บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

5.
5.1

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ตารางแสดงทรัพยสินของบริษัทที่ใชในการประกอบธุรกิจ ณ 31 มีนาคม 2559
หนวย : ลานบาท
ลักษณะทรัพยสนิ

การใชประโยชน
ในทรัพยสนิ

มูลคาสุทธิ
ณ 31 มี.ค.58

ลักษณะกรรมสิทธิ์

16.28

บริษัท

-ไมมี –

63.12

บริษัท และบางสวนอยูภายใต
สัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทาง
การเงิน

-ไมมี –

6.63

บริษัท และบางสวนอยูภายใต
สัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทาง
การเงิน

ภาระผูกพัน

1. อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
อาคารสํ า นั ก งาน โรงงานและคลั ง สิ น ค า - เพื่อเปนโรงงาน คลังสินคา
ใชเปนสวนหนึ่งของหลักประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท
ตั้งอยูเลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงใต และสํานักงานใหญของบริษัท กับเจาหนี้สถาบันการเงินแหงหนึ่ง โดยวงเงินจํานองตอ
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
สถาบันการเงินดังกลาวรวม 229.40 ลานบาท
2. เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการผลิตสินคา

- เพื่อใชในกระบวนการผลิต

3. เครื่องตกแตง ติดตั้ง และเครื่องใชสํานักงาน
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงานที่ใชใน - เพื่อใชในสํานักงานของบริษัท
อาคารสํานักงานของบริษัท

หนา 5 - 1

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

หนวย : ลานบาท
ภาระผูกพัน

มูลคาสุทธิ
ณ 31 มี.ค.58

ลักษณะกรรมสิทธิ์

4. คอมพิวเตอรและอุปกรณเชื่อมตอ
คอมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ เ ชื่ อ มต อ ที่ ใ ช ใ น - เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท
สํานักงานและการดําเนินธุรกิจของบริษัท

-ไมมี –

0.44

บริษัท

5. ยานพาหนะ
ยานพาหนะที่ใชในการดําเนินธุรกิจและขนสง - เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจและ
ขนสงสินคาของบริษัท
สินคา

-ไมมี –

3.45

บริษัท และบางสวนอยูภายใต
สัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทาง
การเงิน

-ไมมี –

3.58

บริษัท

ลักษณะทรัพยสนิ

การใชประโยชน
ในทรัพยสนิ

6. งานระหวางกอสรางและเครื่องจักรระหวาง
- เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของ
ติดตั้ง
เครื่ องจั กรที่ ใ ชใ นการดํา เนิ นธุ ร กิจ และส ว น บริษัท
ปรับปรุงอาคารสํานักงาน โรงงาน

93.50
หมายเหตุ : บริษัทเชาที่ดินจํานวน 5 แปลง พรอมสิ่งปลูกสราง จากคุณณรงค สุวัฒนพิมพ (กรรมการและผูถือหุนใหญของบริษัท) สําหรับเปนที่ตั้งโรงงานและสํานักงาน ตั้งอยูที่เลขที่ 270
ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงใต แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ (โฉนดเลขที่ 17160, 21970, 21971, 28867 และ 34571 เนื้อที่รวม 11ไร 2งาน 99 ตารางวา) ซึ่งมี
รายละเอียดสัญญาเชา ตามขอ 5.3.1
รวม

หนา 5 - 2

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

5.2

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีรายการสินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร โดยมีมูลคาสุทธิ
เทากับ 0.56 ลานบาท (ราคาทุน เทากับ 4.72 ลานบาท และคาตัดจําหนายสะสม เทากับ 4.16 ลานบาท)
5.3
5.3.1

