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5.     ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 
   
5.1 ตำรำงแสดงทรัพย์สินถำวรของบริษัทที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561 
                         

  หน่วย : ล้ำนบำท 

ประเภททรัพย์สนิ ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภำระผูกพัน 
มูลค่ำสุทธ ิ

ณ 31 มีนำคม 2561 
กำรใช้ประโยชน ์
ในทรัพย์สนิ 

1.ที่ดิน 
 

โฉนดเลขที่ 111455 เลขท่ีดิน 4079  หน้าส ารวจ 
13075 ต าบลหัวหมาก(หัวหมากใต้) อ าเภอบางกะปิ 
จังหวดักรุงเทพมหานคร เนื้อท่ีดนิ 2 งาน 

บริษัท ติดภาระจ านองเป็น
หลักประกันวงเงินสินเชื่อที่มี
กับสถาบันการเงิน รวมวงเงิน
จ านองเท่ากับ 14.58 ล้าน

บาท  

 
 

8.00 

ใช้เป็นส านักงานใหญข่อง
บริษัท 

โฉนดเลขที่ 111456 เลขท่ีดิน 4080  หน้าส ารวจ 
13076 ต าบลหัวหมาก(หัวหมากใต้) อ าเภอบางกะปิ 
จังหวดักรุงเทพมหานคร เนื้อท่ีดนิ 2 งาน 

บริษัท ใช้เป็นส านักงานใหญข่อง
บริษัท 

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่ตั้งอยู่บนท่ีดินตามข้อที่ 1. บริษัท 18.80 เพื่อใชใ้นการด าเนินกจิการ 
3. อุปกรณ์ในการจัดแสดงงาน บริษัท ไม่มี 0.46 เพื่อใชใ้นการด าเนินกจิการ 
4. เครื่องตกแตง่และเครื่องใช้ส านักงาน บริษัท ไม่มี 4.22 เพื่อใชใ้นการด าเนินกจิการ 
5. ยานพาหนะและส่วนควบ  บริษัท ไม่มี 9.15 เพื่อใชใ้นการด าเนินกจิการ 

อยู่ภายใต้สัญญาเชา่ทาง
การเงิน 

ติดภาระผูกพันภายใต้สัญญา
เช่าทางการเงินกับสถาบัน

การเงิน 

11.49 
 

เพื่อใชใ้นการด าเนินกจิการ 

รวม 52.12  
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5.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีมูลค่าตามบัญชีรวม 5.78 ล้านบาท ประกอบด้วย 
โปรแกรมส าเร็จรูปการอ่านเลข BIB ส าหรับการจัดงานวิ่ง (E-Horus) มีมูลค่าสุทธิเท่ากับ 1.27 ล้านบาท โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับการรับช าระเงินออนไลน์ (E-Ticket) มีมูลค่าสุทธิเท่ากับ 2.98 ล้านบาท โปรแกรมส าเร็จรูป Chatbot มีมูลค่าสุทธิ
เท่ากับ 0.80 ล้านบาท (รายละเอียด โปรดศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.4 หัวข้อการวิจัยและพัฒนา) และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มีมูลค่าสุทธิเท่ากับ 0.73 ล้านบาท 

 
 

5.3 สัญญำส ำคัญที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินธุรกิจ 
 
5.3.1     กรมธรรมป์ระกันภัย 

บริษัทท าประกันภัยส าหรับอาคารส านักงานของบริษัท เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ส านักงาน รวมถึงยานพาหนะ  (รถ
คาราวาน) ของบริษัท โดยกรมธรรม์ประกันภัยที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

 

1) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสิง่ปลูกสร้ำง 
คู่สัญญา : บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม ์ : FA236896-17RBK 
ประเภทกรมธรรม ์ : กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 
วันท่ีท าสัญญา : 10 เมษายน 2560 
ทรัพย์สินท่ีเอา
ประกันภัย 

: ส่ิงปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเลขท่ี 111455,111456 ตั้งอยู่ที่ เลขท่ี 11/1 ซอยรามค าแหง  
ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาประกันภัย : 3 ปี  ตั้งแต่วันท่ี 10 เมษายน 2560 ถึงวันท่ี 10 เมษายน 2563 
ทุนประกันภัย : 18,300,000  บาท ประกอบด้วย  

- ส่ิงปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)  11,300,000 บาท  
- เฟอร์นิเจอร์รวมตบแต่งตดิตัง้ตรึงตราและเครื่องใช้ส านักงาน 7,000,000 บาท 

