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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 รายละเอียดทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 กลุมบริษัทมีทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)

ภาระผูกพัน

- ที่ดิน 5 ไร 4 งาน 80.6 ตารางวา โฉนดเลขที่ 56823
60967 66720 และ 68921

เจาของ

17.32

ค้ําประกันเงินกูยืม

- อาคารสํานักงาน คลังสินคาและสวนปรับปรุงอาคาร

เจาของ

20.22

ค้ําประกันเงินกูยืม

- เครื่องใชสํานักงาน

เจาของ

4.80

-

- เครื่องมือเครื่องใช เครื่องจักร (รถโฟลคลิฟต)

เจาของ

9.87

-

เจาของ

136.97

รายการ
1. สํานักงานใหญ
30/10-14 หมูที่ 5 ซอยตั้งพัฒนาไพศาล ถนนเลียบคลองสี่วา
พาสวัสดิ์ ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร

2. ที่ดินสําหรับกอสรางสํานักงาน โชวรูมและศูนยบริการ

ค้ําประกันเงินกูยืม

เลขที่โฉนด 4123 และ 4124 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 13 ไร 2 งาน 87.2 ตารางวา
เจาของ

- สวนปรับปรุงที่ดิน

0.06

-

3. ยานพาหนะ

เจาของ

2.91

สัญญาเชาการเงิน

4. สินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง

เจาของ

0.72

-

รวม

192.88

ณ 30 กันยายน 2556 กลุมบริษัทมีรถยนตที่ใชในการขนสงสินคาไดแกรถขนสง 4 ลอ (ปกอัพ) จํานวน 10 คัน รถขนสง
6 ลอ จํานวน 3 คัน โดยทุกคันไดมีการทําประกันภัยในกรณีอุบัติเหตุไวทั้งหมด
กลุมบริษัทไดมีทําประกันภัยสําหรับอาคารสํานักงานและคลังสินคารวมถึงสวนปรับปรุงอาคาร โดยมีทุนประกัน 50 ลาน
บาท และไดทําประกันภัยสําหรับเครื่องจักร อุปกรณ และสินคาคงเหลือทั้งในสวนที่เก็บในคลังสินคาสํานักงานใหญ และที่
จัดเก็บในคลังสินคาเชา 2 แหง เปนทุนประกันทั้งสิ้น 322.50 ลานบาท
ณ 30 กันยายน 2556 บริษัทมีสินทรัพยไมมีตัวตนไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร ประกอบดวยคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรตางๆ
ที่บริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ ที่ติดตั้งแลวและที่อยูระหวางติดตั้ง รวมถึงคาลิขสิทธิ์เพลงที่ใชกับเครื่องเลนคาราโอเกะ มูลคา
ตามบัญชี 10.75 ลานบาท
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5.2 สัญญาที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ
ณ 30 กันยายน 2556 บริษัทมีสัญญาที่สําคัญในการประกอบธุรกิจดังรายละเอียดตอไปนี้
5.2.1 สัญญาซื้อขายสินคา
บริษัททําสัญญาซื้อขายสินคากับธุรกิจโมเดิรนเทรด 6 ราย เพื่อวางจําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคา
“AJ” ในหางโมเดิรนเทรดตางๆ โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
คูสัญญา
อายุสัญญา
การบอกเลิกสัญญา
เครดิตเทอม
รายละเอียดที่สําคัญ

:
:
:
:

ผูประกอบธุรกิจโมเดิรนเทรด
1 ป ตอสัญญาโดยอัตโนมัติจนกวาฝายหนึ่งฝายใดจะบอกเลิกสัญญา
เมื่อฝายหนึ่งฝายใดละเมิดสัญญา หรือบอกยกเลิกสัญญาลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน
60 วัน