สัญญาสําคัญที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ
สัญญาเชาที่ดินและสิ่งปลูกสราง
บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินและสิ่งปลูกสรางกับ คุณณรงค สุวัฒนพิมพ (กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
และผูถือหุนใหญของบริษัท) โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สําคัญ ดังนี้
รายละเอียดสําคัญของสัญญาเชา
คูสัญญา
คุณณรงค สุวฒ
ั นพิมพ เปน กรรมการ กรรมการผูมีอาํ นาจลงนาม และผูถือหุนใหญของ
บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูใหเชา , บริษัทเปนผูเชา
วันที่ทําสัญญา
1 ธันวาคม 2558
รายละเอียดสัญญา ผูเชาตกลงเชาที่ดิน 5 แปลง โฉนดเลขที่ 17160, 21970, 21971, 28867 และ 34571 มี
เนื้อที่โดยรวมประมาณ 11 – 2 – 99 ไร หรือคิดเปน 4,699 ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง
ซึ่ง ตั้ งอยู ที่ 270 ถนนเลี ยบคลองภาษี เ จริ ญ ฝง ใต แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160
อายุสัญญาเชา
15 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2573
อัตราคาเชา
อัตราคาเชาจํานวน 241,000 บาทตอเดือน โดยจะปรับคาเชาขึ้นรอยละ 5 ทุก 5 ป
การชําระคาเชา
ชําระคาเชาเปนรายเดือน ภายในวันสุดทายของทุกเดือน ในกรณีวันสุดทายของเดือน
เปนวันหยุดทําการของธนาคาร ใหเลื่อนวันชําระคาเชา เปนวันทําการสุดทายกอนหนา
วันสุดทายของเดือนดังกลาว
เงื่อนไขอื่นๆ
- เมื่อสัญญาเชาสิ้นสุดตามกําหนดในสัญญานี้ ผูใหเชายินยอมใหผูเชาครอบครอง
โรงงานตอไปไดไมนอยกวา 12 เดือน และชําระคาเชาตามปกติแหงสัญญานี้เพื่อ
ดําเนินการโยกยายทรัพยสินของผูเชาออกไปจากโรงงานและยุติการผลิตนับแตวันที่
สัญญานี้สิ้นสุดลง
- กรณีผูใหเชาจะทําการขายที่ดินและสิ่งปลูกสรางภายใตสัญญาเชาฉบับนี้ ผูใหเชาจะ
เสนอขายผูเชาเปนรายแรกตามราคาตลาด โดยจะแจงลวงหนาอยางนอย 6 เดือน
กอนครบกําหนดตามสัญญาเชาฉบับนี้ กรณีไมสามารถตกลงซื้อขายกันได ผูใหเชามี
สิทธิเสนอผูซื้อรายอื่นเพื่อพิจารณาตอไป แตเงื่อนไขและราคาที่เสนอตอผูซื้อรายอื่น
จะตองไมเปนเงื่อนไขและราคาที่ดีไปกวาเงื่อนไขและราคาที่เสนอใหแกผูเชา และเมื่อ
มีการตกลงซื้อขายกับผูซื้อรายอื่นเรียบรอยแลว ผูใหเชาตองแจงเปนลายลักษณอักษร
ลวงหนาอยางนอย 12 เดือน เพื่อใหเวลาผูเชาในการจัดหาสถานที่และวางแผนการ
ดําเนินงาน

หนา 5 – 3

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

5.3.2

สัญญาประกันภัยของสํานักงานและโรงงานของบริษัท
1) บริษัทไดทําประกันภัยทรัพยสินของบริษัทสํานักงาน และโรงงานของบริษัท กับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด
(มหาชน) โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สําคัญ ดังนี้

