บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษทั ใช้ในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดทรัพย์สินถาวรของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ
1. ส่วนปรับปรุงอาคาร
2. ระบบสาธารณูปโภค(รวมระหว่างติดตั้ง)
3. เครือ่ งจักรและอุปกรณ์

4. เครื่องใช้สานักงาน
5. ยานพาหนะ
6. เครือ่ งจักรระหว่างติดตัง้
รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
เจ้าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กรรมสิทธิ์
6,779
บริษัท
4,040
บริษัท
264,088
บริษัท

7,812
7,600
76
290,395

บริษัท
บริษัท
บริษัท

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ใช้เ ครื่อ งจัก รจ านวน 7 เครื่อ ง
ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีสุทธิเท่ากับ
7,426,2 00.92 บาท เป็ น
หลั ก ป ร ะ กั น ว ง เ งิ น กู้ ข อ ง
สถาบัน การเงิน 2 แห่ ง วงเงิ น
รวม 416.40 ล้านบาท
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

5.2 ทรัพย์สินไม่มตี ัวตนที่บริษทั ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ลิขสิทธิ์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิเช่น Windows, Microsoft Office, File Maker Pro
(โปรแกรมที่ใช้ในการผลิต), WinAcc (โปรแกรมทางบัญชี), Adobe Creative Suite 5 Design Premium และ
โปรแกรมที่ใช้ในการแต่งภาพอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งรวมมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 1.78 ล้านบาท
รวมทรัพย์สินถาวรหลักและทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าทางบัญชีรวมกันเท่ากับ
292.17 ล้านบาท
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5.3 ใบอนุญาตและสัญญาที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ
5.3.1

ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ
ชื่อ

ผู้ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
โรงงาน ( ร.ง. 4)

5.3.2
-

กระทรวง
อุตสาหกรรม

สิ้นอายุใบอนุญาต
31 ธันวาคม 2558

สาระสาคัญของใบอนุญาต
ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-41(1)-28/48ปท
อนุญาตให้ บริษัท พาโก้ สาลี่ พริ้นติ้ง จากัด
ประเภทโรงงานลาดับที่ 41(1) ประกอบกิจการ
พิมพ์สติ๊กเกอร์ กาลังเครื่องจักร 493.94 แรงม้า
จานวนคนงาน 42 คน ประกอบกิจการได้ โดยให้
เริ่ ม ประกอบกิ จ การโรงงานได้ ภายในก าหนด
180 วัน นับแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2548 วันที่ออก
ใบอนุญาตนี้

สัญญาที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ
สัญญาเช่าอาคาร และสัญญาให้บริการและจัดเก็บค่าบริการ (รวม 8 ฉบับ)

ผู้ให้เช่า

: บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

ผู้เช่า

: บริษัท สาลี่พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

วัต ถุป ระสงค์ข อง : 1. สัญญาเช่าอาคารเลขที่ SLI001/57(NP) ให้ผู้เช่าเช่าอาคารหมายเลข 8 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 19 หมู่ 10 ตาบลคลองสี่ อาเภอคลอง
สัญญา
หลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ขนาดพื้นที่รวม 3,100 ตารางเมตร
2. สัญญาเช่าอาคารเลขที่ SLI003/57(NP) ให้ผู้เช่าเช่าอาคารหมายเลข 9 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 19 หมู่ 10 ตาบลคลองสี่ อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ขนาดพื้นที่รวม 3,000 ตารางเมตร
3. สัญญาเช่าอาคารเลขที่ SLI005/57(NP) ให้ผู้เช่าเช่าอาคารหมายเลข 2 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 18 หมู่ 10 ตาบลคลองสี่ อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ขนาดพื้นที่รวม 1,000 ตารางเมตร
4. สัญญาเช่าอาคารเลขที่ SLI007/57(NP) ให้ผู้เช่าเช่าอาคารที่ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารหมายเลข 7 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 18 หมู่ 10
ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ขนาดพื้นที่รวม 100 ตารางเมตร
5. สัญญาให้บริการและจัดเก็บค่าบริการเลขที่ SLI002/57(NP), SLI004/57(NP), SLI006/57(NP) และ SLI008/57(NP) จากที่
ผู้รับ บริการได้ เช่า อาคารจากผู้ใ ห้ บ ริการตามสัญ ญาเลขที่ SLI001/57(NP), SLI003/57(NP), SLI005/57(NP) และ
SLI007/57(NP) ตามลาดับ โดยผู้ให้บริการตกลงจัดบริการและบารุงรักษาสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้รับบริการ อัน
ได้แก่ ติดตั้งไฟส่องสว่าง, ระบบจัดส่งน้าประปา, การรักษาความปลอดภัย, ประกันอัคคีภัย, โรงอาหาร, ห้องสุขา, ทาความ
สะอาดและทิ้งขยะมูลฝอย และ จัดหาและดูแลพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับมาปลูกบริเวณภายนอกสถานที่เช่า เป็นต้น
อัตราค่าเช่า