1. สินคาที่บริษัทวางจําหนายจะตองเปนสินคาถูกกฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เปนตน สินคาตองอยูในสภาพ
สมบูรณและมีบารโคดตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด
2. ทางหางมีสิทธิทํารายการคืนสินคาไดหากสินคาไมอยูในสภาพสมบูรณ เปนสินคารายการพิเศษที่สามารถ
คืนไดรวมถึงสินคาที่หมดอายุ โดยบริษัทตองไปรับคืนสินคาจากสถานที่ที่หางกําหนดภายในเวลาที่กําหนด
3. หางโมเดิรนเทรดจะชําระคาสินคาตามบิลสงสินคาในแตละงวดเดือนตามระยะเวลาการใหเครดิต ในกรณี
ที่เปนการขายแบบมีเงื่อนไขจายชําระคาสินคาเมื่อขายได จะชําระตามยอดขายที่เกิดขึ้นจริงโดยหางจะ
สรุปรายงานยอดขายแตละรอบระยะเวลาใหกับบริษัท
4. บริษัทจะตองจายคาสนับสนุนรายการสงเสริมการขาย คาสนับสนุนการตลาด สวนลดประจําป และ/หรือ
คากระจายสินคาใหกบั หาง กรณีมีการจัดรายการสงเสริมการขาย บริษัทจะตองเสนอรายการสินคาและ
ราคาเปนลายลักษณอักษรใหกับทางหางเพื่อพิจารณา
5. บริษัทตองจัดใหมีสินคาตัวอยางที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเชนเดียวกับสินคาที่ขายใหกับทางหาง โดยไม
คิดมูลคาหรือคาตอบแทนใดๆ โดยกําหนดสงคืนสินคาตัวอยางเปนไปที่ตกลงกันในแตละคราว ซึ่งบริษัท
จะตองรับคืนสินคาตามสภาพที่เปนอยู ณ วันรับคืน
6. บริษัทตองจัดใหมีพนักงานขายประจําสาขาของหาง โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากพนักงานขายของบริษัท
7. การเจรจาสวนลดการคาจะมีการตอรองเจรจากันปละครั้ง โดยขึ้นกับปริมาณที่ทางหางจะสั่งซื้อ ตามที่มี
การเจรจาตกลงเปาหมายยอดขายรวมกันในแตละป ยกเวนสวนลดพิเศษ เชน สวนลดสินคาจัดรายการ
รายการสงเสริมการขายตางๆ ซึ่งจะเจรจาเปนครั้งคราว
8. บริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการขนสงและไปรับคืนสินคา ในกรณีสินคาสงผิด หรือลาชากวากําหนด
ทางหางโมเดิรนเทรดสามารถเรียกคาเสียหายไดตามอัตราที่ตกลง
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5.2.2 สัญญานายหนาจําหนายสินคา
บริษัทไดทําสัญญาแตงตั้งนายหนาในการติดตอจําหนายสินคากับดีลเลอรหรือรานคาในจังหวัดตางๆ สําหรับ
จําหนายผลิตภัณฑของกลุมบริษัทภายใตตราสินคา “AJ” เพื่อชวยในการขยายชองทางจําหนายของกลุมบริษัท
โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
คูสัญญา
อายุสัญญา

