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เอกสารแนบ 5
สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่เกี่ยวของ
1.

สัญญาจัดหาเหล็กกลาไรสนิมรีดรอนชนิดมวน (Supply Agreement of hot-rolled stainless steel coils) ลงวันที่
19 มีนาคม 2547

1.1

คูสัญญา

บริษัท ไทยนอคซ สตีล จํากัด ในฐานะ “ผูรับซื้อ” และ Arcelor ในฐานะ “ผูจัดหา” โดย Arcelor อาจกําหนดให
บริษัทอื่นตามที่ระบุไวในสัญญาเปนผูจัดหาตามสัญญานี้ได
1.2

วัตถุประสงคและระยะเวลาของสัญญา

ผูจัดหาตกลงที่จะขายและสงมอบ
หรือจัดหาเหล็กกลาไรสนิมรีดรอนชนิดมวนใหแกผูรับซื้อตามจํานวนที่ผูรับซื้อ
กําหนดในหนังสือบอกกลาวภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาและที่ผูจัดหาตกลงจัดหาใหเปนระยะเวลาเบื้องตน 5 ปนับจากวัน
ที่ทาํ สัญญา โดยใหระยะเวลาดังกลาวขยายออกไปโดยอัตโนมัติเปนเวลาทุก ๆ 3 ป เวนแตคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจะมีหนังสือ
บอกเลิกสัญญา 180 วัน กอนสิ้นสุดระยะเวลาเบื้องตน 5 ป หรือระยะเวลาที่ขยายออกไปอีก 3 ป ซึ่งในกรณีที่มีหนังสือบอก
เลิกสัญญาดังกลาว ใหสัญญาสิ้นสุดเมื่อสิ้นระยะเวลา 5 ป หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาที่ขยายออกไปอีก 3 ป แลวแตกรณี
1.3

ราคาซื้อขาย

ผูรับซื้อตกลงชําระราคาคาสินคาเบื้องตนตามสัญญานี้ในราคาตอเมตริกตันที่ราคาเทากับราคาตามสัญญา
CFR
(Cost and Freight) ของขอตกลงการสงมอบของในทางการคาระหวางประเทศ (International Rules for the International
Trade Terms) สําหรับเหล็กกลาไรสนิมรีดรอนชนิดมวนที่มีคุณสมบัติมาตรฐาน (Standard grades) ประเภท 304 316
430 และ 202 ซึ่งระบุไวในเลตเตอรออฟเครดิตประเภทใชเงินภายใน 120 วันเมื่อไดยื่นเลตเตอรออฟเครดิตฉบับดังกลาว
ตอธนาคารเพื่อขอใหชาํ ระเงิน ทั้งนี้ ราคาสําหรับเหล็กกลาไรสนิมรีดรอนชนิดมวนซึ่งมีลักษณะ ขนาด หรือรูปแบบของสินคา
แตกตางไปจากที่กาํ หนดจะตองบวกเพิ่มอัตราสวนเพิ่มพิเศษของราคาซึ่งกําหนดไวสาํ หรับสินคาที่มีคุณสมบัติมาตรฐานในแต
ละประเภท
โดยในแตละเดือน คูสัญญาจะตกลงกําหนดราคาสินคาที่มีคุณสมบัติมาตรฐานโดยการกําหนดราคาจะกระทําเมื่อ
(1)

เมื่อคูสัญญาตกลงกันภายหลังจากที่ผูรับซื้อไดรับแจงราคาเสนอขายจากผูจัดหา (ซึ่งเปนราคาที่ดีที่สุดใน
ชวงเวลานั้น เมื่อเทียบกับราคาที่ผูจัดหาเสนอใหผูผลิตรายอื่นในเอเชีย (Arcelor’s Quotes)) เปนเวลาไม
นอยกวา 70 วันกอนวันบรรทุกสินคาลงเรือ หรือ

(2)