ผู้รับผลประโยชน์ : สถาบันทางการเงิน (เจา้หน้ี) ตามภาระผูกพัน 
 
2) กรมธรรม์ประกันภัยรถคำรำวำน 
คู่สัญญา : บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ประเภท
กรมธรรม ์

: ประกันภัยความเส่ียงภัยทุกชนิด (All Risk Insurance) 

ความคุ้มครอง  : ทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายหรอืสูญหาย โดยเกดิจากอุบัตเิหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่ไดค้าดหมายใดๆ 
โดยแบ่งความคุ้มครองได้ ดงันี ้

1. ภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยแผน่ดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ าสึนามิ และภัย
น้ าท่วม 
จ านวนเงินจ ากดัความรับผิดไม่เกิน 10% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อเหตกุารณ์แต่ละ
ครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย  

2. ภัยจากการนัดหยุดงานและการจลาจล หรือการกระท าอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระท า
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2) กรมธรรม์ประกันภัยรถคำรำวำน 
เพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) 
จ านวนเงินจ ากดัความรับผิดไม่เกิน 10% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อเหตกุารณ์แต่ละ
ครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย  

3. ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการลักทรัพย์ ที่ปรากฏรอ่งรอยการงัดแงะเฉพาะ
ต่อตัวอาคาร การชงิทรัพย์ การปล้นทรัพย์  
 

จ านวนเงินจ ากดัความรับผิดไม่เกิน 10% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อเหตกุารณ์แต่ละ
ครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย  

ความเสียหายส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย : 10% ของความเสียหายขั้นต่ า 10,000 บาทต่อ
ความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้ง 

ผู้รับผลประโยชน์ : บริษัทลีสซิ่งแห่งหนึง่ ตามภาระผูกพัน 
         

โดยมีรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยรถคาราวาน ดังนี้  
 
 

เลขที่กรมธรรม ์ ทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย ระยะเวลาประกันภัย ทุนประกันภัย 
AR012814-17NBK, 
AR012816-17NBK, 
AR012817-17NBK, 
AR012818-17NBK, 
AR012819-17NBK 

รถคาราวาน  
ขนาด 22-24 ฟุต  
จ านวน 5 คัน 

 

1 ป ี
(วันท่ี 25 กันยายน 2560 ถงึวันท่ี 

25 กันยายน 2561) 

2,728,500 บาท 

AR012815-17NBK รถคาราวาน  
ขนาด 22-24 ฟุต  
จ านวน 1 คัน 

1 ป ี
(วันท่ี 4 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 4 

ตุลาคม 2561) 

556,400 บาท 

AR012864-17NBK, 
AR012863-17NBK, 
AR012862-17NBK, 
AR012866-17NBK, 
AR012865-17NBK 

รถคาราวาน  
ขนาด 22-24 ฟุต  
จ านวน 5 คัน 

 

1 ป ี
(วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 

1 พฤศจกิายน 2561) 

2,728,500 บาท 

AR012860-17NBK, 
AR012861-17NBK, 
AR012858-17NBK, 
AR012859-17NBK, 
AR012857-17-NBK 

รถคาราวาน  
ขนาด 22-24 ฟุต  
จ านวน 5 คัน 

 

1 ป ี
(วันท่ี 22 พฤศจกิายน 2560 ถงึ
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561) 

2,728,500 บาท 

AR011062-17NBK รถคาราวาน  
ขนาด 22-24 ฟุต 
 จ านวน 1 คัน 

1 ปี 
(วันท่ี  30 พฤศจกิายน 2560 ถึง
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561) 

513,600 บาท 

AR012963-17NBK รถคาราวาน 1 ป ี 513,600 บาท 
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เลขที่กรมธรรม ์ ทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย ระยะเวลาประกันภัย ทุนประกันภัย 
ขนาด 22-24 ฟุต 
จ านวน 1 คัน 

(วันท่ี 8 ธันวาคม 2560 ถงึ 
วันท่ี 8 ธันวาคม 2561) 

AR012964-17NBK 
AR012998-17NBK 
AR012966-17NBK 
AR012967-17NBK 
AR012965-17BNK 

รถคาราวาน 
ขนาด 22-24 ฟุต 
จ านวน 5 คัน 

1 ป ี
(วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 ถึง 
วันท่ี 20 ธันวาคม 2561) 