รายละเอียดสําคัญของสัญญา – กรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน
คูสัญญา
บริษัท กรุงเทพประกัน ภัย จํากั ด (มหาชน) ซึ่งไมได เปนบริ ษัท/บุค คลที่เกี่ย วของกั บผูถือหุ น
กรรมการ และผูบริหารบริษัท
เลขที่กรมธรรม
516-01111-13193
วันที่ทําสัญญา
25 มิถุนายน 2559
ประเภทประกันภัย
การประกันอัคคีภัยความเสี่ยงทรัพยสินของตัวอาคารของบริษัท บนที่ตั้ง 270 ถนน เลียบคลอง
ภาษีเจริญฝง ใต แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ระยะเวลาประกันภัย
1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00น.
วงเงินเอาประกันภัย
7,000,000 บาท ประกอบดวย
- สิ่งปลูกสรางตัวอาคาร (ไมรวมรากฐาน) พื้นที่ 1,152 ตร.ม. วงเงิน 6,000,000 บาท
- สิ่งปลูกสรางตัวอาคาร (ไมรวมรากฐาน) พื้นที่ 200 ตร.ม. วงเงิน 1,000,000 บาท
หมายเหตุ: กรมธรรมประกันภัยนี้ไดขยายความคุมครองถึง ภัยเพิ่มเติมจากความเสียหายของ
ทรัพยสินที่ไดเอาประกันภัยไวจากสาเหตุการระเบิด ซึ่งรวมถึงการระเบิดสืบเนื่องมาจากการ
รวมตัวของแก็สที่ตกคางจากการเผาไหมภายในถังเชื้อเพลิง หรือในหองเผาไหมเชื้อเพลิง ของ
อุป กรณใ ดๆ ที่ใ ชไ ฟเผาเชื้อ เพลิ งหรื อจากการระเบิ ดในทอ แก็ ส หรือ ทอ อื่ นๆ ที่ ใช เ ปน ทอ ส ง
เชื้อเพลิงเขาเตาเชื้อเพลิง โดยประกันภัยระเบิดดังกลาว ไมคุมครองความเสียหายใดๆ ของตัว
หมอน้ํา เครื่องประหยัดเชื้อเพลิง หองเผาไหมเชื้อเพลิง หรือเครื่องจักรอุปกรณที่เปนสวนประกอบ
ของหมอน้ํา รวมถึงถังบรรจุความดัน อันเกิดจากการระเบิดของตัวเอง
ผูรับผลประโยชน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน
รายละเอียดสําคัญของสัญญา – กรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน
คูสัญญา
บริษัท กรุ งเทพประกัน ภัย จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งไม ไดเ ปนบริษัท /บุค คลที่เ กี่ยวของกับผู ถือหุ น
กรรมการ และผูบริหารบริษัท
เลขที่กรมธรรม
516-01551-10128
วันที่ทําสัญญา
11 กุมภาพันธ 2559
ประเภทประกันภัย
การประกันความเสียหายตอทรัพยสินของบริษัท บนที่ตั้ง 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงใต
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ระยะเวลาประกันภัย
1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2560 เวลา 16.30น.
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บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

วงเงินเอาประกันภัย

ผูรับผลประโยชน

43,000,000 บาท ประกอบดวย
- สิ่งปลูกสรางตัวอาคาร (ไมรวมรากฐาน) เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตงติดตั้งตรึงตรา
- เครื่องใชอุปกรณไฟฟาตางๆ เครื่องจักร และอุปกรณสวนควบที่ใชในการประกอบการ รวมถึง
Boiler และระบบไฟฟา
หมายเหตุ: กรมธรรมนี้ ใหความคุมครองความสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัย
และไดขยายความคุมครองถึง
- ความสูญเสีย หรือความเสียหายตอกระจกที่ติดตั้งถาวร วงเงินไมเกิน 10,000,000 บาทตอ
อุบัติเหตุแตละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- ความรับผิดชอบ ภัยที่เกิดจากความสูญเสีย หรือความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย อัน
เนื่องมาจากการลักทรัพยที่ปรากฏรองรอยการงัดแงะจากตัวอาคารโดยการเขาไป หรือออก
จากตัวอาคาร วงเงินไมเกิน 10,000,000 บาทตออุบัติเหตุแตละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอา
ประกันภัย
- ความสูญเสีย หรือความเสียหายตอเครื่องใชไฟฟา วงเงินไมเกิน 10,000,000 บาทตออุบัติเหตุ
แตละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- ความสูญเสีย หรือความเสียหายตอเครื่องจักร วงเงินไมเกิน 10,000,000 บาทตออุบัติเหตุแตละ
ครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน

รายละเอียดสําคัญของสัญญา – กรมธรรมประกัน Boiler and Pressure Vessel
คูสัญญา
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึง่ ไมไดเปนบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
กรรมการ และผูบริหารบริษัท
เลขที่กรมธรรม
815-01443-16
วันที่ทําสัญญา
4 สิงหาคม 2558
ประเภทประกันภัย
การประกันความเสียหายตอ Boiler and Pressure Vessel บนที่ตั้ง 270 ถนน เลียบคลองภาษี
เจริญฝงใต แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ระยะเวลาประกันภัย
366 วัน เริ่มตัง้ แตวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 .
วงเงินเอาประกันภัย
1,070,000 บาท ประกอบดวย
- หมอน้ําแบบทอไฟ สรางโดยบจก.สหไทยบอยเลอร วงเงินไมเกิน 200,000 บาท
- หมอน้ําแบบทอไฟ ยี่หอ Maxitherm วงเงินไมเกิน 500,000 บาท
- หมอตม ผลิตโดย LK Boiler Industry วงเงินไมเกิน 370,000 บาท
รายละเอียดสําคัญของสัญญา – กรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน
คูสัญญา
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึง่ ไมไดเปนบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
กรรมการ และผูบริหารบริษัท
เลขที่กรมธรรม
816-01551-10063
หนา 5 – 5