: บริษัท สุโขทัย อินเตอรเนชั่นแนล 8888 จํากัด
: 3 ป (7 มิถุนายน 2556 – 6 มิถุนายน 2559) โดยหลังจากนั้นเปนการตออายุแบบปตอ
ป ในกรณีที่ไมมีคําบอกกลาวจากบริษัท ถือวาเปนการตอสัญญาโดยอัตโนมัติ
การบอกเลิกสัญญา : เมื่อนายหนาไมสามารถทํายอดขายไดตามกําหนด โดยอาจบอกยกเลิกเปนราย
รานคา หรือทั้งสัญญา
รายละเอียดที่สําคัญ
1. ผูไดรับการแตงตั้งเปนนายหนาจําหนายสินคามีหนาที่ติดตอรานคาใหกับบริษัทโดยแจงรายละเอียด
รานคาใหกับบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปดบัญชีขายสินคา โดยบริษัทเปนผูขายสินคาใหกับรานคาที่
นายหนาเปนผูติดตอ รวมถึงการติดตอประสานงานจัดสงสินคาและรับชําระเงิน ทั้งนี้นายหนาเปนผูเก็บ
เช็คชําระคาสินคาจากรานคา โดยใหรานคาออกเช็คสั่งจายในนามของบริษัทเทานั้น
2. บริษัทมีหนาที่จัดทํารายการสินคาและราคาขายใหกับนายหนา สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดใหกับ
รานคา โดยพิจารณาจากขอเสนอของนายหนาเปนครั้งๆ ไป โดยนายหนาจะตองเจรจาทางการคากับ
รานคาภายใตเงื่อนไขที่ใหไวกับบริษัทเทานั้น จะเสนอขอเสนอพิเศษอื่นใดที่จะกระทบกับรานคาอื่นไมได
และกรณีที่นายหนาจะทําการติดตอรานคารายอื่น จะตองขออนุมัติจากบริษัทเปนครั้งๆ ไป
3. นายหนาจะไมทําหนาที่ขายสินคาประเภทเดียวกันกับสินคาของกลุมบริษัท และจะไมกระทําการใดๆที่ทํา
ใหรานคาเขาใจผิดในสถานะของนายหนาที่มีตอบริษัท โดยที่บริษัทจะไมทําสัญญากับนายหนารายอื่นๆ
เพื่อทําหนาที่เชนเดียวกันกับรานคาตามที่ตกลงกับนายหนา
4. บริษัทใหสวนลดการคาแกนายหนาเพื่อใหนายหนาเปนผูตกลงเจรจาสวนลดทางการคากับรานคา โดย
นายหนาสามารถเจรจาเงื่อนไขสวนลดการคากับรานคาไดโดยไมเกินกวาอัตราที่บริษัทกําหนด บริษัทจะ
จายคาตอบแทนแกนายหนาภายหลังจากที่ไดรับชําระเงินจากรานคา โดยคํานวณจากสวนตางราคาขายที่
บริษัทใหกับนายหนาภายหลังหักสวนลดทางการคาและรายการคืนสินคาของรานคา
5.2.3 สัญญาแตงตั้งศูนยบริการ
บริษัทไดทําสัญญาแตงตั้งผูใหบริการซอมเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ตองการเขารวมเปน
ศูนยบริการลูกคาของกลุมบริษัท จํานวน 89 ราย โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
คูสัญญา
: ผูใหบริการซอมเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อายุสัญญา
: จนกวาฝายหนึ่งฝายใดบอกยกเลิกสัญญา
การบอกเลิกสัญญา : สัญญาจะถูกยกเลิกเมื่อ
1. เมื่อฝายใดฝายหนึ่งละเมิดสัญญา
2. คูสัญญาถูกรองเรียนโดยมีหลักฐานจากลูกคาวาหยอนประสิทธิภาพในการซอม
หรือใหบริการรวมถึงไมซื่อสัตย หรือมีพฤติกรรมเอาเปรียบลูกคา
3. บอกเลิกสัญญาเปนลายลักษณอักษรลวงหนา 90 วัน
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รายละเอียดที่สําคัญ
1. ผูไดรับการแตงตั้งเปนศูนยบริการมีหนาที่ดําเนินการซอม ใหคําแนะนําและคําปรึกษาดานเทคนิคใหกับ
ผูใชผลิตภัณฑของกลุมบริษัท โดยจะตองจัดใหมีชางที่มีความสามารถดานเทคนิคประจําศูนยบริการ จัด
ใหมีสถานที่เพื่อการซอมแซมสินคาและสํารองอะไหล โดยจะตองผานความเห็นชอบของบริษัท และจะตอง
สํารองอะไหลตามจํานวนที่สมควร
2. หามศูนยบริการปฏิเสธลูกคาไมวาผลิตภัณฑดังกลาวจะอยูในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม หรือจําหนาย
โดยผูใด และตองใชอะไหลแทของกลุมบริษัทในการซอมแซมผลิตภัณฑ เวนแตจะไดแจงและไดรับความ
ยินยอมจากลูกคาแลว ทั้งนี้ศูนยบริการสามารถซื้ออะไหลแทโดยมีสวนลดการคาจากบริษัท ทั้งนี้ในการ
จําหนายอะไหลแทใหกับลูกคาจะตองจําหนายในราคาที่บริษัทกําหนดเทานั้น
3. ศูนยบริการจะตองรับประกันการตรวจและซอมแซมผลิตภัณฑของกลุมบริษัทที่ศูนยบริการเปนผูซอมเปน
ระยะเวลา 3 เดือน ไมวาผลิตภัณฑดังกลาวนั้นจะอยูในระยะเวลาประกันของบริษัทหรือไม และรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินคาของลูกคาและบริษัทที่อยูในระหวางการดูแลของศูนยบริการ
4. ศูนยบริการมีหนาที่สงหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการตรวจเช็คและซอมแซมผลิตภัณฑที่ใหบริการทุก
เดือน เพื่อรับการชดเชยอะไหลและคาบริการจากบริษัทตามอัตราที่กําหนด
5. บริษัทมีสิทธิในการเขาตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการของศูนยบริการ โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา
5.2.4 สัญญาบริการขนสง
บริษัทไดวาจางผูใหบริการขนสง 5 รายเพื่อทําหนาที่ขนสงสินคาของกลุมบริษัทไปยังหางรานในตางจังหวัด โดย
มีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
คูสัญญา
: ผูใหบริการขนสงสินคา
อัตราคาขนสง
: อัตราตามขนาดกลองบรรจุสินคาหรือตามประเภทสินคา / อัตราเหมารายเที่ยว
เครดิตเทอม
: 30 วัน
รายละเอียดที่สําคัญ
1. บริษัทขนสงคิดอัตราคาขนสงสินคาใน 2 ลักษณะ คือ คิดอัตราตามขนาดกลองบรรจุภัณฑและบวกเพิ่ม
ตามประเภทสินคาในกรณีที่เปนสินคาชิ้นใหญ เชน โทรทัศน เครื่องซักผา เปนตน ซึ่งตองระมัดระวังใน
การขนสงเพิ่มขึ้นโดยคิดอัตราตามระยะทางขนสงและเพิ่มคาขนสงในกรณีพื้นที่หางไกลหรือนอกเขต
อําเภอ หรือคิดอัตราคาขนสงแบบเหมา โดยอัตราคาขนสงขึ้นอยูกับประเภทรถยนตขนสง ระยะทาง และ
ราคาน้ํามัน หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราคาขนสง ผูรับจางจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร
2. กรณีรับคืนสินคาจากรานคา คิดอัตราคาขนสงเทากับการขนสงสินคา โดยบริษัทตองไปรับสินคาคืนจากผู
รับจางขนสงภายในระยะเลาที่กําหนด
3. ผูรับจางรับผิดชอบกรณีสินคาสูญหายหรือเกิดความเสียหายระหวางการขนสงตามจริงแตไมเกินอัตรา
สูงสุดที่ผูรับจางกําหนดไวตอกลอง ยกเวนกรณีที่ไมไดเกิดจากการขนสง เชน สินคาหมดอายุ สินคาขาด
บรรจุ หรือกลองสินคาฉีกขาดโดยไมไดเกิดจากการขนสง เปนตน ทั้งนี้ผูรับจางจะไมเปดกลองบรรจุภัณฑ
สินคาโดยเด็ดขาด