2,728,500 บาท 

AR014093-18NBK 
AR014094-18NBK 
AR014095-18NBK 
AR014096-18NBK 
AR014097-18NBK 

รถคาราวาน 
ขนาด 22-24 ฟุต 
จ านวน 5 คัน 

1 ป ี
(วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถงึ 
วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2562) 

2,728,500 บาท 
 

AR014262-18NBK รถคาราวาน 
ขนาด 22-24 ฟุต 
จ านวน 1 คัน 

1 ป ี
(วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 
วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562) 

513,600 บาท 

 
5.3.2 สัญญำเช่ำพื้นที่ส ำหรับจอดรถคำรำวำนในจังหวัดรำชบุรีและชลบุรี 
 

1) สัญญำเช่ำพืน้ที่ส ำหรับจอดรถคำรำวำน ในจังหวดัรำชบรีุ 
คู่สัญญา : นายฐติิ ยะกุล ในฐานะผู้ใหเ้ชา่ ซึง่ไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัท ในฐานะผู้เชา่ 
วันท่ีท าสัญญา : 1 เมษายน 2561 
สาระส าคัญของ
สัญญา 

: ผู้ให้เชา่ตกลงให้เช่าพื้นที่ ตัง้อยูเ่ลขที่ 117/57 หมู่ที่ 18 ต าบลด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง จงัหวัด
ราชบุรี เนื้อท่ี 3 ไร่ เพื่อใชเ้ป็นที่จอดรถคาราวานของบรษิัท 

ระยะเวลาการเชา่
พื้นที ่

: 1 ปี ตั้งแตว่ันท่ี 1 เมษายน 2561 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562 และตอ่อายุอัตโนมตัิอีก 1 ปี โดยให้ผู้เช่า
แจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าให้ผู้ให้เช่าทราบไม่น้อยกวา่ 1 เดือนก่อนครบก าหนดสัญญา 

รายละเอียดการ
เช่าพื้นที ่

: เพื่อใชเ้ป็นสถานีท่ีจอดรถคาราวาน (รถบ้าน)  
 

อัตราคา่เชา่และ
การช าระคา่เชา่ 

: อัตราคา่เชา่เป็นค่าเชา่รายไตรมาส โดยผู้เช่าตกลงช าระคา่เช่าให้แก่ผู้ให้เชา่ทุกส้ินเดือนมิถุนายน 
2561 , กันยายน 2561 , ธันวาคม 2561 และมีนาคม 2562 ตามล าดับ 

การส้ินสุดสัญญา : ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์ที่จะต่ออายุสัญญาเช่า ให้แจ้งไปยงัคู่สัญญาอกีฝ่าย
หน่ึงเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  30  วัน ก่อนครบก าหนดอายุสัญญา 

 
 
 

2) สัญญำเช่ำพืน้ที่ส ำหรับจอดรถคำรำวำน ในจังหวดัชลบรีุ 
คู่สัญญา : บริษัท ออโต้ลอจิค จ ากัด ในฐานะผู้ให้เชา่ ซึ่งไมเ่ป็นบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกันกับบรษิัทในฐานะผู้เช่า 
วันท่ีท าสัญญา : 1 เมษายน 2561 
สาระส าคัญของ
สัญญา 

: ผู้ให้เชา่ตกลงให้เช่าพื้นที่ ตัง้อยูเ่ลขที่ 199/12 หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
20230 เพื่อใชเ้ป็นที่จอดรถคาราวานของบริษัท 
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ระยะเวลาการเชา่
พื้นที ่

: 1 ปี ตั้งแตว่ันท่ี 1 เมษายน 2561 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562 และตอ่อายุอัตโนมตัิ กรณีผู้เชา่ไม่ได้แจ้ง
ยกเลิกการเช่า 

รายละเอียดการ
เช่าพื้นที ่

: เพือ่ใชเ้ป็นสถานีท่ีจอดรถคาราวาน (รถบ้าน)  
 

อัตราคา่เชา่และ
การช าระคา่เชา่  

: อัตราคา่เชา่เป็นอตัราคา่เช่ารายวันต่อคัน โดยผู้เช่าตกลงช าระค่าทุกวันส้ินเดือนของแต่ละเดือน 