ในกรณีกอนจะถึงกําหนดวันซึ่งคาดวาจะบรรทุกสินคาลงเรือเปนเวลาไมนอยกวา 70 วัน และคูสัญญาไม
สามารถตกลงกันไดตามขอ (1) ใหกาํ หนดราคาโดยใชวิธีการคํานวณดังตอไปนี้ ซึ่งการกําหนดราคาดัง
กลาวจะตองกระทํากอนจะถึงกําหนดวันซึ่งคาดวาจะบรรทุกสินคาลงเรือเปนเวลาไมนอยกวา 65 วัน
วิธีการคํานวณราคาตาม (2) คือ ผูรับซื้อจะจัดสงราคาอางอิง (รวมถึงสวนเพิ่มสําหรับแตละ
กรณี) ใหแกผูจัดการฝายสงออกของผูจัดหาซึ่งราคาอางอิงนั้นเสนอโดยคณะผูจัดหาที่เกี่ยวของ (คือ
Outokumpu Stainless Columbus Nisshin Steel TKS (Europe) Yieh United หรือ Posco) ในชวงระยะ
เวลา 80 วันกอนวันบรรทุกสินคาลงเรือ หากผูรับซื้อไมสามารถจัดใหไดมาซึ่งราคาอางอิงอยางนอย 2
ราคาในชวงระยะเวลาดังกลาว ใหใชราคาอางอิงซึ่งไดมาในชวงเวลา 2 เดือนกอนชวงระยะเวลาดังกลาว ซึ่ง
ไดปรับราคาตามมูลคาของวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิต (ไดแก Nickel Chromium และ Molyodenum)
ในชวงเวลานั้น อยางไรก็ตาม ราคาอางอิงดังกลาวซึ่งไดรับจากคณะผูจัดหารายใดรายหนึ่งที่เกี่ยวของจะ
เอกสารแนบ 5 หนา 1
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ตองเปนราคาสําหรับสินคาจํานวนไมนอยกวา 500 เมตริกตันตอราคาอางอิงสําหรับสินคาซึ่งมีลักษณะ
ขนาด และคุณสมบัติซึ่งเทียบเคียงไดกับคุณสมบัติซึ่งกําหนดไวสาํ หรับความตองการสินคานั้นในเดือนนั้น
ๆ
ภายในชวงระยะเวลาซึ่งกําหนดไวในขอ (2) คูสัญญาตกลงจะคํานวณคาเฉลี่ยของราคาที่ดีที่สุดซึ่งกําหนด
โดยคณะผูจัดหาที่เกี่ยวของ สําหรับสินคาซึ่งสามารถเทียบเคียงในดานของคุณภาพ จํานวน ระยะเวลาการ
จัดสง ระยะเวลาการชําระเงิน ความหลากหลายของขนาดในสินคาแตละประเภท (austenitic และ ferritic)
ทั้งนี้ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 65 วัน กอนการบรรทุกสินคาลงเรือ ผูจัดหาจะตองพิจารณาและตัดสินใจ
วาจะจัดหาสินคาใหแกผูรับซื้อในราคาที่คาํ นวณตามเกณฑดังกลาวขางตนหรือไม
1.4

สรุปสาระสําคัญอื่น ๆ

1.4.1 การชําระราคา
ผูรับซื้อจะติดตอธนาคารเพื่อขอออกเลตเตอรออฟเครดิตเพื่อชําระราคาคาสินคาตามสัญญา
สัญญาจะยืนยันราคาสินคาภายหลังจากที่ผูจัดหาไดแจงราคาสําหรับสินคาในงวดนั้นใหผูรับซื้อทราบ

โดยในแตละเดือนคู

1.4.2 สิทธิของผูจัดหาสําหรับสัดสวนการจัดหาสินคาตามสัญญา (Right of first refusal)
ผูจัดหาตามสัญญานี้มีสิทธิกอนผูจัดหารายอื่นในการจัดหาสินคาตามสัญญาใหแกผูรับซื้อในจํานวนดังตอไปนี้ (ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความตองการเหล็กกลาไรสนิมรีดรอนชนิดมวน (หนวยเปนเมตริกตัน) ของผูรับซื้อในชวงระยะเวลา 3 เดือนนั้น ๆ
โดยผูจัดหาจะตองแจงใหผูรับซื้อทราบวาตองการใชสิทธิตามสัญญาขอนี้หรือไมกอนวันบรรทุกสินคาลงเรือเปนเวลาไมนอย
กวา 65 วัน)
-

ในป 2547 ผูจัดหามีสิทธิจัดหาในจํานวนเต็มตามอัตราที่ผูรับซื้อตองการและมีคาํ สั่งซื้อในปดังกลาวตามแผน
การผลิตของผูรับซื้อ