สวนที่ 2 หนาที่ 39

บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน)

5.2.5 สัญญาวาจางรถยนตขนสง
บริษัทวาจางบุคคลธรรมดา 4 ราย เพื่อทําหนาที่คนขับรถขนสงสินคาของกลุมบริษัท โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ
ดังนี้
คูสัญญา
: ผูรับจางขนสง
อายุสัญญา
: 1 ป
การบอกเลิกสัญญา : เมื่อฝายใดฝายหนึ่งละเมิดสัญญา
รายละเอียดที่สําคัญ
1. ผูรับจางตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายขนสงทางบก และมีประสบการณ ความชํานาญในการขนสง
2. ผูรับจางเปนผูรับผิดชอบในการจัดหารถขนสงรวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการขนสง อาทิเชน คา
น้ํามัน คาทางดวน คาผานทาง เปนตน โดยผูรับจางจะตองรับผิดชอบดูแลทรัพยสินของบริษัทและวางเงิน
ประกันความเสียหายจํานวน 10,000 บาท
3. ผูรับจางคิดคาจางในอัตราเที่ยวละ 1,000 บาท และคิดจุดที่ไปสงสินคาเพิ่มเติมจุดละ 100 บาท สําหรับ
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
5.2.6 สัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์
บริษัททําสัญญาขออนุญาตใชลิขสิทธิ์ในงานเพลงจากเจาของลิขสิทธิ์หรือผูมีสิทธิในงานเพลงจํานวน 5 ราย
เพื่อใชรวมกับเครื่องเลนคาราโอเกะของกลุมบริษัท โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
คูสัญญา