การส้ินสุดสัญญา : ผู้เช่าตกลงว่าจะไม่เลิกสัญญาเชา่ก่อนครบก าหนดตามสัญญา หากผู้เชา่ประสงค์จะเลิกสัญญาเชา่
ก่อนก าหนดเวลา ผู้เช่าจะต้องแจง้ไปยังผู้ใหเ้ชา่เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  30  วัน  
ก่อนครบก าหนดอายุสัญญา 

 
5.3.3 สัญญำเช่ำพื้นที่เพื่อจัดงำน Thailand Mobile EXPO ที่ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ 
 

1) สัญญำให้บริกำรพื้นที่เพื่อจัดงำน Thailand Mobile EXPO 2018 ที่ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ คร้ังที่ 2 
    ปี 2561 
คู่สัญญา : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (“เอ็น.ซี.ซี.”) ในฐานะผู้ให้บริการ ซึง่ไม่

เป็นบริษัทท่ีเกีย่วข้องกันกับบริษทัในฐานะผู้ใช้บริการ 
วันท่ีท าสัญญา : 2 เมษายน 2561 
สาระส าคัญของ
สัญญา 

: บริษัทตกลงใช้บริการพ้ืนท่ีห้องเพลนารี 1-3 ห้องบอลรูมและโถงตอ้นรับ อาคารนิทรรศการโซน ซี ชัน้ 
1-2 ห้องประชุมย่อย 1-4 บริเวณเอเทรี่ยม บริเวณ Main Foyer และบริเวณพลาซา่ พ้ืนท่ีใช้สอยรวม 
20,233 ตารางเมตร เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม Thailand Mobile EXPO 2018 ครั้งที่ 2 

ระยะเวลาการใช้
บริการ 

: 5 วัน ตั้งแต่วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 ถึงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2561 

รายละเอียดการ
ให้บริการท่ัวไป 

: เอ็น.ซี.ซี. ตกลงให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เชน่ บริการท่ัวไปเกี่ยวกับทีจ่อดรถ 
ทางเข้า-ออก ระเบียง แสงสวา่ง ไอเย็นในวันงาน การรักษาความปลอดภัยทั่วไป การรักษาความ
สะอาดทั่วไป  การรับประกันความเสียหายต่อบุคคลภายนอก และอาจให้บริการอื่นๆ เป็นตามที่
ผู้ใช้บริการร้องขอ โดยผู้ใช้บริการตกลงช าระคา่บริการเพิ่มเติมตามที่ เอ็น.ซี.ซี. ก าหนด  

การช าระคา่เชา่   บริษัทตกลงช าระเงินคา่บริการให้แก่ เอ็น.ซี.ซี. ให้แล้วเสร็จโดยแบ่งเป็น 4  ส่วนดงันี้ 
- ส่วนท่ี 1 ช าระภายในวันท่ี 3 เมษายน 2561 
- ส่วนท่ี 2 ช าระภายในวันท่ี 10 เมษายน 2561 
- ส่วนท่ี 3 ช าระภายในวันท่ี 17 เมษายน 2561 
- ส่วนท่ี 4 ช าระภายในวันท่ี 22 เมษายน 2561 

 
5.3.4 สัญญำซื้อขำยสินค้ำกับลูกค้ำ 
 

1) สัญญำซื้อขำยนิตยสำร WHATPHONE ให้แก่ผู้จัดจ ำหน่ำย/* 
คู่สัญญา : บริษัท เพ็ญบุญจัดจ าหน่าย จ ากดั ในฐานะ “ผู้จัดจ าหน่าย” ซึ่งไมเ่ป็นบริษัทท่ีเกีย่วข้องกัน และบริษัทใน

ฐานะ “ผู้ผลิต” ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์/ลิขสิทธิ์ในหนังสือ WHATPHONE 
วันท่ีท า
สัญญา 

 22 มกราคม 2545  
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1) สัญญำซื้อขำยนิตยสำร WHATPHONE ให้แก่ผู้จัดจ ำหน่ำย/* 
สาระส าคัญ
ของสัญญา 

: บริษัทตกลงว่าจ้างจดัจ าหน่าย และผู้จัดจ าหน่ายตกลงรับจา้งจัดจ าหน่ายหนังสือ WHATPHONE เริ่ม
ตั้งแตว่ันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2545 โดยบริษัทจะต้องส่งมอบหนังสือ WHATPHONE ในสภาพท่ีพร้อม
จ าหน่ายได้ทันทีให้แก่ผู้จัดจ าหน่าย เพื่อน าไปส่งให้กับร้านขายหนังสือท่ัว ๆ ไป ในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด  