-

ในป 2548 ผูจัดหามีสิทธิจัดหาในจํานวนรอยละ 80 ของจํานวนที่ผูรับซื้อตองการและมีคาํ สั่งซื้อในปดังกลาว
ตามแผนการผลิตของผูรับซื้อ

-

ในป 2549 ถึง 2551 ผูจัดหามีสิทธิจัดหาในจํานวนรอยละ 60 ของจํานวนที่ผูรับซื้อตองการและมีคาํ สั่งซื้อใน
ปดังกลาวตามแผนการผลิตของผูรับซื้อ

1.4.3 เหตุผิดสัญญา
เมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งปฏิบัติผิดขอสัญญาที่เปนสาระสําคัญ
1.4.4 เบี้ยปรับ
หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมชาํ ระเงินซึ่งจะตองชําระตามสัญญานี้ คูสัญญาฝายดังกลาวจะตองชําระคาปรับใหแกคู
สัญญาอีกฝายหนึ่งในอัตรา LIBOR (London interbank offered rates) บวกรอยละ 2 โดยอัตรา LIBOR ดังกลาวใหหมายถึง
อัตรา LIBOR สําหรับเงินฝากสกุล US Dollar ประเภทประจํา 6 เดือน
1.4.5 ขอตกลงกระทําการที่สําคัญ ๆ
ในกรณีที่ผูรับซื้อตัดสินใจลงทุน (ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม) ประกอบธุรกิจโรงงาน Steckel หรือโรงงานรีด
เหล็กรอน ผูรับซื้อจะรับซื้อแผนเหล็กกลาไรสนิมจากผูจัดหา โดยใหขอตกลงและเงื่อนไขตามสัญญานี้ใชบังคับกับการจัดหา
แผนเหล็กกลาไรสนิมดังกลาว และใหมีการแกไขขอสัญญาของสัญญานี้ใหสอดคลองกับเหตุดังกลาว
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1.4.6 การชําระคาเสียหาย
ในกรณีที่เหล็กกลาไรสนิมรีดรอนชนิดมวนมีคุณสมบัติไมตรงตามที่ผูรับซื้อกําหนด คาเสียหายที่ผูรับซื้อมีสิทธิเรียก
คืนเทากับตนทุนของเหล็กกลาไรสนิมรีดรอนชนิดมวนที่ผูรับซื้อหามาทดแทน
อยางไรก็ตามผูรับซื้อมีสิทธิเรียกคาเสีย
หายทั้งหมดที่เกี่ยวของ หากผูจัดหาไมสามารถจัดสงเหล็กกลาไรสนิมรีดรอนชนิดมวนซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ผูรับซื้อกําหนดเปน
ระยะเวลาติดตอกันสามไตรมาส
1.4.7 การเลิกสัญญา
- ผูรับซื้ออาจบอกเลิกสัญญากับผูจัดหารายใดรายหนึ่งโดยสงหนังสือบอกกลาวการเลิกสัญญาใหแกผูจัดหารายนั้น
หากผูจัดหารายดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาโดยนัยสําคัญ (เวนแตโดยเหตุสุดวิสัย) หรือในกรณี
ที่สามารถแกไขการไมปฏิบัติตามสัญญาได แตมิไดดาํ เนินการแกไขภายใน 90 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือบอก
กลาว
- Arcelor อาจบอกเลิกสัญญากับผูรับซื้อโดยสงหนังสือบอกกลาวการเลิกสัญญา หากผูรับซื้อไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ตามสัญญาโดยนัยสําคัญ (เวนแตโดยเหตุสุดวิสัย) หรือในกรณีที่สามารถแกไขการไมปฏิบัติตามสัญญาได
แตมิไดดาํ เนินการแกไขภายใน 90 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือบอกกลาว
1.4.8 การระงับขอพิพาท
เมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้นและคูสัญญาไมสามารถตกลงกันได คูสัญญาตกลงที่จะเสนอขอพิพาทตออนุญาโต ตุลาการเพื่อ
พิจารณาชี้ขาด โดยกระบวนการพิจารณาใหถือตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสภาหอการคาระหวางประเทศ (Rules of
Arbitration of the International Chamber of Commerce)
1.4.9 กฎหมายที่ใชบังคับ
กฎหมายอังกฤษ
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2.

