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ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

สัญญา Know-How ที่ใชในการผลิตสินคาหลัก และผลิตภัณฑจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่บริษัทผลิตและจําหนายในปจจุบัน ในการผลิตสีแตละชนิดนั้น บริษัทจะตองมีสูตรเฉพาะสําหรับการผลิต
สีแตละชนิด ที่มาของสูตรเฉพาะในการผลิตนั้นจะมาจากการที่บริษัททําสัญญาซื้อ Know-How ในการผลิตสี ทําสัญญาทางการคาหรือสัญญารวมทุนกับคูคาหรือผูรวมลงทุน และเปนสูตรเฉพาะจาก
ผลิตภัณฑที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง ซึ่งไดแก
กลุมที่ 1 สัญญาในกลุมผลิตภัณฑสีพนรถจักรยานยนต บริษัทมีการรวมทุนกับ BASF Coatings Japan เพื่อผลิตสีโดยใชวัตถุดิบเฉพาะตามสูตรลิขสิทธิ์ที่เปนความลับทางการคา และจําหนาย
ผาน NTL ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนเพื่อจําหนายสีพนรถจักรยานยนต ซึ่ง BASF Coatings Japan เปนเจาของ Know-How สีพนรถจักรยานยนตที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปนุ และประเทศเยอรมัน อีกทัง้ ยังเปน
ผูจัดจําหนายรายใหญรายหนึ่งในญี่ปุน การรวมทุนนี้ทําใหบริษัทไดรับความยอมรับจากลูกคา และทําใหบริษัทสามารถรักษาสวนครองตลาดสีพนรถจักรยานยนตได
สัญญาในกลุมผลิตภัณฑสพี นรถจักรยานยนต
ลําดับ

ชื่อสัญญา

คูสัญญา / ประเทศ

วัตถุประสงค

วันที่ทําสัญญา

1 Technical Assistance Agreement

Nippon Oil & Fat Co., Ltd. / ญี่ปุน

ซื้อ Know-How และกําหนดเงื่อนไขลิขสิทธิ์

กรกฎาคม 2527

มูลคาทางบัญชี
สุทธิ (บาท)
-

2 Joint Venture Agreement
3 สัญญาทางการคา

Nippon Oil & Fat Co., Ltd. / ญี่ปุน
Nippon Oil & Fat Co., Ltd. / ญี่ปุน
เจาของลิขสิทธิ์และผูผลิตวัตถุดิบางราย

ตออายุการใช Know-How
จัดตั้ง NOF (Thailand) Co.,Ltd.
กําหนดเงื่อนไขการรักษาความลับวัตถุดิบเฉพาะและการผลิต

เมษายน 2534
ธันวาคม 2528
มิถุนายน 2536

1.00
-

กลุมที่ 2 สัญญาในกลุมผลิตภัณฑสีพนพลาสติก บริษัทมีการรวมทุนกับ Origin และ Miki (Thailand) จัดตั้ง OMT ขึ้น โดย Origin เปนผูคิดคนพัฒนาสูตรสีพนพลาสติกสําหรับชิ้นสวนยานยนต
เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ และ Miki (Thailand) ที่มีเครือขายลูกคาในประเทศไทยและญี่ปุน รวมถึงเปนตัวแทนจําหนายเคมีภัณฑซึ่งจัดเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตสี โดยบริษัทจะ
ผลิตตาม Know-How ของ Origin ตามคําสั่งซื้อของ OMT ซึ่งทําหนาที่เปนผูจัดจําหนายวัตถุดิบเฉพาะตามสูตรลิขสิทธิ์ใหแกบริษัท และบริษัทจะจําหนายสีผาน OMT ไปยังฐานลูกคาผูใชสีไปยังเครือขาย
ลูกคาของ Miki (Thailand)
สัญญาในกลุมผลิตภัณฑสพี นพลาสติก
ลําดับ