: 1. สัญญาเช่าอาคารเลขที่ SLI001/57(NP) คิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 190,000 บาท (เพิ่มอัตราค่าเช่าร้อยละ 10 ทุก 3 ปี)
2. สัญญาให้บริการและจัดเก็บค่าบริการ SLI002/57(NP) คิดอัตราค่าบริการเดือนละ 554,000 บาท (เพิ่มอัตราค่าเช่าร้อยละ
10 ทุก 3 ปี)
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3. สัญญาเช่าอาคารเลขที่ SLI003/57(NP) คิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 168,000 บาท (เพิ่มอัตราค่าเช่าร้อยละ 10 ทุก 3 ปี)
4. สัญญาให้บริการและจัดเก็บค่าบริการ SLI004/57(NP) คิดอัตราค่าบริการเดือนละ 492,000 บาท (เพิ่มอัตราค่าเช่าร้อยละ
10 ทุก 3 ปี)
5. สัญญาเช่าอาคารเลขที่ SLI005/57(NP) คิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 46,000 บาท (เพิ่มอัตราค่าเช่าร้อยละ 10 ทุก 3 ปี)
6. สัญญาให้บริการและจัดเก็บค่าบริการ SLI006/57(NP) คิดอัตราค่าบริการเดือนละ 134,000 บาท (เพิ่มอัตราค่าเช่าร้อยละ
10 ทุก 3 ปี)
7. สัญญาเช่าอาคารเลขที่ SLI007/57(NP) คิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 4,000 บาท (เพิ่มอัตราค่าเช่าร้อยละ 10 ทุก 3 ปี)
8. สัญญาให้บริการและจัดเก็บค่าบริการ SLI008/57(NP) คิดอัตราค่าบริการเดือนละ 12,000 บาท (เพิ่มอัตราค่าเช่าร้อยละ 10
ทุก 3 ปี)
วิ ธี ก า ร ก า ห น ด : อ้างอิงจากการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดโดยมีอัตราค่าเช่าซึ่งรวมค่าบริการไว้แล้ว
อัตราค่าเช่า
เริ่มต้นในปีแรกเท่ากับราคาประเมินและปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ 10 ทุก 3 ปี
ราคาประเมิน*

: 1. อาคารหมายเลข 8 พื้นที่รวม 3,100 ตารางเมตร ประเมินอัตราค่าเช่า 240 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อัตราเพิ่มค่าเช่าร้อย
ละ 10 ทุก 3 ปี คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่า 10 ปี เป็นเงิน 55,200,000 บาท
2. อาคารหมายเลข 9 พื้นที่รวม 3,000 ตารางเมตร ประเมินอัตราค่าเช่า 220 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อัตราเพิ่มค่าเช่าร้อย
ละ 10 ทุก 3 ปี คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่า 10 ปี เป็นเงิน 48,970,000 บาท
3. อาคารหมายเลข 2 พื้นที่รวม 1,000 ตารางเมตร ประเมินอัตราค่าเช่า 180 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อัตราเพิ่มค่าเช่าร้อย
ละ 10 ทุก 3 ปี คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่า 10 ปี เป็นเงิน 13,360,000 บาท
4. อาคารหมายเลข 7ขนาดพื้นที่รวม 100 ตารางเมตร ประเมินอัตราค่าเช่า 160 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อัตราเพิ่มค่าเช่า
ร้อยละ 10 ทุก 3 ปี คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่า 10 ปี เป็นเงิน 1,190,000 บาท
หมายเหตุ*: ราคาประเมินค่าเช่านี้ ผู้ประเมินได้รวมค่าเช่าอาคาร และค่าบริการไว้ด้วยกันแล้ว

ชื่อผู้ประเมินราคา : บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จากัด
อิสระ
วันที่ประเมิน

: 4 สิงหาคม 2557

ระ ยะ เวล า ข อง : 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
สัญญา
เ งื่ อ น ไ ข ข อ ง : สัญญาเช่าอาคาร
สัญญา
- หากคู่สัญญามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของสัญญาฉบับนี้ จะต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้ อยกว่า 30 วัน เพื่อที่จะได้ นัด เจรจาตกลงถึงสาระสาคัญแห่งข้อสัญญาและได้จัดท า
ข้อตกลงต่อไป

- ผู้ให้เช่าและผู้เช่าตกลงว่า ก่อนครบกาหนดสัญญาเช่า ถ้าผู้เช่าประสงค์จะขอเช่าอาคารต่อ ให้ผู้เช่าแจ้งความประสงค์
ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ให้เช่าและให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเจรจาเพื่อพิจารณาในรายละเอียดต่าง ๆ อาทิเช่น
อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขอื่น ๆ ของสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ครบระยะเวลาการเช่าสิ้นปีที่ 9 หรือ ภายใน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้หากผู้ให้เช่าตกลงให้มีการเช่าอาคารต่อ ผู้ให้เช่าตกลงที่จะให้ผู้เช่าเช่าอาคารต่อไปอีก เป็น
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ระยะเวลา 10 ปี โดยการคิดอัตราค่าเช่าระหว่างกันนั้นให้เป็นไปตามราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขอื่นๆของสัญญาจะต้องมี
ความชัดเจนและเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรือ
ข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
สัญญาให้บริการและจัดเก็บค่าบริการ