สัญญาแตงตั้งตัวแทน (Exclusive Agency Agreement) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2542
ตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมตามสัญญาแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 มีผล ณ วันที่ 1 มกราคม 2546
และนํามาใชบังคับใหมตามสัญญา Reinstated Exclusive Agency Agreement ลงวันที่ 19 มีนาคม 2547

2.1

คูสัญญา

บริษัท ไทยนอคซ สตีล จํากัด ในฐานะ “ตัวการ” และ Arcelor Stainless International (“USINOR Stainless”) ใน
ฐานะ “ตัวแทน”
2.2

วัตถุประสงคของสัญญา

ตัวการตกลงแตงตั้ง Arcelor Stainless International เปนตัวแทนสนับสนุนการขายผลิตภัณฑของบริษัท ไทยนอคซ
สตีล จํากัด แตเพียงผูเดียวในทุกประเทศ ยกเวนในประเทศญี่ปุนและประเทศไทย
2.3

มูลคาของสัญญา

ตัวแทนมีสิทธิไดรับคาตอบแทน (คาคอมมิชชั่น) ในการปฏิบัติหนาที่ตามอัตราที่กาํ หนดไวโดยอัตราดังกลาวอาจ
กําหนดใหแตกตางตามประเภทผลิตภัณฑ พื้นที่การขาย และกลุมผูซื้อ โดยคํานวณจากราคา FOB ของผลิตภัณฑ
2.4

สรุปสาระสําคัญอื่น ๆ

2.4.1 การชําระราคา
ตัวแทนมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในกรณีที่ตัวการไดรับใบสั่งซื้อจากลูกคาซึ่งอยูในพื้นที่ที่ตัวแทนปฏิบัติหนาที่ โดยตัว
แทนจะมีสิทธิไดรับคาตอบแทนภายในกลางเดือนถัดจากไตรมาสที่ตัวการไดรับชําระตามใบแจงหนี้ในสกุลเงินเดียวกันกับที่
ระบุไวในใบแจงหนี้ดังกลาว
2.4.2 ขอตกลงกระทําการ
- ตัวแทนจะปฏิบัติหนาที่ในการเปนตัวแทนใหแกตัวการแตเพียงผูเดียว
- ตัวแทนจะไมปฏิบัติหนาที่เปนตัวแทนใหกับบริษัทผูผลิต หรือผูขายรายอื่นซึ่งผลิต หรือขายผลิตภัณฑที่มีลักษณะ
แขงขัน หรือทดแทนกันได หรือมีลักษณะเหมือนหรือคลายคลึงกับผลิตภัณฑของตัวการ รวมถึงการผลิตเอง
(ไมวาโดยทางตรง หรือทางออม) ขาย หรือ ซื้อผลิตภัณฑที่มีลักษณะดังกลาว เวนแตเปนผลิตภัณฑของบริษัท
ในกลุม Usinor
- ตัวแทนจะไมดาํ เนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ชื่อทางการคา หรือ สัญลักษณใดๆ ของตัวการในพื้นที่ที่
ตัวแทนปฏิบัติหนาที่ และรวมถึงพื้นที่อื่นๆดวย
2.4.3 ระยะเวลาของสัญญา
สัญญามีผลอีกครั้งตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2547 โดยคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจเลิกสัญญาไดโดยแจงลวงหนา 6
เดือน ใหคูสัญญาอีกฝายทราบ เปนหนังสือโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ

เอกสารแนบ 5 หนา 4

เอกสารแนบ 5 สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่เกี่ยวของ

บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)

2.4.4 การเลิกสัญญากรณีผิดสัญญา
- คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งระบุวาคูสัญญาอีกฝายหนึ่งผิดสัญญาอยางรายแรงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา
และไดสงหนังสือบอกกลาวใหคูสัญญาฝายนั้นดําเนินการแกไขการไมปฏิบัติตามสัญญาแตมิไดดาํ เนินการแกไข
ภายใน 4 สัปดาห นับแตวันที่ไดรับหนังสือบอกกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
- การดําเนินการใดๆของคูสัญญาที่สงผลใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งถูกรอนสิทธิอยางรายแรงซึ่งสิทธิใดๆที่ตนพึงได
รับตามสัญญานี้ ใหถือวาเปนการผิดสัญญาอยางรายแรง
- เมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งลมละลาย หยุดพักชําระหนี้ ถูกพิทักษทรัพย หรือ การตกลงประนอมหนี้ระหวางตัว
แทนกับเจาหนี้ของตัวแทน
2.5

