล้ ว ภายใน 120 วัน หลังจากสิ ้นปี งบการเงิน
2) รักษาอัตราส่วน DSCR ให้ ไม่น้อยกว่า 1.1:1 และรักษาอัตราส่วน D/E ให้ ไม่มากกว่า 2:1

2. เครื่ องหมายการค้ า
SCI ได้ จดลิขสิทธิ์เครื่ องหมายการค้ า “SCI” สําหรับการผลิตสินค้ าประเภทตู้สวิทช์บอร์ ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับ เสาโครง
เหล็ก และ “SCION” สําหรับตู้สวิทช์บอร์ ดประเภท TYPE TEST เพื่อใช้ จดั จําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
สัญลักษณ์

ผลิตภัณฑ์ ท่ ไี ด้ รับลิขสิทธิ์

เครื่ องหมายการค้ า
SCI

ตู้สวิทช์บอร์ ด
รางเดินสายไฟ และผลิตภัณฑ์อื่น

SCION

ตู้สวิทช์บอร์ ด ประเภท TYPE TEST
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3. กรมธรรม์ ประกันภัย
คูส่ ญ
ั ญา
กรมธรรม์เลขที่
ประเภทกรมธรรม์
ความคุ้มครอง
ที่อยู่ทรัพย์สินเอาประกัน
ระยะเวลา
จํานวนเงินเอาประกัน
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
514-01111-16913
ประกันอัคคีภยั
โรงงานผลิตสวิทช์บอร์ ด / โรงรถ / สํานักงาน / ห้ องพยาบาล / ป้อมยาม
107/1 หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลบางเพรี ยง อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
1 ปี (ตังแต่
้ วนั ที่ 22 สิงหาคม 2557 – วันที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00 น.)
33,000,000 บาท (สามสิบสามล้ านบาทถ้ วน)
บริ ษัท เอส.ซี.ไอ.อีเลคตริ ค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัด

คูส่ ญ
ั ญา
กรมธรรม์เลขที่
ประเภทกรมธรรม์
ความคุ้มครอง
ที่อยู่ทรัพย์สินเอาประกัน
ระยะเวลา
จํานวนเงินเอาประกัน
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
AR002361-14NBK
ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
เครื่ องจักรประเภทเครื่ องกลึง CNC AMADA
107/1 หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลบางเพรี ยง อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
1 ปี (ตังแต่
้ วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2557 – วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 เวลา 16.00 น.)
11,150,000 บาท (สิบเอ็ดล้ านหนึง่ แสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน)
บริ ษัท ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิ่ง จํากัด ตามภาระผูกพัน

คูส่ ญ
ั ญา
กรมธรรม์เลขที่
ประเภทกรมธรรม์
ความคุ้มครอง

:
:
:
:

ที่อยู่ทรัพย์สินเอาประกัน
ระยะเวลา
จํานวนเงินเอาประกัน
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

:
:
:
:

บริ ษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
00/2014-I0007414-NP-NIR
ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
สิ่งปลูกสร้ าง (ไม่รวมรากฐาน) เฟอร์ นิเจอร์ รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคารและโครงสร้ างต่าง
ๆ เครื่ องตกแต่งติดตังตรึ
้ งตรา รัว้ กําแพง กระจก ซึง่ เป็ นส่วนประกอบของอาคาร / ระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ทุกชนิด เช่น ระบบไฟฟ้ า (รวมหม้ อแปลง) ระบบประปา ระบบทําความ
เย็น ระบบป้องกันภัย และ ลิฟท์ เป็ นต้ น / เครื่ องจักรจดทะเบียน
49,49/1 หมู่ 9 ถนนสุขประยูร ตําบลมาบโป่ ง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
1 ปี (ตังแต่
้ วนั ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 – วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น.)
119,341,196 บาท (หนึง่ ร้ อยสิบเก้ าล้ านสามแสนสีห่ มื่นหนึง่ พันหนึง่ ร้ อยเก้ าสิบหกบาทถ้ วน)
บริ ษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด

คูส่ ญ
ั ญา
กรมธรรม์เลขที่
ประเภทกรมธรรม์
ความคุ้มครอง

:
:
:
:

ที่อยู่ทรัพย์สินเอาประกัน

:

บริ ษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
501-15000001
ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและธุรกิจ ทุกชนิด
อสังหาริ มทรัพย์และทรัพย์สินส่วนบุคคล รวมถึง เขื่อน อุโมงค์ คลอง ข้ อมูล เอกสาร และ
ทรัพย์สินอื่นทีอ่ ยูใ่ นการควบคุมดูแลของบริ ษัท และความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ
แม่นํ ้าตาดสเลน เมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
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5.4

ระยะเวลา
จํานวนเงินเอาประกัน

:
:

ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

:

คูส่ ญ
ั ญา
กรมธรรม์เลขที่
ประเภทกรมธรรม์
ความคุ้มครอง
ที่อยู่ทรัพย์สินเอาประกัน
ระยะเวลา
จํานวนเงินเอาประกัน

:
:
:
:
:
:
:

ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

:

1 ปี (ตังแต่
้ วนั ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 – วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559)
7,535,636.36 ดอลลาร์ สหรัฐ สําหรับประกันภัยทรัพย์สิน และ
1,000,000.00 ดอลลาร์ สหรัฐ สําหรับความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก (ระยะเวลาการ
ชดเชย 18 เดือน)
บริ ษัท ตาดสเลน พาวเวอร์ จํากัด
บริ ษัท เอออน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด
501-14000003
ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและธุรกิจ ทุกชนิด
โครงการ Power Distribution System Rehabilitation Project (PDSR)
เวียงจันทน์ ท่าแขก สะหวันนะเขต และ ปากเซ , สปป.ลาว
วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 เพิ่มเติมอีก 12 เดือนสําหรับช่วงรับประกัน
ส่วนที่ 1 – ส่วนงานก่อสร้ าง ทุกชนิด
มูลค่าประกัน: 93,788,591.20 ดอลลาร์ สหรัฐ ของมูลค่าโครงการ และ 5,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐ ของมูลค่าทรัพย์สินเดิมที่ไม่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
ส่วนที่ 2 – ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก มูลค่า 5,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ
SCI

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

บริ ษัทมีนโยบายลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมที่มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็ นส่วนสนับสนุนกิจการของบริ ษัท
อันจะทําให้ บริ ษัทมีผลประกอบการหรื อผลกําไรเพิ่มมากขึ ้น หรื อธุรกิจที่เอื ้อประโยชน์ (Synergy) ให้ กบั บริ ษัท โดยสามารถสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจหลักของบริ ษัทให้ มีความครบวงจรมากยิ่งขึ ้น โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีเงินลงทุนในบริ ษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซี
ไอ เมทัล เทค จํากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ในบริ ษัท เอสซีไอ โฮลดิ ้ง จํากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 99.96 นอกจากนัน้ บริ ษัท เอสซีไอ โฮลดิ ้ง
จํากัด ยังถือหุ้นในบริ ษัท ตาดสเลน พาวเวอร์ จํากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 100.00
ทังนี
้ ้การลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมจะอยู่ภายใต้ การควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และในการกํากับ
ดูแลบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม บริ ษัทจะส่งกรรมการของบริ ษัทหรื อคัดเลือกผู้บริ หารที่มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการ
ดําเนินธุรกิจเพื่อเป็ นตัวแทนในการบริ หารงาน เพื่อกําหนดนโยบายที่สําคัญและควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม
ดังกล่าว
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