- สัญญาให้บริการและจัดเก็บค่าบริการนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าอาคารฉบับลงวันที่ 1
กรกฎาคม 2557 ถ้าในกรณีที่ไม่ มีข้อความที่ได้กาหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้นาเอาบรรดาข้อความ และ/หรือ
เงื่อนไข ในสัญญาเช่าอาคาร ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ถ้าผู้รับบริการผิดสัญญาเช่าอาคาร ให้
ถือว่าผิดสัญญาฉบับนี้ด้วย และถ้าผู้รับบริการ ผิดสัญญาฉบับนี้ ก็ให้ถือว่าผู้รับบริการผิดสัญญาเช่าอาคารด้วย และให้
สัญญาฉบับนี้ป็นอันเลิกไปพร้อมกับสัญญาเช่าอาคารด้วยโดยทันที โดยที่ผู้ให้บริการ ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

- หากคู่สัญญามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของสัญญาฉบับนี้ จะต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้ อยกว่า 30 วัน เพื่อที่จะได้นัด เจรจาตกลงถึงสาระสาคัญแห่งข้อสัญญาและได้จัดท า
ข้อตกลงต่อไป
ก า ร สิ้ น สุ ด ข อ ง :
สัญญา

- ผู้ให้เช่ามีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่าอาคารฉบับนี้ หากปรากฎว่า ผู้เช่ามิได้ชาระค่าเช่าตามกาหนดแห่งสัญญาฉบับนี้
ติดต่อกันเป็นเวลา 2 งวดติดกัน และ/หรือ ผู้เช่าได้กระทาผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และ/หรือ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา
อันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญานี้

- เมื่อสัญญาเช่าอาคารสิ้นสุดลงตามกาหนดเวลาในสัญญานี้ และ/หรือ สัญญาเช่าอาคารฉบับนี้สิ้นสุดลงด้วยประการใดก็
ตาม ผู้เช่ายินยอมส่งมอบอาคารที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าเข้าครอบครองโดยทันทีและจะต้องขนย้ายบริวารและทรัพย์สินของผู้
เช่าออกจากอาคารด้วย และถ้าปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินที่ชารุดเสียหายอยู่ ผู้เช่าจะต้องรีบดาเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ดี
ดังเดิมและใช้งานได้ตามปกติ ภายใน 15 วัน นับแต่สัญญาเช่าอาคารฉบับนี้สิ้นสุดลงด้วยประการใดก็ตาม ด้วยค่าใช้จ่าย
ของผู้เช่าเอง

- การสิ้นสุดของสัญญาให้บริการและจัดเก็บค่าบริการให้เป็นไปตามเหตุบอกเลิกสัญญาของสัญญาเช่าอาคาร
-

สัญญาเงินกู้ (จากสถาบันการเงิน 2 แห่ง วงเงินรวมประมาณ 416.40 ล้านบาท)

ผู้กู้

:

บริษัท สาลี่พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

ผู้ให้กู้

:

สถาบันการเงินแห่งที่ 1

ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

:

ไม่มี

วงเงินรวม

:

350.00 ล้านบาท

ประเภทเงินกู้ยืม

:

-

วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD)
วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN)
วงเงินTrade Finance (L/C,T/R)
วงเงินกู้ระยะยาว

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / ข้อ 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

หน้า 4

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
:

เงื่อนไขเงินกู้ยืม

- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไม่ต่ากว่า 1.50 เท่า
- Debt to Equity Ratio (D\E Ratio) ต้องไม่เกิน 2 ต่อ 1 แต่ ไม่ต่ากว่า 0
วงเงินกู้มีวัตถุประสงค์และเงื่อนไขบังคับก่อนการเบิกรับเงินกู้ดังนี้

- รายการเงินกู้ระยะยาว เป็นการกู้ ยืมจานวน 280 ล้านบาท เพื่อนาเงินมาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้เมื่อบริษัท
จ่ายเงินปันผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะต้องเพิ่มทุนเป็นเงินจานวนไม่น้อยกว่า 130.00 ล้านบาท และ
นาเงินที่ได้เพิ่มทุนดังกล่าวนี้มาชาระหนี้คืนแก่ธนาคาร บริษัทจึงมีเงินกู้ระยะยาวคงเหลือ ทั้งสิ้น 150.00
ล้านบาท(ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557) ทั้งนี้เมื่อผู้กู้ระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO) เรียบร้อยแล้ว ให้
ผู้กู้นาเงินที่ได้รับจากการระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO) มาชาระหนี้เงินกู้ระยะยาวที่คงเหลืออยู่ทั้ง
จานวน
:

เครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์จานวน 5 เครื่อง มูลค่า ณ วันที่ได้มาเท่ากับ 79.18 ล้านบาท โดยปัจจุบันภายหลังหัก
ค่าเสื่อมราคาแล้วคงเหลือมูลค่าเท่ากับ 7.83 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)

ผู้กู้

:

บริษัท สาลี่พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

ผู้ให้กู้

:

สถาบันการเงินแห่งที่ 2

ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

:

ไม่มี

วงเงินรวม

:

66.40 ล้านบาท

ประเภทเงินกู้ยืม

:

-

หลักประกัน

วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD)
วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN)
วงเงิน Trade Finance (L/C,T/R)
วงเงินค้าประกัน (LG)
วงเงิน Forward Contract (FW)

เงื่อนไขเงินกู้ยืม

:

ไม่มี

หลักประกัน

:

เครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์จานวน 2 เครื่อง มูลค่า ณ วันที่ได้มาเท่ากับ 34.09 ล้านบาท โดยปัจจุบันภายหลังหัก
ค่าเสื่อมราคาแล้วคงเหลือมูลค่าเท่ากับ 2.00 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)