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

วันที่ทําสัญญา
ประเภทประกันภัย
ระยะเวลาประกันภัย
วงเงินเอาประกันภัย

11 กุมภาพันธ 2559
การประกันความเสียหายตอทรัพยสินของบริษัท บนที่ตั้ง 270 ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝง ใต
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2560 เวลา 16.30น.
346,500,000 บาท ประกอบดวย
- สิ่งปลูกสรางตัวอาคาร (ไมรวมรากฐาน) เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตงติดตั้งตรึงตรา เครื่องใชและ
อุ ป กรณ ไ ฟฟ า ต า งๆ สต็ อ กวั ต ถุ ดิ บ สิ น ค า ระหว า งผลิ ต สิ น ค า กึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป และวั ส ดุ หี บ ห อ
เครื่องจักรและอุปกรณสวนควบที่ใชในการประกอบการ รวมถึง Boiler และระบบไฟฟา วงเงิน
ไมเกิน 286,500,000 บาท
- การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (ระยะเวลาชดใช 12 เดือน) วงเงินไมเกิน 60,000,000 บาท
หมายเหตุ: กรมธรรมฉบับนี้ไดขยายความคุมครองถึง
- การแตกหักโดยอุบัติเหตุของกระจกที่ติดตั้งตรึงตรา ณ สถานที่เอาประกันภัย วงเงินไมเกิน
10,000,000 บาทตออุบัติเหตุแตละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- ภัยโจรกรรมซึ่งปรากฏรองรอยงัดแงะ ชิงทรัพย ปลนทรัพย วงเงินไมเกิน 10,000,000 บาทตอ
อุบัติเหตุแตละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- ภั ย ต อ เครื่อ งใช ไ ฟฟ า วงเงิ น ไม เ กิ น 10,000,000 บาทต อ อุ บั ติ เ หตุ แ ต ล ะครั้ ง และตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย
- ภัยตอเครื่องจักร วงเงินไมเกิน 10,000,000 บาทตออุบัติเหตุแตละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอา
ประกันภัย

2) บริษัทไดทําประกันภัยอื่นๆ สําหรับประกอบการดําเนินงาน เพื่อรองรับความรับผิดชอบตามกฎหมายและลด
ความเสี่ยงดานการเงินของบริษัท กับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดสัญญาที่
สําคัญ ดังนี้
รายละเอียดสําคัญของสัญญา – กรมธรรมประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย
คูสัญญา
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึง่ ไมไดเปนบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
กรรมการ และผูบริหารบริษัท
เลขที่กรมธรรม
815-01581-317
วันที่ทําสัญญา
1 กันยายน 2558
ประเภทประกันภัย
การประกันความรับผิดชอบตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก ซึ่งเกิดจากการประกอบธุรกิจ และ
เกิดขึ้นภายในหรือมีสาเหตุจากการใชสถานที่ประกอบการ บนที่ตั้ง 270 ถนนเลียบคลองภาษี
เจริญฝง ใต แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ระยะเวลาประกันภัย
1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 16.30น.

หนา 5 – 6

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

วงเงินเอาประกันภัย

10,000,000 บาท ตออุบัติเหตุแตละครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย ประกอบดวย
- สําหรับความบาดเจ็บทางรางกายและความเสียหายตอทรัพยสนิ
- เครื่องจักรกลที่ไดรับความคุมครอง ไดแก แฮนลิฟทและโฟลคลิฟท
หมายเหตุ: กรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครองความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจากผูเอา
ประกั น ภั ย หรื อ ลู ก จ า งของผู เ อาประกั น ภั ย ซึ่ ง ทํ า งานประจํ า ณ สถานที่ ป ระกอบการที่ เ อา
ประกันภัย ในขณะที่ออกไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของผูเอาประกันภัยภายนอกสถานที่
ประกอบการเอาประกันภัย