การระงับขอพิพาท

เมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้นและคูสัญญาไมสามารถตกลงกันได คูสัญญาตกลงที่จะเสนอขอพิพาทตออนุญาโต ตุลาการเพื่อ
พิจารณาชี้ขาด โดยกระบวนการพิจารณาใหถือตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสภาหอการคาระหวางประเทศ (Rules of
Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce)
2.6

กฎหมายที่ใชบังคับ
กฎหมายฝรั่งเศส

เอกสารแนบ 5 หนา 5

เอกสารแนบ 5 สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่เกี่ยวของ

บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)

3.

สัญญาใหบริการคําแนะนําและจัดหาบุคลากร (UGINE Recruitment and Advisory Services Agreement) ลงวันที่
26 กรกฎาคม 2539 ตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมตามสัญญาแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 16 กันยายน 2540
และนํามาใชบังคับอีกตามสัญญา Reinstated USINOR Recruitment and Advisory Services Agreement
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2547

3.1

คูสัญญา

บริษัท ไทยนอคซ สตีล จํากัด ในฐานะ “ผูประกอบการ” และ USINOR (“Usinor Sacilor”) ในฐานะ
“ผูใหบริการ”
3.2

วัตถุประสงคของสัญญา

ผูใหบริการตกลงจัดหาบุลากรผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่กาํ หนดไวในการประกอบกิจการ
ของผูประกอบการ และใหคาํ แนะนําเกี่ยวกับการตลาดของผลิตภัณฑของผูประกอบการ รวมทั้งการจัดการโดยทั่วไปของบริษัท
ผูประกอบการ
3.3

การบริการจัดหาบุคลากรและการใหคําแนะนํา

3.3.1 การจัดหาบุคลากร
ตลอดระยะเวลาสัญญานี้
ผูใหบริการจะตองใหบริการจัดหาบุคลากรผูเชี่ยวชาญและมีความชํานาญพิเศษซึ่งเปน
บุคลากรชาวตางชาติ ตามที่ผูใหบริการเห็นวามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดใหมาดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้ ทั้งนี้
โดยผูประกอบการจะเปนผูตัดสินใจเลือกขั้นสุดทาย
(ก)
(ข)
(ค)

ตําแหนงกรรมการผูอาํ นวยการใหญ (CEO) เพื่อดํารงตําแหนงจนถึงเดือนธันวาคม 2547
ตําแหนงกรรมการบริหารดานการเงิน (Financial Director) เพื่อดํารงตําแหนงจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2547
ตําแหนงผูชวยกรรมการบริหารดานการเงิน (Assistant to Financial Director) เพื่อดํารงตําแหนงจนถึงสิ้น
เดือนพฤษภาคม 2547
(ง) ตําแหนงผูชวยผูจัดการสวนโรงงาน (Deputy to Plant Manager) เพื่อดํารงตําแหนงจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม
2548
(จ) ตําแหนงผูชวยผูจัดการสวนโรงงาน (Deputy to Plant Manager) อีก 1 ตําแหนง เพื่อดํารงตําแหนงจนถึงสิ้น
เดือนธันวาคม 2548
นอกจากนี้ คูสัญญายังไดตกลงกันวา หากมีการเลิกสัญญาวาจางบุคคลตามขอ ง) หรือ จ) โดยบุคคลดังกลาวหรือผู
ประกอบการเปนผูขอเลิกกอนครบกําหนดระยะเวลาการวาจางตามสัญญาฉบับนี้ ผูใหบริการจะใชความพยายามถึงที่สุดใน
การจัดหาบุคลากรมาทําหนาที่แทนบุคคลดังกลาว และจะรายงานใหผูประกอบการทราบถึงความคืบหนาเปนระยะ ๆ อยางไร
ก็ตาม สําหรับกรณีการเลิกสัญญาวาจางบุคคลอื่น ๆ นอกจากบุคคลตามขอ ง) หรือ จ) กอนครบกําหนดระยะเวลาการวาจาง
ตามสัญญาฉบับนี้นั้น ผูใหบริการไมมีหนาที่ในการจัดหาบุคลากรเพื่อมาทําหนาที่แทนแตอยางใด
การใหบริการคําแนะนํา และ/หรือจัดหาบุคลากรอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุในสัญญานี้จะตองมีการเจรจาระหวางคู
สัญญาโดยสุจริต และมีขอตกลงและเงื่อนไขที่เปนไปตามขอกําหนดของสัญญาใหบริการคําแนะนําและจัดหาบุคลากรฉบับนี้
(ตามที่อาจมีการแกไข)