ชื่อสัญญา

1 Consignment Agreement
2 Manufacturing and Confidential Agreement

คูสัญญา / ประเทศ

วัตถุประสงค

Miki & Co., Ltd. / ญี่ปุน

อนุญาตใหใชขอมูลเทคนิคเพื่อผลิตสินคาเฉพาะรายการที่ระบุใน
สัญญาโดยไมมีคาใชจาย
Origin Miki (Thailand) Co., Ltd. "OMT" /ไทย การผลิตและขายสินคาใหตามคําสั่งซื้อของ OMT
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วันที่ทําสัญญา
มีนาคม 2541

มูลคาทางบัญชี
สุทธิ (บาท)
-

กันยายน 2543

-
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กลุมที่ 3 บริษัทมียังมีผลิตภัณฑทไี่ ดรับอนุญาตใหผลิตและจําหนายภายใตเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลว ดังตอไปนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

จําพวก / ตราสินคา
จําพวก 2 / EASON
จําพวก 16 / EASON
จําพวก 2 / Eagle Brand
จําพวก 2 / Eagle Brand
จําพวก 2 / นกบินคู
จําพวก 16 / นกบินคู
จําพวก 2 / Royal Guard
จําพวก 2 / Royal Guard

ผลิตภัณฑจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
สีน้ํา สีน้ํามัน สีทาบาน สีพน สีพิมพ สีรองพื้น หมึกพิมพ หมึกพิมพชนิดเหนียว แลคเกอร ทินเนอรผสมสี
หมึก (หมึกอินเดียอิงค)
สีทาบาน สีพน น้ํามันผสมสี น้ํามันทินเนอร
หมึก (หมึกใชในอุตสาหกรรม การพิมพ)
สีทา หมึก (หมึกที่ใชในการพิมพ)
หมึก (หมึกอินเดียอิงค)
หมึก หมึกพิมพชนิดเหนียว หมึกสําหรับการแกะสลัก หมึกสําหรับใชเครื่องหมายบนตัวสัตว หมึกสําหรับใชกับหนัง
น้ํามันชักเงา หรือวานิชสําหรับทาสี แลคเกอร สีน้ํา สีน้ํามัน สีทาบาน สีพน สีพิมพ

วันที่จดทะเบียน มูลคาทางบัญชี
สุทธิ (บาท)
กรกฎาคม 2504
มิถุนายน 2530
สิงหาคม 2502
มิถุนายน 2530
มิถุนายน 2530
มิถุนายน 2530
พฤศจิกายน 2546
พฤศจิกายน 2546
-

หมายเหตุ พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 (รวมถึงฉบับแกไข พ.ศ. 2543) ไดจัดรายการประเภทสินคา ไวดังนี้
1 จําพวก 2 ไดแก สี น้ํามันชักเงา แล็คเกอร สารกันสนิมและสารปองกันการเสื่อมสภาพของไม เชื้อสี สารที่ทําใหสีติดแนน เรซินธรรมชาติ แผนและผงโลหะที่ใชในงานสี งานตกแตง งานพิมพ และงานศิลป
2 จําพวก 16 ไดแก กระดาษ กระดาษแข็งและสินคาที่ทําจากวัสดุดังกลาวซึ่งไมอยูในจําพวกอื่น สิ่งพิมพ ใชในการเขาเลม ภาพถาย เครื่องเขียน กาวใชเปนเครื่องเขียนหรือใชในครัวเรือน วัสดุที่ใชในงานศิลป
แปรงทาสี เครื่องพิมพดีดและเครื่องใชสํานักงาน (ยกเวนเฟอรนิเจอร) วัสดุใชในการเรียนการสอน (ยกเวนเครื่องมือเครื่องใช) วัสดุพลาสติกใชในการหีบหอ (ซึ่งไมอยูในจําพวกอื่น) ตัวพิมพ แมพิมพ
3 การจดทะเบียนเครื่องหมายการคามีอายุ 10 ป นับแตวันที่จดทะเบียน และตออายุไดทุก 10 ป
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