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5.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1

ตารางแสดงทรัพย์สินของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 มีนาคม 2559

หน่วย:ล้านบาท
ลักษณะ ภาระ มูลค่าสุทธิ
การใช้ประโยชน์
ประเภททรัพย์สนิ
ลักษณะทรัพย์สิน
กรรมสิทธิ์ ผูกพัน ณ 31มี.ค.59
ในทรัพย์สนิ
1.ยานพาหนะและส่ ว น รถกระบะและหลั ง คารถ
บริษัท
-ไม่มี0.75
เพื่ อ ใช้ ใ นการติ ด ต่ อ
ปรับปรุง
กระบะ
และขนสินค้า
2. เครื่องมือเครื่องใช้
เครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์
บริษัท
-ไม่มี1.19
ใช้ ใ นการติ ด ตั้ ง และ
ขนาดเล็ก
ตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ของระบบการฉายรังสี
รักษา
3.เครื่องใช้สานักงาน
เครื่องใช้สานักงานที่ใช้ใน
บริษัท
-ไม่มี2.26
เพื่อใช้ในสานักงาน
อาคารสานักงานของ
บริษัท
4.ส่วนปรับปรุงสานักงาน ส่วนปรับปรุงสานักงาน
บริษัท
-ไม่มี1.37
เพื่อใช้ในสานักงาน
เช่า
เช่าของบริษัท ซึ่งตัง้ อยู่
เลขที่ 92/45 อาคารสาธร
ธานี 2 ชั้น16 ถนนสาทร
เหนือ แขวงสีลม เขตบาง
รัก กรุงเทพมหานคร
รวม
5.57
5.2

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่าสุทธิ
เท่ากับ 213,070.59 บาท
5.3
5.3.1

สัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ
ข้อตกลงและหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดจาหน่าย

รายละเอียดสาคัญ – ข้อตกลงการเป็นผู้จัดจาหน่ายได้รับการอนุญาตเพียงผู้เดียวกับ Varian Medical Systems Pacific, Inc.
(“Varian”)
คู่สัญญา
: Varian Medical Systems Pacific, Inc.
ระยะเวลาของสัญญา
: 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2560 (24เดือน)
ลักษณะสัญญา
: ข้อตกลงการเป็นผู้จัดจาหน่ายเพียงผู้เดียว
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รายละเอียดสาคัญ – ข้อตกลงการเป็นผู้จัดจาหน่ายได้รับการอนุญาตเพียงผู้เดียวกับ Varian Medical Systems Pacific, Inc.
(“Varian”)
ขอบเขตของผู้จัดหา
: ในกรณีที่ Varian มีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าของบริษัทโดยตรง ภายใต้อาณา
ผลิตภัณฑ์
เขตที่ได้ตกลงกับผู้จดั จาหน่ายไว้ Varian จะต้องชาระค่านายหน้าแก่ผู้จัดจาหน่าย
ภาระหน้าที่ของผู้จดั
: - ผู้จัดจาหน่ายจะต้องมียอดการสั่งซื้อขั้นต่าต่อปีงบประมาณจาก Varian ตามที่ตกลงกัน
จาหน่าย
ไว้ มิเช่นนั้น Varian มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาได้
- ผู้จัดจาหน่ายไม่สามารถให้ บริการติดตั้งและซ่อมบารุง กับลูกค้าได้ เว้นแต่จะได้รั บ
อนุญาตจาก Varian
- อาณาเขตที่ได้รับการมอบอานาจ: ราชอาณาจักรไทย
ผลิตภัณฑ์
: - ผลิตภัณฑ์ระบบเครื่องฉายรังสีรักษา (Radiotherapy Products)
รายละเอียดสาคัญ – ข้อตกลงการเป็นผู้จัดจาหน่ายได้รับการอนุญาตกับ Deltabit Oy.
คู่สัญญา
: Deltabit Oy.
วันที่เริ่มต้นสัญญา
: 25 พฤศจิกายน 2558
ลักษณะสัญญา
: ข้อตกลงการเป็นผู้จัดจาหน่าย
รายละเอียดของสัญญา
: อนุญาตให้เป็นผู้จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยสามารถกาหนดราคาและจัดจาหน่ายได้อย่าง
อิสระภายในราชอาณาจักรไทย
ผลิตภัณฑ์
: ระบบการยืนยันผู้ป่วย
รายละเอียดสาคัญ – ข้อตกลงการเป็นผู้จัดจาหน่ายได้รับการอนุญาตเพียงผู้เดียวกับ Mobius Medical Systems, LP.
คู่สัญญา
: Mobius Medical Systems, LP.
ระยะเวลาของสัญญา
: ช่วงที่ 1: 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2561 (36 เดือน)
ช่วงที่ 2: 1 มกราคม 2561-2562 (12 เดือน) (สัญญาจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ แต่ในกรณีที่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร สัญญาจึง
จะถูกยกเลิก)
ลักษณะสัญญา
: ข้อตกลงการเป็นผู้จัดจาหน่ายเพียงผู้เดียว
ภาระหน้าที่ของผู้จดั
: - ผู้จัดจาหน่ายต้องมียอดสั่งซื้อขั้นต่าตามที่ตกลงกันไว้กับ Mobius มิเช่นนั้น Mobius มี
จาหน่าย
สิทธิที่จะยกเลิกสัญญาได้
- อาณาเขตที่ได้รับการมอบอานาจ: ราชอาณาจักรไทย
ผลิตภัณฑ์
: ซอฟต์แวร์ทวนสอบคุณภาพแผนการรักษา (Treatment Plan Verification Software)
5.3.2