รายละเอียดสําคัญของสัญญา – กรมธรรมประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย
คูสัญญา
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึง่ ไมไดเปนบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
กรรมการ และผูบริหารบริษัท
เลขที่กรมธรรม
815-01588-98
วันที่ทําสัญญา
19 พฤษภาคม 2559
ประเภทประกันภัย
การประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง สวนทีเ่ กี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมกาซ
ปโตรเลียมเหลว บนที่ตงั้ 270 ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝง ใต แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10160
ระยะเวลาประกันภัย
1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30น.
วงเงินเอาประกันภัย
1,500,000 บาทตอครั้ง คุม ครองเฉพาะบริเวณแนวเขตทีย่ ื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 3 สวนที่เกีย่ วของกับการประกอบกิจการควบคุมกาซปโตรเลียมเหลว
ประกอบดวย
- การเสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ชดใช 200,000 บาทตอคน
- คารักษาพยาบาลที่ไดชดใชตามความเสียหายที่แทจริง แตไมเกินคนละ 200,000 บาทตอคน
(ทั้งนี้ ทั้งสองกรณีขางตนรวมกันไมเกิน 200,000 บาทตอคน)
- ความเสียหายตอทรัพยสินของผูไดรับความเสียหาย โดยชดใชตามความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจริง
ไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3
รายละเอียดสําคัญของสัญญา – กรมธรรมประกันของสูญหายระหวางการขนสงและการชําระเงินปลายทาง
คูสัญญา
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึง่ ไมไดเปนบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
กรรมการ และผูบริหารบริษัท
เลขที่กรมธรรม
815-01587-2
วันที่ทําสัญญา
21 พฤศจิกายน 2558
ประเภทประกันภัย
การประกันของสูญหายระหวางการขนสง และหากลูกคาไมชําระเงินปลายทาง บนที่ตั้ง 270
ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงใต แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ระยะเวลาประกันภัย
365 วัน เริ่มตัง้ แตวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 24.01น.

หนา 5 – 7

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

วงเงินเอาประกันภัย

50,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้
วงเงินไมเกิน 50,000,000 บาท โดยคิดจาก 90% ของมูลคาสูญหาย หรือ 50,000,000 บาท
ขึ้นอยูกับมูลคาใดจะนอยกวา สําหรับประเทศ ดังนี้ :
ไทย สิงคโปร โปแลนด สหรัฐอาหรับเอมิเรตส สหราชอาณาจักร ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต
ศรีลังกา บราซิล มอริเชียส อินเดีย สหรัฐอเมริกา และ อินโดนีเซีย
วงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท โดยคิดจาก 90% ของมูลคาสูญหาย หรือ 5,000,000 บาท ขึ้นอยู
กับมูลคาใดจะนอยกวา สําหรับประเทศ ดังนี้ :
บังกลาเทศ เซเนกัล เวียดนาม เปรู กัวเตมาลา กัมพูชา
วงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท โดยคิดจาก 50% ของมูลคาสูญหาย หรือ 5,000,000 บาท ขึ้นอยู
กับมูลคาใดจะนอยกวา สําหรับประเทศกานา

รายละเอียดสําคัญของสัญญา – กรมธรรมประกันภัยสําหรับเงิน
คูสัญญา
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึง่ ไมไดเปนบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
กรรมการ และผูบริหารบริษัท
เลขที่กรมธรรม
815-01559-92
วันที่ทําสัญญา
1 กันยายน 2558
ประเภทประกันภัย
การประกันความสูญเสียของเงิน บนที่ตั้ง 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝง ใต แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ระยะเวลาประกันภัย
1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา12.00น.
วงเงินเอาประกันภัย
1,350,000 บาท ประกอบดวย
- ความสูญเสียของเงินเพื่อจายคาจางและ/หรือเงินเดือน และความสูญเสียของเงินภายนอก
สถานที่เอาประกันภัยขณะที่ขนสงตามเสนทางที่ระบุไว วงเงินไมเกิน 800,000 บาท
- ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย และความสูญเสียของเงินภายในตูนิรภัย
หรือหองนิรภัย วงเงินไมเกิน 500,000 บาท
- ความเสียหายตอตูนิรภัยหรือหองนิรภัย ตัวอาคารของสถานที่เอาประกันภัยและทรัพยสินอื่นๆ
วงเงินไมเกิน 50,000 บาท
รายละเอียดสําคัญของสัญญา – กรมธรรมประกันความรับผิดสําหรับกรรมการและเจาหนาที่
คูสัญญา
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึง่ ไมไดเปนบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
กรรมการ และผูบริหารบริษัท
เลขที่กรมธรรม
815-01584-16
วันที่ทําสัญญา
13 ตุลาคม 2558
ประเภทประกันภัย
การประกันความรับผิดสําหรับกรรมการและเจาหนาที่ บนที่ตั้ง 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ
ฝงใต แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ระยะเวลาประกันภัย
366 วัน เริ่มตัง้ แตวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 24.01น.