-

สัญญาเช่า/เช่าซือ้ เครื่องจักร (จานวน 4 เครื่อง ตามสัญญา 4 ฉบับ จากสถาบันการเงิน 2 แห่ง)

ผู้เช่าซื้อ

:

บริษัท สาลี่พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

ผู้ให้เช่าซื้อ

:

สถาบันการเงินแห่งที่ 1

รวมมูลค่าการเช่าซื้อ

:

53.94 ล้านบาท(จานวนรวม 2 เครื่อง)

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / ข้อ 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

หน้า 5

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
ระยะเวลาของสัญญา

:

60 เดือน

วัตถุประสงค์ของสัญญา

:

ผู้ให้เช่าซื้อได้ตกลงซื้อทรัพย์สินจากผู้เช่าซื้อตามคาร้องขอของผู้เช่าซื้อ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ผู้เช่าซื้อได้ทา
การเช่าซื้อทรัพย์สินดังกล่าว โดยทรัพย์สินให้หมายรวมถึงส่วนควบ อุปกรณ์ และอะไหล่

เงื่อนไขของสัญญา

:

- หากผู้เช่าซื้อได้กระทาการตามสัญญาฉบับนี้ทุกประการ รวมไปถึงการชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่า
เช่าหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ผู้เช่าซื้อมีสิทธิในการซื้อทรัพย์สินเช่าซื้อในราคาที่กาหนดไว้ใน
สัญญา โดยผู้เช่าซื้อจะต้องบอกกล่าวผู้ให้เช่าซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันที่
ครบอายุสัญญา คาบอกกล่าวนี้ให้ถือว่าผูกพันผู้เช่าซื้อ
- เมื่อครบอายุสัญญาผู้เช่าซื้ออาจขยายอายุสัญญาต่อไปอีกได้ ในระยะเวลาที่ผู้เช่าซื้อและผู้ให้เช่าซื้อตกลงกัน
โดยให้ใช้ข้อกาหนดและเงื่อนไขเดียวกันกับในสัญญานี้ โดยต้องแจ้งผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
60 วันก่อนครบกาหนดอายุสัญญาเช่า
- ผู้เช่าซื้อต้องเอาประกันภัยทรัพย์สินที่เช่าซื้อไว้กับบริษัทประกันภัยที่ผู้ให้เช่า ซื้อเลือกหรือเห็นชอบ โดยต้อง
ระบุผู้ให้เช่าซื้อเป็นผู้รับผลประโยชน์
- ผู้เช่าซื้อต้องชาระเงินประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผู้ให้เช่าซื้อย่อมมีสิทธิใช้เงินประกันดังกล่าวสาหรับ
การชาระหนี้ใดๆของผู้เช่าซื้อ และหากมีการใช้เงินประกันไป ผู้เช่าซื้อจะต้องชาระเงินคืนให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อใน
จานวนเท่ากับเงินที่ถูกใช้ไป เพิ่มเติมเต็มวงเงินประกันให้คงเดิม
- หากผู้เช่าซื้อผิดนัด ผู้ให้เช่าซื้อสามารถยกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยให้คาบอกกล่าวแก่ผู้เช่าซื้อ และการยกเลิก
สัญญานั้นให้มีผลดังต่อไปนี้ 1. ผู้เช่าซื้อต้องคืนทรัพย์สินให้เช่าซื้อทั้งหมดแก่ผู้ให้เช่าซื้อ 2. ให้ถือว่า บรรดาค่า
เช่าบางส่วนหรือทั้งหมดที่ต้องชาระตามสัญญาเช่า ซื้อ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งหมดถึงกาหนดชาระและผู้
เช่าซื้อต้องชาระโดยพลัน 3. ผู้ให้เช่าซื้อสามารถขาย หรือ ให้บุคคลภายนอกเข้าครอบครองทรัพย์สินให้เช่าซื้อ
โดยบอกกล่าวหรือไม่บอกกล่าวผู้เช่าซื้อก็ได้ 4. ผู้ เช่าซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่
เกิดขึ้นจากการที่ผู้ให้เช่าซื้อใช้สิทธิตามสัญญาในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัด

ผู้เช่าซื้อ

:

บริษัท สาลี่พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

ผู้ให้เช่าซื้อ

:

สถาบันการเงินแห่งที่ 2

รวมมูลค่าการเช่าซื้อ

:

88.82 ล้านบาท(จานวนรวม 2 เครื่อง)

ระยะเวลาของสัญญา

:

60 เดือน

วัตถุประสงค์ของสัญญา

:

ผู้ให้เช่าได้ตกลงซื้อทรัพย์สิน จากผู้เช่าตามคาร้องขอของผู้เช่า เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ผู้เช่าได้ทาการเช่า
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยทรัพย์สินให้หมายรวมถึงส่วนควบ อุปกรณ์ และอะไหล่

เงื่อนไขของสัญญา

:

- ผู้เช่าสัญญากับผู้ให้เช่าว่าเมื่อครบกาหนดสัญญาเช่าแล้ว ผู้ให้เช่าจะสามารถขายทรัพย์สินที่ให้เช่าได้ในราคา
ที่กาหนดตามสัญญา โดยหากทรัพย์สินให้เช่าขายได้ในราคาน้อยกว่าที่กาหนดให้ผู้เช่าจ่ายเงินทดแทนให้แก่
ผู้ให้เช่า
- ในกรณีที่ผู้เช่าประสงค์จะต่ออายุการเช่าออกไปอีก ต้องแจ้งผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ก่อนครบกาหนดอายุสัญญาเช่า โดยให้ใช้ข้อกาหนดและเงื่อนไขเดียวกันกับในสัญญานี้
- ผู้เช่าต้องเอาประกันภัยทรัพย์สินที่เช่าไว้กับบริษัทประกันภัยที่ผู้ให้เช่าเห็ นชอบในนามของผู้ให้เช่า โดยต้อง

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / ข้อ 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

หน้า 6

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
ระบุผู้ให้ซื้อเป็นผู้รับผลประโยชน์
- ผู้เช่าต้องชาระเงินประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา และหากผู้เช่าผิดนัดหรือประพฤติผิดเงื่อนไขข้อกาหนดใดๆ
ตามสัญญา ผู้ให้เช่าย่อมมีสิทธิใช้เงินประกันดังกล่าวสาหรับการชาระเงิน ค่าเสียหาย ค่าเช่าค้า งชาระ และ/
หรือ มูลค่าสูญหายที่กาหนดไว้ ตามที่ผู้ให้เช่าเห็นสมควร
-หากผู้เช่าผิดนัดไม่ชาระค่าเช่า ผู้ให้เช่าสามารถกระทาการดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องทวงถามหรือบอกกล่าวแก่ผู้
เช่าล่วงหน้า 1. ถือว่าบรรดาค่าเช่าบางส่วนหรือทั้งหมดที่ต้องชาระตามสัญญาเช่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใด
ทั้งหมดถึงกาหนดชาระและผู้เช่าต้องชาระโดยพลัน 2. เข้าครอบครองทรัพย์สินเช่า หรือเรียกร้องให้คืน
ทรัพย์สินให้เช่า 3. เลิกสัญญาฉบับนีแ้ ล้วเรียกให้ผู้เช่าจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากค่าเสียหายใดๆ ซึ่งเป็นผล
โดยตรง และต่อเนื่องทั้งหมด รวมทั้งการขาดผลกาไรด้วย

-

สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ (รถยนต์จานวน 7 คันตามสัญญาเช่าซือ้ 5 ฉบับจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง)

ผู้เช่าซื้อ

:

บริษัท สาลี่พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

ผู้ให้เช่าซื้อ

:

สถาบันการเงินแห่งที่ 1

รวมมูลค่าการเช่าซื้อ

:

3.61 ล้านบาท (รวมจานวน 2 คัน)

ระยะเวลาของสัญญา

:

60 เดือน

วัตถุประสงค์ของสัญญา

:

ผู้ให้เช่าซื้อได้ตกลงซื้อทรัพย์สินจากผู้ผลิต/ผู้ขาย ตามคาร้องขอของผู้เช่าซื้อ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ผู้เช่าซื้อ
ได้ทาการเช่าซื้อทรัพย์สินดังกล่าว

เงื่อนไขของสัญญา

:

- หากผู้เช่าซื้อได้กระทาการตามสัญญาฉบับนี้ทุกประการ รวมไปถึงการชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่า
เช่าหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ผู้เช่าซื้อมีสิทธิในการซื้อทรัพย์สินเช่าซื้อในราคาที่กาหนดไว้ใน
สัญญา โดยผู้เช่าซื้อจะต้องบอกกล่าวผู้ให้เช่าซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันที่
ครบอายุสัญญา คาบอกกล่าวนี้ให้ถือว่าผูกพันผู้เช่าซื้อ
- เมื่อครบอายุสัญญาผู้เช่าซื้ออาจขยายอายุสัญญาต่อไปอีกได้ ในระยะเวลาที่ผู้เช่าซื้อและผู้ให้เช่าซื้อตกลงกัน
โดยให้ใช้ข้อกาหนดและเงื่อนไขเดียวกันกับในสัญญานี้ โดยต้องแจ้งผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ า
60 วันก่อนครบกาหนดอายุสัญญาเช่า
- ผู้เช่าซื้อต้องเอาประกันภัยทรัพย์สินที่เช่าซื้อไว้กับบริษัทประกันภัยที่ผู้ให้เช่าซื้อเลือกหรือเห็นชอบ โดยต้อง
ระบุผู้ให้เช่าซื้อเป็นผู้รับผลประโยชน์
- ผู้เช่าซื้อต้องชาระเงินประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผู้ให้เช่าย่อมมีสิทธิใช้เงินประกันดังกล่าวสาหรับการ
ชาระหนี้ใดๆของผู้เช่าซื้อ และหากมีการใช้เงินประกันไป ผู้เช่าซื้อจะต้องชาระเงินคืนให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อในจานวน
เท่ากับเงินที่ถูกใช้ไป เพิ่มเติมเต็มวงเงินประกันให้คงเดิม
- หากผู้เช่าซื้อผิดนัด ผู้ให้เช่าซื้อสามารถยกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยให้คาบอกกล่าวแก่ผู้เช่าซื้อ และการยกเลิก
สัญญานั้นให้มีผลดังต่อไปนี้ 1. ผู้เช่าซื้อต้องคืนทรัพย์สินให้เช่าซื้อทั้งหมดแก่ผู้ให้เช่าซื้อ 2. ให้ถือว่าบรรดาค่า
เช่าบางส่วนหรือทั้งหมดที่ต้องชาระตามสัญญาเช่าซื้อ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งหมดถึงกาหนดชาระและผู้
เช่าซื้อต้องชาระโดยพลัน 3. ผู้ให้เช่าซื้อสามารถขาย หรือ ให้บุคคลภายนอกเข้าครอบครองทรัพย์สินให้เช่าซื้อ
โดยบอกกล่าวหรือไม่บอกกล่าวผู้เช่าซื้อก็ได้ 4. ผู้เช่าซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่
เกิดขึ้นจากการที่ผู้ให้เช่าซื้อใช้สิทธิตามสัญญาในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัด

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / ข้อ 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

หน้า 7

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
ผู้เช่าซื้อ

:

บริษัท สาลี่พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

ผู้ให้เช่าซื้อ

:

สถาบันการเงินแห่งที่ 2

รวมมูลค่าการเช่าซื้อ

:

7.09 ล้านบาท (จานวนรวม 5 คัน)

ระยะเวลาของสัญญา

:

วัตถุประสงค์ของสัญญา

:

ผู้ให้เช่าซื้อได้ตกลงซื้อทรัพย์สินจากผูผ้ ลิต/ผู้ขาย ตามคาร้องขอของผู้เช่าซื้อ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ผู้เช่าซื้อ
ได้ทาการเช่าซื้อทรัพย์สินดังกล่าว

เงื่อนไขของสัญญา

:

- หากผู้เช่าซื้อมิได้กระทาการใดๆที่เป็นการผิดนัดตามสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าซื้อมีสิทธิในการซื้อทรัพย์สินเช่าซื้อใน
ราคาที่กาหนดไว้ในสัญญา โดยผู้เช่าซื้อจะต้องบอกกล่าวผู้ให้เช่าซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วัน ก่อนวันที่ครบอายุสัญญา หรือหากผู้เช่าซื้อไม่ประสงค์ที่จะซื้อหรือต่อสัญญาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อสามารถ
นาทรัพย์สินเช่าซื้อออกขายได้ โดยหากขายได้ต่ากว่าราคาที่กาหนดไว้ในสัญญา ผู้เช่าซื้อมีหน้าที่ชาระค่าส่วน
ต่างนั้นให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ

60 เดือน

- เมื่อครบอายุสัญญาผู้เช่าซื้ออาจขยายอายุสัญญาต่อไปอีกได้ โดยจะเป็นทรัพย์สินเดิมหรือแต่เพียงบางส่วนก็
ได้ และจะใช้ข้อกาหนดและเงื่อนไขเดียวกันกับในสัญญานี้หรือจะแก้ไขใหม่ก็ได้ แล้วแต่ผู้เช่าซื้อและผู้ให้เช่าซื้อ
จะตกลงกัน โดยต้องแจ้งผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนครบกาหนดอายุสัญญาเช่าซื้อ
- ผู้เช่าซื้อต้องเอาประกันภัยทรัพย์สินที่เช่าซื้อไว้กับบริษัทประกันภัยที่ผู้ให้เช่าซื้อเห็นชอบ โดยต้องระบุผู้ให้เช่า
ซือ้ เป็นผู้รับผลประโยชน์
- ผู้เช่าต้องชาระเงินประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผู้ให้เช่าย่อมมีสิทธิใช้เงินประกันดังกล่าวสาหรับการ
ชาระหนี้ใดๆของผู้เช่าซื้อ แต่ไม่ถือเป็นการชาระค่าเช่า และหากมีการใช้เงินประกันไป ผู้เช่าซื้อจะต้องชาระเงิน
คืนให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อในจานวนเท่ากับเงินที่ถูกใช้ไป เพิ่มเติมเต็มวงเงินประกันให้คงเดิม อนึ่ง เมื่อครบระยะเวลา
ตามสัญญาแล้วผู้ให้เช่าซื้อต้องคืนเงินประกันให้แก่ผู้เช่าซื้อ
- หากผู้เช่าซื้อผิดนัด ผู้ให้เช่าซื้อสามารถกระทาการดังต่อไปนี้ได้ 1. ยกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยไม่ต้องบอกกล่าว
ผู้เช่าซื้อล่วงหน้า และเข้าครอบครองทรัพย์ทรัพย์สินเช่าซื้อโดยผู้เช่าซื้อต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2. บอก
กล่าวผู้เช่าซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเลิกสัญญา และให้ส่งมอบทรัพย์สินคืน 3. ให้ผู้เช่าซื้อชาระค่าเช่า
ทั้งหมด 4. ผู้เช่าซื้อจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ให้เช่าซื้อเพราะเหตุเลิกสัญญา

-

สัญญาเช่าซื้อเครื่อง SERVER (จานวน1 เครื่อง)

ผู้เช่าซื้อ

:

บริษัท สาลี่พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

ผู้ให้เช่าซื้อ

:

บริษัทผูใ้ ห้เช่าซื้อ 1 แห่ง

รวมมูลค่าการเช่าซื้อ

:

4.92 ล้านบาท

ระยะเวลาของสัญญา

:

60 เดือน

วัตถุประสงค์ของสัญญา

:

ผู้ให้เช่าซื้อได้ตกลงซื้อทรัพย์สินจากผูผ้ ลิต/ผู้ขาย ตามคาร้องขอของผู้เช่าซื้อ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ผู้เช่าซื้อ
ได้ทาการเช่าซื้อทรัพย์สินดังกล่าว

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / ข้อ 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

หน้า 8

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
เงื่อนไขของสัญญา

:

- หากผู้เช่าซื้อมิได้กระทาการใดๆที่เป็นการผิดนัดตามสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าซื้อมีสิทธิในการซื้อทรัพย์สินเช่าซื้อใน
ราคาที่กาหนดไว้ในสัญญา โดยผู้เช่าซื้อจะต้องบอกกล่าวผู้ให้เช่าซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วัน ก่อนวันที่ครบอายุสัญญา หรือหากผู้เช่าซื้อไม่ประสงค์ที่จะซื้อหรือต่อสัญญาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อสามารถ
นาทรัพย์สินเช่าซื้อออกขายได้ โดยหากขายได้ต่ากว่าราคาที่กาหนดไว้ในสัญญา ผู้เช่าซื้อมีหน้าที่ชาระค่าส่วน
ต่างนั้นให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ
- เมื่อครบอายุสัญญาผู้เช่าซื้ออาจขยายอายุสัญญาต่อไปอีกได้ โดยจะเป็นทรัพย์สินเดิมหรือแต่เพียงบางส่วนก็
ได้ และจะใช้ข้อกาหนดและเงื่อนไขเดียวกันกับในสัญญานี้หรือจะแก้ไขใหม่ก็ได้ แล้วแต่ผู้เช่าซื้อและผู้ให้เช่าซื้อ
จะตกลงกัน โดยต้องแจ้งผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนครบกาหนดอายุสัญญาเช่าซื้อ
- ผู้เช่าซื้อต้องเอาประกันภัยทรัพย์สินที่เช่าซื้อไว้กับบริษัทประกันภัยที่ผู้ให้เช่าซื้ อเห็นชอบ โดยต้องระบุผู้ให้เช่า
ซื้อเป็นผู้รับผลประโยชน์
- ผู้เช่าต้องชาระเงินประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผู้ให้เช่าย่อมมีสิทธิใช้เงินประกันดังกล่าวสาหรับการ
ชาระหนี้ใดๆของผู้เช่าซื้อ แต่ไม่ถือเป็นการชาระค่าเช่า และหากมีการใช้เงินประกันไป ผู้เช่าซื้อจะต้อ งชาระเงิน
คืนให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อในจานวนเท่ากับเงินที่ถูกใช้ไป เพิ่มเติมเต็มวงเงินประกันให้คงเดิม อนึ่ง เมื่อครบระยะเวลา
ตามสัญญาแล้วผู้ให้เช่าซื้อต้องคืนเงินประกันให้แก่ผู้เช่าซื้อ
- หากผู้เช่าซื้อผิดนัด ผู้ให้เช่าซื้อสามารถกระทาการดังต่อไปนี้ได้ 1. ยกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยไม่ต้องบอกกล่าว
ผู้เช่าซื้อล่วงหน้า และเข้าครอบครองทรัพย์ทรัพย์สินเช่าซื้อโดยผู้เช่าซื้อต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2. บอก
กล่าวผู้เช่าซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเลิกสัญญา และให้ส่งมอบทรัพย์สินคืน 3. ให้ผู้เช่าซื้อชาระค่าเช่า
ทั้งหมด 4. ผู้เช่าซื้อจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ให้เช่าซื้อเพราะเหตุเลิกสัญญา

-

ประกันภัยรวมความเสี่ยง

คู่สัญญา

:

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จากัด สาขาประเทศไทย

กรมธรรม์เลขที่

:

BKD/FIAR/14-000853

ประเภทของการประกันภัย

:

ประกันรวมความเสี่ยงในความสูญเสียทางตรงหรือความเสียหายจากปัจจัยภายนอกใดๆที่เกิดขึน้ กับทรัพย์เอา
ประกันซึ่งอยู่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามประกันอุบัติเหตุ

ระยะเวลาของสัญญา

:

อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.00น. ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00น.

วงเงินเอาประกันภัย

:

รวมวงเงิน ที่ เอาประกัน ภัยตามกรมธรรม์ป ระกันภัยฉบับ นี้ – 742,571,000 บาท โดยสามารถแยกได้เป็น
รายการดังต่อไปนี้
1. เครื่องจักร – 579,887,000 บาท
2. สินค้าคงคลัง – 123,000,000 บาท
3. เครื่องใช้สานักงาน – 39,684,000 บาท

ผู้รับผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์

:

- สถาบันการเงินตามภาระผูกพันการค้าประกันวงเงินกู้และสัญญาเช่าระยะยาวของบริษัท (จานวนวงเงินไม่
เกิน 236,344,000 บาท)

- บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
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บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

-

สัญญาการบารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อบริหารงานบัญชี (WinAcc)

ผู้ว่าจ้าง

:

บริษัท สาลี่พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

ผู้รับจ้าง

:

บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จากัด

วัตถุประสงค์ของสัญญา

:

ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบารุงรักษาโปรแกรม WinAcc ซึ่งเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบัญชี ที่ผู้ว่าจ้าง
ได้สั่งซื้อจากผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องรับทราบและแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับรายงานจากผู้ว่าจ้าง