ระยะเวลา
ของสัญญา 

: เริ่มตัง้แต่ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545  

การช าระเงิน : ผู้จัดจ าหน่ายตกลงจะช าระค่าหนังสือตามจ านวนท่ีจ าหน่ายได้ (หนังสือส่งหักดว้ยหนังสือคืน) แก่บริษัท
ภายใน 90 วัน  

การบอกเลิก
สัญญา 

: ในกรณีท่ีฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรล่วงหน้า
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 1 เดือน ทั้งนี้ โดยที่ผู้จัดจ าหน่ายจะช าระค่าหนังสือให้กับผู้ผลิต ส่วนหนึ่งของ
ราคาหนังสือที่จ าหน่ายไดใ้นฉบับสุดท้าย ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจะช าระให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน 

หมายเหตุ:  /*  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการยกเลิกการด าเนินธุรกิจใน
ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารรายเดือนท่ีจ้างพิมพ์เป็นรูปเล่มภายในปี 2561 ส่งผลให้บริษัทจะยกเลิกสัญญาว่าจ้าง
จัดจ าหน่ายนิตยสาร WHATPHONE ข้างต้น ภายในปี 2561 

 
2) สัญญำซื้อขำยสนิค้ำประเภทโทรศัพท์มือถือ (Hand Held Phone: HHP) ส ำหรับธุรกิจ e-Commerce ของบริษทั 
คู่สัญญา : บริษัท ไทยซัมซงุ อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด (“ซัมซงุ) ในฐานะ “ผู้ขาย” ซึ่งไม่เป็นบริษัทท่ีเกีย่วข้องกัน และ

บริษัทในฐานะ “ผู้ซื้อ” 
วันท่ีท าสัญญา : 14 มกราคม 2558 
สาระส าคัญ
ของสัญญา 

: - ผู้ขายตกลงจะขายผลิตภัณฑ ์Hand Held Phone (“HHP” ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ เช่น สมาร์ทโฟน 
ฟีเจอร์โฟน แท็บเล็ต โน๊ต และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทัง้หมดที่เป็นของ HHP) และอุปกรณ์เสริมต่างๆ 
ให้แก่บริษัท เพื่อการขายต่อในร้านค้าออนไลน์ (“www.s-estore.com”) เท่านั้น 

- บริษัทจะต้องจดัท า อ านวยความสะดวก จดัการ และเปิดร้านค้าออนไลน์เพื่อท าการขายผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ แก่ลกูค้าของตน 

ระยะเวลาการ
ใช้บริการ 

: 6 เดือน ตัง้แตว่ันท่ี 14 มกราคม 2558 (วันท่ีมีผลบังคับใช)้ ทั้งนี้ สัญญาใหม้ีการต่ออายุโดยอัตโนมตัิ
เป็นระยะเวลาอีกครั้งละ 6 เดือน เว้นแตคู่่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จะส่งค าบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงทราบถึงเจตนาว่าไมต่้องการต่อสัญญานี้ โดยแจง้ล่วงหน้าไมน่้อยกวา่ 30 วันก่อนส้ินสุดระยะเวลา
ตามสัญญา  

เงื่อนไขส าคัญ
อื่น 

: - กรรมสิทธิ์และสิทธิในผลิตภัณฑ์ยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อ เว้นแต่และจนกว่าซัมซุงได้รับช าระเงินคา่
ผลิตภัณฑ์เต็มจ านวน 

- กรรมสิทธิ์และสิทธิในผลิตภัณฑ์โอนไปยังบริษัท (ผู้ซื้อ) เมื่อซัมซุงส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่บริษัท (ผู้ซือ้)  
- ซังซงุรับประกันวา่ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบตามสัญญานีเ้ป็นไปตามคณุสมบัติเฉพาะของซมัซงุตามการ
ใช้งานและการให้บริการในระยะเวลารับประกัน หน้าที่ของซัมซุงตอ่บริษัทในการรับประกันน้ีให้
บังคับตามนโยบายการรับคืนสินค้าของซัมซุง  
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3) สัญญำซื้อขำยสนิค้ำ ประเภทสนิค้ำไอที (Information Technology : IT) ส ำหรับธุรกิจ e-Commerce ของบริษัท 
คู่สัญญา : บริษัท ไทยซัมซงุ อิเลคโทรนิคส์ จ ากดั (“ซัมซงุ) ในฐานะ “ผู้ขาย” ซึ่งไม่เป็นบริษัทท่ีเกีย่วข้องกัน และ