หนา 5 – 8

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

วงเงินเอาประกันภัย

80,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้
สวนที่ 1 ความรับผิดสําหรับกรรมการและเจาหนาที่ ความสูญเสียตางๆ ที่เกิดขึ้นกับกรรมการ
หรือเจาหนาที่แทนกรรมการหรือเจาหนาที่
สวนที่ 2 การชดใชคืนใหแกบริษทั ความสูญเสียตางๆ ที่บริษัทตองรับผิดชอบแทนกรรมการหรือ
เจาหนาที่ตามกฎหมาย
สวนที่ 3 ความคุมครองตอตัวองคกร คาเสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท ความรับผิดชอบตาม
กฎหมายในการวาจางงาน

รายละเอียดสําคัญของสัญญา – หนังสือยินยอมระหวางผูใชและผูใ หบริการบําบัด/กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว เพื่อ
ประกันความรับผิด
คูสัญญา
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
เลขที่
BWG 04 06/59-1339
วันที่ทําสัญญา
13 มิถุนายน 2559
ประเภทสัญญา
การตกลงที่จะกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว บนที่ตั้ง 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงใต
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
ระยะเวลาสัญญา
เริ่มตัง้ แตวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560
รายละเอียดสัญญา
รายละเอียดสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ลําดับที่ 1 Hot melt
ปริมาณ 40 ตัน/ป กําจัดโดยทําเชือ้ เพลิงผสม
ลําดับที่ 2 ภาชนะปนเปอน ปริมาณ 12 ตัน/ป กําจัดโดยปรับเสถียรและฝงกลบแบบปลอดภัย
ลําดับที่ 3 หลอดไฟ
ปริมาณ 0.11 ตัน/ป กําจัดโดยทําเชื้อเพลิงผสม
ลําดับที่ 4 วัสดุปนเปอน ปริมาณ 30 ตัน/ป กําจัดโดยทําเชือ้ เพลิงผสม
รายละเอียดสําคัญของสัญญา – หนังสือยินยอมระหวางผูใชและผูใ หบริการบําบัด/กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว เพื่อ
ประกันความรับผิด
คูสัญญา
หางหุนสวนจํากัด โอ.ที.วา. อินดัสทรีสดรัม
เลขที่
OTWA 2016/0009
วันที่ทําสัญญา
16 มิถุนายน 2559
ประเภทสัญญา
การตกลงที่จะกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว บนที่ตั้ง 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงใต
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
ระยะเวลาสัญญา
เริ่มตัง้ แตวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560
รายละเอียดสัญญา
รายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
คือ ภาชนะปนเปอน ปริมาณ 30 ตัน/ป นํากลับมาใชประโยชนอกี ดวยวิธีอื่นๆ

หนา 5 – 9

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

5.4

เครื่องหมายการคา
บริษัทไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคากับกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย โดยการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคานี้ มีอายุ 10 ป นับแตวันที่จดทะเบียน และสามารถตออายุไดทุกๆ 10 ป รายละเอียดดังนี้
เครื่องหมายการคา

กรรมสิทธิ์

ประเภทสินคา

เลขทะเบียน

ระยะเวลาคุมครอง

บริษัท

กาวยาง

ค199227

25 ก.ย.2556
- 24 ก.ย. 2566

บริษัท

กาวใชในอุตสาหกรรมทํา
รองเทา

ค378540

10 เม.ย. 2555
- 9 เมย. 2565

บริษัท

กาวใชในอุตสาหกรรมทํา
รองเทา

ค378541

10 เม.ย. 2555
- 9 เมย. 2565

บริษัท

กาวใชในอุตสาหกรรมทํา
รองเทา

ค380168

10 เม.ย. 2555
- 9 เมย. 2565

บริษัท

กาวใชในอุตสาหกรรมทํา
รองเทา

ค380179

10 เม.ย. 2555
- 9 เมย. 2565

บริษัท

กาวใชในอุตสาหกรรมทํา
รองเทา

ค380297

10 เม.ย. 2555
- 9 เมย. 2565

บริษัท

กาวใชในอุตสาหกรรมทํา
รองเทา

ค380322

10 เม.ย. 2555
- 9 เมย. 2565

หนา 5 – 10

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการคา

กรรมสิทธิ์

ประเภทสินคา

เลขทะเบียน

ระยะเวลาคุมครอง

บริษัท

กาวยาง

คําขอ เลขที่
307800

อยูระหวางการตออายุ
โดยไดยื่นคําขอเมื่อ
วันที่ 15 มกราคม 2559

บริษัท

กาวอุตสาหกรรม

ค232894

28 มีค. 2558
- 27 มีค. 2568

บริษัท

บริการจัดการธุรกิจดาน
จําหนายสินคาประเภทกาว
อุตสาหกรรม

บ28612

28 มีค. 2558
- 27 มีค. 2568

บริษัท

กาวใชในอุตสาหกรรมทํา
รองเทา

คําขอ เลขที่
926990

อยูระหวางการตออายุ
โดยไดยื่นคําขอเมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2558