: บริษัทคายเพลงเจาของลิขสิทธิ์ และผูมีสิทธิในงานเพลงลิขสิทธิ์

รูปแบบลิขสิทธิ์
: ลิขสิทธิ์ในเนื้อรอง ทํานอง และโสตทัศนวัตถุในรูปแบบ VCD Karaoke และ MIDI
อายุสัญญา
: 1 – 3 ป หรือจนกวาจะครบจํานวนสิทธิที่ไดรับ
การบอกเลิกสัญญา : เมือ่ ฝายใดฝายหนึ่งละเมิดสัญญา หรือบอกเลิกสัญญาเปนลายลักษณอักษร
ลวงหนา 30 วัน
รายละเอียดที่สําคัญ
1. บริษัทไดรับสิทธิในการบันทึกเพลงคาราโอเกะลงในเครื่องเลนคาราโอเกะภายใตเครื่องหมายการคา “AJ”
โดยสามารถบันทึกเพลงที่ไดรับลิขสิทธิ์ลงในเครื่องเลนคาราโอเกะในการจําหนายครั้งแรกตามจํานวนเพลง
ที่ตกลงในสัญญา และไดรับสิทธิในการเพิ่มเติมเพลงตามที่ระบุในสัญญาใหกับลูกคาหลังการขาย โดย
ผานระบบหรือสถานที่ที่กลุมบริษัทไดจัดเตรียมไว
2. เครื่องเลนคาราโอเกะที่จัดจําหนายเปนไปเพื่อความบันเทิงในที่พักอาศัย (Home-use) ภายในประเทศไทย
เทานั้น และบริษัทจะตองจัดใหมีระบบปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงที่ถูกบันทึกในเครื่องเลนคาราโอเกะ
เพื่อปองกันการทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต
3. บริษัทจายชําระคาตอบแทนการใชลิขสิทธิ์สําหรับการบันทึกเพลงลงในเครื่องเลนคาราโอเกะเพื่อจําหนาย
ครั้งแรกใหกับเจาของลิขสิทธิ์ในอัตราเหมาจายตามจํานวนสิทธิ์หรือระยะเวลาในการใชลิขสิทธิ์ หรือใน
อัตราตามจํานวนสิทธิ์หรือจํานวนเครื่องคาราโอเกะที่จัดจําหนายภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยจะตอง
แจงจํานวนสิทธิ์ท่ใี ชไปหรือเครื่องคาราโอเกะที่จัดหาและจัดจําหนายใหกับเจาของลิขสิทธิ์ตามระยะเวลาที่
กําหนด
สวนที่ 2 หนาที่ 40

บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน)

4. สําหรับลิขสิทธิ์ในการเพิ่มเติมเพลง (Update) ใหกับลูกคาภายหลังการขายนั้น บริษัทจะชําระ
คาตอบแทนใหกับเจาของลิขสิทธิ์ในลักษณะเหมาจาย หรือในอัตราตามจํานวนเพลงและจํานวนเครื่องเลน
ที่ขออนุญาตทําซ้ําเพิ่มเติม
ทั้งนี้ในการตัดจําหนายคาลิขสิทธิ์เพลงนั้น แมวาในสัญญาลิขสิทธิ์จะระบุเงื่อนไขการใชลิขสิทธิ์ใน 2 ลักษณะ
คือกําหนดจํานวนสิทธิ์ที่ไดรับในเวลาที่กําหนดหรือตามกําหนดระยะเวลาของสัญญา อยางไรก็ตามบริษัทเลือก
วิธีการตัดจําหนายคาลิขสิทธิ์ตามระยะเวลาของสัญญา เนื่องจากบริษัทประเมินวาจํานวนสิทธิ์ที่บริษัทไดรับ
จากเจาของลิขสิทธิ์นั้นมีมากเพียงพอตอจํานวนยอดขายเครื่องเลนคาราโอเกะที่บริษัทคาดการณไวและคาดวา
จะครบกําหนดเวลาในสัญญากอนที่บริษัทจะใชสิทธิ์ดังกลาวจนครบจํานวน
5.2.7 สัญญาเชาคลังสินคา
บริษัทเชาคลังสินคาในพื้นที่ใกลเคียงกับสํานักงานใหญและคลังสินคาของบริษัท โดยทําสัญญาเชากับบุคคล
ธรรมดา 2 ราย ซึ่งมิใชบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับกลุมบริษัท โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
สถานที่ตั้ง
อัตราคาเชา/เดือน ขนาดพื้นที่
ระยะเวลาเชา
30/20 หมู 5 ต. คอกกระบือ อ.เมือง
100,000 บาท 1,328 ตร.ม.
6 เดือน
จ. สมุทรสาคร
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556
29/7 หมู 5 ต. คอกกระบือ อ.เมือง
75,000 บาท
1,048 ตร.ม.
จ. สมุทรสาคร
ทั้งนี้คลังสินคาดังกลาวถูกใชเปนคลังยอยเพื่อเปนวางพักสินคา
คลังสินคาดังกลาวอยางตอเนื่องเปนระยะ 5 ป และ 3 ป ตามลําดับ

โดยที่ผานมาบริษัทมีการตอสัญญาเชา

5.3 เครื่องหมายการคา
บริษัทไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคา “AJ” กับกรมสํานักงานเครื่องหมายทางการคา กรมทรัพยสินทางปญญา
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