บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1

ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ

บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อภาษาอังกฤษวา Crown Tech Advance Public
Company Limited กอตั้งขึ้นในป 2544 เพื่อประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องใชไฟฟาภายใตเครื่องหมายการคา
โดยผู บ ริห ารบริษัท ตอ งการพัฒนาตราสิน คา ของบริษัทใหเปน ที่ รูจักและยอมรับของผูบ ริ โ ภคในฐานะผู
จําหนายเครื่องใชไฟฟาของคนไทยที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม สามารถแขงขันไดทัดเทียมกับผูจําหนายเครื่องใชไฟฟา
จากตางประเทศ
ในชวงแรกของการดําเนินธุรกิจ บริษัทนําเขาและจําหนายเครื่องใชไฟฟาประเภทภาพและเสียง (Audio and Visual)
อาทิเชน เครื่องเลนวีซีดี ดีวีดี และชุดโฮมเธียเตอร เปนตน จากนั้นจึงขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจโดยเพิ่มสินคาในกลุม
เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน (Home Appliance) อาทิเชน แอรเคลื่อนที่ ตูเย็น เครื่องซักผา กระติกน้ํารอน เปนตน โดยสามารถ
สรุปประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทไดดังนี้
ป 2544 - 2552

ป 2553

ป 2554

- กอตั้งบริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท เพื่อประกอบ
ธุรกิจจัดจําหนายเครื่องใชไฟฟาในกลุมภาพและเสียง
- กอตั้งบริษัท ที แอนด ซี แอดวานซ อีเลคทรอนิค จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจนําเขา
เครื่องใชไฟฟาจากตางประเทศ ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท
- ยายสํานักงานใหญและคลังสินคาของบริษัทมายังถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตําบล
คอกกระบือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่ 5 ไร 4 งาน 80.6 ตารางวา
- กอตั้งบริษัท สยาม แอดวานซ อีเลคทรอนิค จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิต ประกอบ และ
จัดจําหนายเครื่องใชไฟฟาจากตางประเทศ ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเปน 100 ลานบาท เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโต
ของธุรกิจ
- กอตั้งบริษัท แฮปป อิมปอรต แอนด เอ็กปอรต จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจนําเขา
เครื่องใชไฟฟาจากตางประเทศ ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 4 ลานบาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 225 ลานบาทเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของธุรกิจ
- ขยายการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทโดยเริ่มจําหนายสินคาในกลุมเครื่องใชไฟฟาใน
ครัวเรือน
- ปรับโครงสรางบริษัท โดยรวมบริษัท สยาม แอดวานซ อีเลคทรอนิค จํากัด และบริษัท
แฮปป อิมปอรต แอนด เอ็กปอรต จํากัด เขาเปนบริษัทยอยของบริษัท
- เริ่มนําเขาและจัดจําหนายเครื่องเลนคาราโอเกะภายใตตราสินคา “AJ” และ “TJ” โดย
ความรวมมือกับ บริษัท ทีเจ มีเดีย (ไทยแลนด) จํากัด
- จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 โดยบริษัทมี
ทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท และทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งสิ้น 225 ลานบาท
- ปรับโครงสรางกลุมบริษัทโดยรวมบริษัท ที แอนด ซี แอดวานซ อีเลคทรอนิค จํากัด เขา
เปนบริษัทยอยของบริษัท
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ป 2555

ป 2556

- จัดซื้อที่ดินสําหรับกอสรางอาคารสํานักงานและคลังสินคาแหงใหมของบริษัท ขนาดพื้นที่
13 ไร 2 งาน 87.2 ตารางวา ตั้งอยูบนถนนพระรามสอง แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
- ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการกลุมบริษัท โดยยุติการดําเนินงานของบริษัทยอยทั้ง 3 แหง
และรวมกิจกรรมการดําเนินธุรกิจทั้งหมดไวที่ บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด
(มหาชน)
- ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ไดมีมติ
ใหเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทเปนหุนละ 0.50 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 250 ลานบาท และยื่นขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนตอประชาชนจํานวน 50 ลานบาทหรือ 100 ลานหุน

ทั้งนี้ ณ 30 กันยายน 2556 ผูบริหารหลักของกลุมบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารหลัก ถือหุนในบริษัทคิดเปน
สัดสวนรอยละ 89.20 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัท
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กลุมบริษัทประกอบธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายเครื่องใชไฟฟาประเภทภาพและเสียง (Audio and Visual) และ
เครื่องใชไฟฟาประเภทเครื่องใชในครัวเรือน (Home Appliance) ผานชองทางการจําหนายหลากหลายรูปแบบ โดยกลุม
บริษัทประกอบดวยบริษัทและบริษัทยอย 3 บริษัท ดังนี้

บริษัท คราวเทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน)
(“CTA”)
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 250 ลานบาท

99.00%
บจ. สยาม แอดวานซ อีเลคทรอนิค*
(“SAE”)
ทุนชําระแลว: 5 ลานบาท

99.00%
บจ. ที่ แอนด ซี แอดวานซ อีเลคทรอนิค*
(“T&C”)
ทุนชําระแลว: 5 ลานบาท

99.00%
บจ. แฮปป อิมปอรต เอ็กซปอรต*
(“HAPPY”)
ทุนชําระแลว: 4 ลานบาท

*โอนการดําเนินธุรกิจใหกับ บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน) และหยุดดําเนินธุรกิจแลว อยูระหวางดําเนินการชําระบัญชี

สําหรับภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท ในชวงกอนการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการของบริษัทในป
2556 บริษัทยอย 2 บริษัท ไดแก บริษัท ที แอนด ซี แอดวานซ อีเลคทรอนิค จํากัด (“T&C”) และบริษัท แฮปป อิมพอรต เอ็กซ
ปอรต จํากัด (“HAPPY”) ดําเนินธุรกิจผูจัดหาและนําเขาสินคาเครื่องใชไฟฟาจากตางประเทศ เพื่อจําหนายใหกับกลุมบริษัท
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โดยมีบริษัทและบริษัท สยาม แอดวานซ อีเลคทรอนิค จํากัด (“SAE”) ทําหนาที่เปนผูจัดจําหนายและกระจายสินคา ผานชอง
ทางการจําหนายตางๆ ไมวาจะเปนชองทางธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ตัวแทนจําหนายและรานคายอยอื่นๆ
อยางไรก็ตามในป 2556 กลุมบริษัทไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารจัดการ โดยไดรวมการดําเนินงานทั้งหมดไม
วาในสวนของการจัดหา นําเขาสินคา และการจัดจําหนายสินคา ไวที่บริษัทเพียงแหงเดียว และยุติการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ยอยทั้ง 3 บริษัทนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนมา ปจจุบันบริษัทยอยทั้ง 3 แหงอยูระหวางดําเนินการชําระบัญชี
2.2

โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของกลุมบริษัทระหวางป 2553 – 2555 และงวด 6 เดือนป 2556 สามารถแบงไดดังนี้
โครงสรางรายไดตามกลุมสินคา
ป 2553
พันบาท

1. รายไดจากการขายเครื่องใชไฟฟาภาพและเสียง
2. รายไดจากการขายเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน
รวมรายไดจากการขายกอนหักสวนลดจาย

1,453,562
235,440

ป 2554

รอยละ

86.06 1,749,841
13.94

294,779

รอยละ

พันบาท

งวด 6 เดือนป 2556

รอยละ

พันบาท

รอยละ

85.58 1,699,313

81.93

668,400

70.57

14.42

18.07

278,685

29.43

374,670

1,689,002 100.00 2,044,620 100.00 2,073,983 100.00

หัก สวนลดจาย *

(11,573)

(0.69)

สํารองคาเผื่อสินคารับคืน (กลับรายการ)

(12,178)

(0.72)

รายไดจาการขายสุทธิ

พันบาท

ป 2555

1,665,251

(340,501) (16.65)
3,285

98.59 1,707,404

0.16

947,085 100.00

(347,105) (16.74) (146,810) (15.50)
2,378

0.11

3,054

0.32

83.51 1,729,257

83.38

803,328

84.82

หมายเหตุ : *สวนลดจายในป 2553 ถูกบันทึกรวมในยอดขายสินคาไปแลว ตั้งแตป 2554 เปนตนมา เปนยอดขายสุทธิไมรวมสวนลดจาย

โครงสรางรายไดชองทางการจําหนาย

1. ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade)
2. ตัวแทนจําหนายและรานคายอย
3. การจําหนายโดยตรงใหกับผูบริโภค
4. อื่น ๆ
รวมรายไดจากการขายสุทธิ

2.3

ป 2553
ป 2554
ป 2555
พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ
1,638,004 98.36 1,588,481 93.03 1,577,144 91.20
2,580
0.15
43,811
2.57
50,762
2.94
735
0.04
10,943
0.64
14,913
0.86
23,932
1.44
64,168
3.76
86,438
5.00
1,665,251 100.00 1,707,404 100.00 1,729,257 100.00

งวด 6 เดือนป 2556
พันบาท รอยละ
764,885 95.21
16,225
2.02
10,781
1.34
11,408
1.42
803,328 100.00

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ

กลุมบริษัทมีเปาหมายที่จะสรางตราผลิตภัณฑ AJ ซึ่งเปนตราผลิตภัณฑของเครื่องใชไฟฟาของคนไทยใหแข็งแกรง
และเปนที่ยอมรับตอผูบริโภคทั่วไปทั้งในดานคุณภาพ และการกําหนดราคาจําหนายที่เหมาะสม เพื่อใหสินคาของกลุมบริษัท
สามารถแขงขันไดกับเครื่องใชไฟฟาของตางประเทศ ทั้งประเทศญี่ปุนและเกาหลี ซึ่งจะสงผลตอการขยายตัวและเติบโตของ
ยอดขายและผลกําไรของกลุมบริษัทในอนาคต นอกจากนั้น กลุมบริษัทวางแนวนโยบายที่จะขยายการจําหนายสินคาไปยัง
ตางประเทศ โดยมุงเนนตลาดในกลุมประเทศใน AEC อาทิเชน สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ราชอาณาจักรกัมพูชา และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนตน เพื่อพัฒนาธุรกิจของกลุมบริษัทใหเปนผูจัดจําหนายเครื่องใชไฟฟาจาก
ประเทศไทยที่เปนอันดับหนึ่งของกลุมประเทศ AEC
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