บริษัท

กาวใชในอุตสาหกรรมทํา
รองเทา

คําขอ เลขที่
926991

อยูระหวางการตออายุ
โดยไดยื่นคําขอเมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2558

บริษัท

กาวใชในอุตสาหกรรมทํา
รองเทา

คําขอ เลขที่
936873

อยูระหวางการตออายุ
โดยไดยื่นคําขอเมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม 2558

บริษัท

กาวใชในอุตสาหกรรมทํา
รองเทา

คําขอ เลขที่
936877

อยูระหวางการตออายุ
โดยไดยื่นคําขอเมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม 2558

บริษัท

กาวใชในอุตสาหกรรมทํา
รองเทา

คําขอ เลขที่
1049843

อยูระหวางการพิจารณา
โดยไดยื่นคําขอเมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

หนา 5 – 11

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการคา

ICETECH

DELTABOND

กรรมสิทธิ์

ประเภทสินคา

เลขทะเบียน

ระยะเวลาคุมครอง

บริษัท

กาวทีใ่ ชในอุตสาหกรรม

ค400205

17 พ.ค. 2556
- 16 พ.ค. 2566

บริษัท

กาวทีใ่ ชในอุตสาหกรรม

ค400783

7 พ.ค. 2556
- 6 พ.ค. 2566

บริษัท

กาวยางที่เปนสารยึดติด
ใชในอุตสาหกรรม

คําขอ เลขที่
892924

อยูระหวางการพิจารณา
โดยไดยื่นคําขอเมื่อ
วันที่ 29 ธันวาคม 2557

บริษัท

กาวยางที่เปนสารยึดติด
ใชในอุตสาหกรรม

คําขอ เลขที่
892927

อยูระหวางการพิจารณา
โดยไดยื่นคําขอเมื่อ
วันที่ 29 ธันวาคม 2557

กาวทีใ่ ชในอุตสาหกรรม

คําขอ เลขที่
1049841

อยูระหวางการพิจารณา
โดยไดยื่นคําขอเมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

บริษัท

กาวทีใ่ ชในอุตสาหกรรม

คําขอ เลขที่
1049842

อยูระหวางการพิจารณา
โดยไดยื่นคําขอเมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

บริษัท

กาวทีใ่ ชในอุตสาหกรรมทํา
รองเทา

ค378717

10 เม.ย. 2555
- 9 เมย. 2565

บริษัท

กาวทีใ่ ชในอุตสาหกรรมทํา
รองเทา

ค418982

16 พ.ค.2557
- 15 พ.ค.2567

บริษัท

กาวทีใ่ ชในอุตสาหกรรมทํา
รองเทา

ค418983

16 พ.ค.2557
- 15 พ.ค.2567

บริษัท

หนา 5 – 12

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการคา

Selistick

Seliflex
Selibon
CELESTE

กรรมสิทธิ์

ประเภทสินคา

เลขทะเบียน

ระยะเวลาคุมครอง

บริษัท

กาวทีใ่ ชในอุตสาหกรรมทํา
รองเทา

คําขอ เลขที่
842702

อยูระหวางการตออายุ
โดยไดยื่นคําขอเมื่อ
วันที่ 10 เมษายน 2555

บริษัท

กาวทีใ่ ชในอุตสาหกรรมทํา
รองเทา

คําขอ เลขที่
936878

อยูระหวางการตออายุ
โดยไดยื่นคําขอเมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม 2558