เอกสารแนบ 5 หนา 6

เอกสารแนบ 5 สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่เกี่ยวของ

บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)

เมื่อผูประกอบการตกลงวาจางบุคลากรที่จัดหามาโดยผูใหบริการตามสัญญานี้แลว
ใหถือวาเปนลูกจางของ
ผูประกอบการ ในทุกกรณีหากคณะกรรมการเห็นวาบุคลากรคนใดที่ผูใหบริการจัดหามาใหตามสัญญานี้ไมมีความสามารถที่
จะรับผิดชอบงานที่ไดมอบหมายใหแลว คณะกรรมการของผูประกอบการมีสิทธิเรียกใหผูใหบริการจัดหาบุคลากรใหมแทน
บุคลากรรายดังกลาว ทั้งนี้ผูใหบริการตองจัดหาบุคลากรรายใหมใหภายในระยะเวลาอันสมควร
3.3.2 การใหคําแนะนํา
ผูใหบริการจะตองใหคาํ แนะนําและคําปรึกษาแกผูประกอบการดังตอไปนี้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

(ฉ)

3.4

นโยบายดานการลงทุน ไดแกนโยบายของผูประกอบการในการจัดซื้อโรงงานและการเริ่มเปดดําเนินการและ
การดําเนินงานของโรงงาน
นโยบายจัดซื้อ ไดแกการจัดซื้อวัตถุดิบและพลังงานของผูประกอบการ
งานดานเทคนิค ไดแก แผนงานการแปรรูปและการผลิตสินคา และเทคนิคดานโลหะวิทยา และดานหอง
ปฏิบัติการณ
กิจกรรมดานการบริหารจัดการ ไดแก แผนงานการจัดจางพนักงาน การติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ในการประมวลผลขอมูลของผูประกอบการ และงานวางแผนทั่วไป
กิจกรรมเชิงพาณิชย ไดแก การบริหารจัดการงานประจําวันเกี่ยวกับการบันทึกรายการจําหนายและการจัดสง
สินคา และการวางแผนงานระยะปานกลางและระยะยาวในเรื่องตอไปนี้
(i) การคัดเลือกตัวแทนขายและตัวแทนจําหนาย เครือขายการจัดจําหนาย และศูนยบริการ
(ii) กําหนดกลุมผลิตภัณฑที่จะผลิตและจําหนาย
(iii) กําหนดขั้นตอนปฏิบัติงานดานการตลาด และ
(iv) การผลิตสินคาใหม และการใชขั้นตอนการผลิตใหมๆ และ
กิจกรรมทางการเงิน ไดแก การจัดหาเงินทุน จัดเก็บเงิน การจัดการดานการเงิน การทําสัญญาดานงานขน
สง การตั้งงบประมาณ และการควบคุมรายจาย

สรุปสาระสําคัญอื่น ๆ

3.4.1 ระยะเวลาของสัญญา
เริ่มมีผลอีกครั้งตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2547 และจะสิ้นสุดเมื่อสัญญาจางสุดทายของบุคลากรชาวตางประเทศที่ทาง
ผูใหบริการจัดใหผูประกอบการสิ้นสุดลง
3.4.2 การระงับขอพิพาท
เมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้นและคูสัญญาไมสามารถตกลงกันได คูสัญญาตกลงที่จะเสนอขอพิพาทตออนุญาโต ตุลาการเพื่อ
พิจารณาชี้ขาด โดยกระบวนการพิจารณาใหถือตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสภาหอการคาระหวางประเทศ (Rules of
Arbitration of the International Chamber of Commerce)
3.4.3 กฎหมายที่ใชบังคับ
กฎหมายอังกฤษ

เอกสารแนบ 5 หนา 7