สัญญากรมธรรม์ประกันภัย

รายละเอียดสาคัญของสัญญา- กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงธุรกิจ
คู่สัญญา
: บริษัท แอกซ่าประกันภัย จากัด (มหาชน)
เลขที่กรมธรรม์
: 2015-P1199933-SMG
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รายละเอียดสาคัญของสัญญา- กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงธุรกิจ
ประเภทประกันภัย
: ประกันความเสี่ยงภัยธุรกิจ
ระยะเวลาประกันภัย
: 25 สิงหาคม 2558 – 25 สิงหาคม 2559
วงเงินเอาประกันภัย
: วงเงินจานวน 7,000,000 บาท ประกอบด้วย
- เฟอร์ นิ เ จอร์ เครื่ อ งตกแต่ ง ติ ด ตั้ ง ตรึ ง ตรา รวมทรั พ ย์ สิ น ภายในสถานที่
ทุนประกัน 4,000,000 บาท
- สต๊อกสินค้า เครื่องมือแพทย์ ทุนประกัน 3,000,000 บาท
สถานที่ตั้งทรัพย์สิน
: สานักงานบริษัท เลขที่ 92/45 อาคารสาทรธานี 2 ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ผู้รับผลประโยชน์
: บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จากัด (มหาชน)
นอกจากทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ที่สานักงานบริษัท ปัจจุบันบริษัท ยังมีสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอยู่ 2
ลักษณะ คือ 1) สินค้าที่อยู่ระหว่างการติดตัง้ ในพื้นที่ติดตัง้ ของลูกค้า 2) สินค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โกดังที่บริษทั เช่า และระหว่างการ
ขนส่งทั้งจากที่ท่าเรือไปที่พื้นที่โกดัง และจากโกดังไปที่พื้นที่ติดตั้งของลูกค้า ซึ่งบริษัทจะมีการทาสัญญาประกันภัยสินทรัพย์
เต็มจานวนมูลค่าของสินค้าในแต่ละรอบการสั่งซื้อ ซึ่งเป็นทั้งสินค้าที่อยู่ระหว่างการติดตั้ง ซึ่งรวมถึงงานก่อสร้างและงานระบบ
ที่อยู่ในพื้นที่ติดตั้งของลูกค้า และสินค้าที่อยู่ในพื้นที่โกดัง และสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งไปยังพื้นที่ติดตั้งของลูกค้า
5.4

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาลงทุนใน
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมทั้งโครงการลงทุนแต่ละโครงการนั้น บริษัทจะให้ความสาคัญกับการพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่
เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นสาคัญ โดยคานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยงและ
สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและ
ที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้นตามขอบเขตอานาจอนุมัติที่กาหนดไว้ และต้อ งดาเนิน การให้เ ป็นไปตามข้อกาหนดและประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศคาสั่งต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะควบคุมผ่านการส่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการเพื่อควบคุมทิศทางและ
นโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
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