บริษัท

กาวยาง

ค63002

19 ก.ย. 2550
- 18 ก.ย. 2560

บริษัท

กาวยาง

คําขอ เลขที่
307760

อยูระหวางการตออายุ
โดยไดยื่นคําขอเมื่อ
วันที่ 15 มกราคม 2559

บริษัท

กาวยาง

ค395185

22 ม.ค. 2556
- 21 ม.ค. 2566

บริษัท

กาวยาง

ค395186

22 ม.ค. 2556
- 21 ม.ค. 2566

บริษัท

กาวยาง

ค395187

22 ม.ค. 2556
- 21 ม.ค. 2566

บริษัท

กาวยางที่ใชในอุตสาหกรรม

ค405373

17 พ.ค.2556
- 16 พ.ค.2566

คําขอ เลขที่
1002984

อยูระหวางการตออายุ
โดยไดยื่นคําขอเมื่อ
วันที่ 16 มิถุนายน
2559

บริษัท

กาวทีใ่ ชในอุตสาหกรรม

หนา 5 – 13

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการคา

กรรมสิทธิ์

ประเภทสินคา

เลขทะเบียน

ระยะเวลาคุมครอง

บริษัท

กาวยางที่ใชในอุตสาหกรรม

ค416135

22 ม.ค.2556
- 21 ม.ค.2566

บริษัท

บริการลางทําความสะอาด
เครื่องจักร บริการซอมบํารุง
ดูแล รักษาเครื่องจักร

บ72775

13 มิ.ย.2557
- 12 มิ.ย.2567

บริษัท

กาวทีใ่ ชในอุตสาหกรรม

ค216555

8 ก.ค. 2557
- 7 ก.ค. 2567

บริษัท

สีพนรถยนต

ค213748

8 ก.ค. 2557
- 7 ก.ค. 2567

บริษัท

กาวยาง

ค160808

21 มิ.ย. 2554
- 20 มิ.ย. 2564

บริษัท

สีพนรถยนต สีโปว ทินเนอร
แลคเกอร สารเคลือบสี น้ํายา
ขัดสี ครีมขัดเงา น้าํ ยาขัดเงา
น้ํายาปูนฉาบ

ค160807

21 มิ.ย. 2554
- 20 มิ.ย. 2564

บริษัท

กาวยางที่เปนสารยึดติดที่ใชใน
อุตสาหกรรม

ค391535

7 พ.ค.2556
- 6 พ.ค.2566

บริษัท

สีทา ยูรีเทน ทินเนอร แล็คเกอร

ค143220

28 มิ.ย. 2555
- 27 มิ.ย. 2565

บริษัท

สีโปว ทินเนอร แลคเกอร สีพน
รถยนต สารเคลือบสี ครีมขัด
เงาสี น้ํายาขัดเงาสี

ค370363

12 พ.ค. 2554
- 11 พ.ค. 2564

หนา 5 – 14

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการคา

กรรมสิทธิ์

ประเภทสินคา

เลขทะเบียน

ระยะเวลาคุมครอง

บริษัท

สีผสมอาหาร

ค177083

28 มิ.ย.2555
- 27 มิ.ย. 2565

บริษัท

สารปรุงแตงรสและกลิ่น
ยกเวน หัวน้ํามันหอมระเหย

ค213753

29 เม.ย.2557
- 28 เม.ย.2567

บริษัท

บริการจัดการขายสี น้ํามัน
เคลือบเงา สารกันสนิม เรซิ่น
น้ํายาปูนฉาบ กันซึม กาวยาง

บ16200

21 มิ.ย. 2554
- 20 มิ.ย. 2564

หนา 5 – 15

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

5.5

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอย โดยวิธีราคาทุนรวมทั้งสิ้น 1.00 ลานบาท หรือคิด
เปนสัดสวนรอยละ 0.29 ของสินทรัพยรวมตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทุนจดทะเบียน ทุนชําระแลว สัดสวนการลงทุน มูลคาเงินลงทุน
บริษัท
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(%)
(ลานบาท)
บริษัท อี.วี.เอ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
1.00
1.00
99.97%
1.00
นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย
สําหรับนโยบายการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทจะคํานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยง และสภาพคลอง
ทางการเงินของบริษัทอยางรอบคอบ โดยจะพิจารณาลงทุนในบริษัทยอยที่มีศักยภาพที่จะเกื้อหนุนและเอื้อประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนสําคัญ และโครงการลงทุนแตละครั้งจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ตาม
ขอบเขตอํานาจการอนุมัติที่กําหนดไว ซึ่งบริษัทมีนโยบายสงกรรมการ และ/หรือผูบริหารของบริษัทเขาไปเปนกรรมการสวน
ใหญในบริษัทยอย เพื่อควบคุมการบริหาร และนโยบายการที่สําคัญของบริษัทยอยใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัท

หนา 5 – 16