อัตราค่าจ้าง

:

อัตราค่าบารุงรักษาโปรแกรม คิดเป็นจานวน 138,881 บาท ต่อปี โดยผู้ว่าจ้างจะต้องชาระเต็มจานวนภายในวันที่
31 มกราคม 2558

ระยะเวลาของสัญญา

:

1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เงื่อนไขของสัญญา

:

การสิ้นสุดของสัญญา

-

:

-

ผู้ว่าจ้างจะต้องจัดให้มีระบบความปลอดภัยเพียงพอสาหรับเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ในการที่จะเข้าไป
ดาเนินการในสถานที่ทางานของผู้ว่าจ้าง

-

ผู้ว่า จ้า งจะต้ องเตรียมวั สดุ สิ้น เปลือง เช่น กระดาษ หมึก ฯลฯ ในกรณี ที่จาเป็น ต้องใช้ใ ห้เพียงพอ
สาหรับการดาเนินการให้บริการต่างๆ

-

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ได้รับบริการผ่านโทรศัพท์หรือ Modem ในกรณีเร่งด่วน หรือต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

-

ผู้ว่าจ้างจะได้รับสิทธิในการ Update Software WinAcc ที่มีการพัฒนาเพิ่มเติมโดยผู้รับจ้างในช่วง
ระยะเวลาของสัญญานี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และดาเนินการต่างๆ จน
สามารถใช้งานได้จริง

-

สัญญานี้ไม่รวมถึงการปรับเปลี่ยน หรือ Modify Software เพิ่มเติมตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ซึ่ง
ในกรณีนี้จะมีการคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้าง ตามใบเสนอราคาที่มีการตกลงกันเป็นครั้งไป

-

ผู้รับจ้างจะไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ต้องมีการ Recover โปรแกรม หรือ ข้อมูล
ที่กาลังเสียหายหรือได้เสียหายไปแล้ว ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้งานผิดวิธี หรือ
โดยผู้ไม่มีสิทธิ์ใช้ หรือ จากภัยธรรมชาติ ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
แก้ไขปัญหาดังกล่าว

ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและสรุปการแก้ไขปัญหาตามที่ผู้รับจ้างเห็นสมควร
ผู้รับจ้างจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมอื่นๆที่ไม่ใช่โปรแกรม WinAcc หรือ
ไม่ได้จัดหาโดยผู้รับจ้าง

สัญญาฉบับนี้อาจสิ้นสุดเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ การผลิต (FileMaker Pro)

ผู้ว่าจ้าง

:

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษา

:

นายสมเกียรติ นราธิปกร

วัตถุประสงค์ของสัญญา

:

ที่ปรึกษาตกลงรับจ้ างดูแลโปรแกรม FileMaker Pro ของผู้ว่าจ้างให้อยู่ในสภาพดีสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้ว่าจ้างสามารถติดต่อที่ปรึกษาได้ทันทีหากมีเหตุฉุกเฉิน ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้

การชาระค่าตอบแทน

:

-

ผู้ว่าจ้างตกลงจะชาระค่าตอบแทนหลังจากส่งมอบงานในแต่ละครั้ง
ผู้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงรายวันที่มาปฏิบัติงานเป็นเงิน 150 AUS Dollar ต่อวันให้แก่ที่

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / ข้อ 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

หน้า 10

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
ปรึกษา

-

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าเดินทางไปกลับออสเตรเรียและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามสมควรให้แก่ที่ปรึกษาในกรณี
ที่ที่ปรึกษาต้องเดินทางมาประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้

-

ผู้ว่าจ้างตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนที่ปรึกษา

ระยะเวลาของสัญญา

:

3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงื่อนไขของสัญญา

:

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ ง ต้องกระทาร่วมกัน เป็นลายลักษณ์อักษรลงนามแล ะ
ประทับตรา (ถ้ามี) ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

การสิ้นสุดของสัญญา

:

สัญญาฉบับนี้อาจสิ้นสุดเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อย
กว่า 30 วัน

5.4 ใบรับรองมาตรฐานที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ
ชื่อ

ผู้ออก

เลขที่

ระยะเวลา

ISO 9001:2008

Bureau Veritas Certification

TH004217

4 ธันวาคม 2555 – 4 ธันวาคม 2558

ISO 14001:2004

Bureau Veritas Certification

TH004218

4 ธันวาคม 2555 – 4 ธันวาคม 2558

5.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต
ปัจ จุบั นบริษั ทไม่มี การลงทุน ในบริ ษัท ย่อ ยและบริษั ทร่ วม อย่า งไรก็ ดี สาหรั บการลงทุ นในอนาคต บริษั ท มี
นโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจ ฉลากสินค้าและงานพิมพ์ หรือธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์กับธุรกิจหลัก
ดังกล่าวของบริษัท และสามารถสร้างผลกาไรให้แก่บริษัทได้ในระยะยาว โดยหากเป็นการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท
จะควบคุมหรือกาหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น และ
เข้ า ร่ ว มประชุ มในฐานะผู้ ถื อ หุ้ น โดยผู้ แ ทนของบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ออกเสี ย งในที่ ประชุ ม ตามแนวทางหรื อ ทิ ศ ทางที่
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาไว้ สาหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก ทั้งนี้การ
จะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับข้อตกลงร่วมกัน
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