บริษัทในฐานะ “ผู้ซื้อ” 
วันท่ีท าสัญญา : 1 มกราคม 2560 
สาระส าคัญ
ของสัญญา 

: - ผู้ขายตกลงจะขายผลิตภัณฑ์ Information Technology (“IT” ได้แก่ เครื่องพมิพ์และหมึกพมิพ)์ 
ให้แก่บริษัท เพื่อการขายต่อในร้านค้าออนไลน์ (“www.s-estore.com”)  

- บริษัทจะต้องจดัท า อ านวยความสะดวก จดัการ และเปิดร้านค้าออนไลน์เพื่อท าการขายผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ แก่ลกูค้าของตน 

ระยะเวลาการ
ใช้บริการ 

: 6 เดือน ตัง้แตว่ันท่ี 1 มกราคม 2560 (วันท่ีมีผลบังคับใช้) ท้ังนี้ สัญญาใหม้ีการต่ออายุโดยอัตโนมตัิเป็น
ระยะเวลาอีกครัง้ละ 6 เดือน เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จะสง่ค าบอกกล่าวใหคู้่สัญญาอีกฝา่ยหนึ่ง
ทราบถึงเจตนาวา่ไม่ต้องการต่อสัญญานี้ โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วันก่อนส้ินสุดระยะเวลาตาม
สัญญา 

เงื่อนไขส าคัญ
อื่น 

: - กรรมสิทธิ์และสิทธิในผลิตภัณฑ์โอนไปยังบริษัท (ผู้ซื้อ) เมื่อซัมซุงส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่บริษัท (ผู้ซือ้) 
หรือ ส่งมอบแก่บริษัทขนส่งที่บรษิัทมอบหมาย 

- ซังซงุรับประกันวา่ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบตามสัญญานีเ้ป็นไปตามคณุสมบัติเฉพาะของซมัซงุตามการ
ใช้งานและการให้บริการในระยะเวลารับประกัน หน้าที่ของซัมซุงตอ่บริษัทในการรับประกันน้ีให้
บังคับตามนโยบายการรับคืนสินค้าของซัมซุง  

 
4) สัญญำซื้อขำยสนิค้ำ ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้ำ (Consumer Electronics: CE) ส ำหรับธุรกจิ e-Commerce ของ

บริษัท 
คู่สัญญา : บริษัท ไทยซัมซงุ อิเลคโทรนิคส์ จ ากดั (“ซัมซงุ) ในฐานะ “ผู้ขาย” ซึ่งไม่เป็นบริษัทท่ีเกีย่วข้องกัน และ

บริษัทในฐานะ “ผู้ซื้อ” 
วันท่ีท าสัญญา : 1 มกราคม 2560 
สาระส าคัญของ
สัญญา 

: ผู้ขายตกลงจะขายผลิตภัณฑ์ตา่งๆ ส าหรับผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปน้ี  ให้แก่ผู้ซื้อเพื่อการขายต่อในร้านค้า
ออนไลน์ (“www.s-estore.com”)  
- ผลิตภัณฑเ์ครื่องเสียง (Audio and Visual : AV) ได้แก่ โทรทัศน์ โฮมเธยีเตอร์ เครื่องเล่น DVD 
- เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Appliance : HA) ได้แก่ เครื่องซักผ้า เครื่องดดูฝุ่น ไมโครเวฟ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ 

- สินค้าไอท ีIT  ได้แก่ จอคอมพวิเตอร์   
ระยะเวลาการใช้
บริการ 

: 6 เดือน ตัง้แตว่ันท่ี 1 มกราคม 2560 (วันท่ีมีผลบังคับใช้) ท้ังนี้ สัญญาใหม้ีการต่ออายุโดยอัตโนมตัิ
เป็นระยะเวลาอีกครั้งละ 6 เดือน เว้นแตคู่่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จะส่งค าบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งทราบถึงเจตนาวา่ไม่ต้องการต่อสัญญานี้ โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนส้ินสุด
ระยะเวลาตามสัญญา 

เงื่อนไขส าคัญ
อื่น 

: - กรรมสิทธิ์และสิทธิในผลิตภัณฑ์โอนไปยังบริษัท (ผู้ซื้อ) เมื่อซัมซุงส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่บริษัท (ผู้ซือ้) 
หรือ ส่งมอบแก่บริษัทขนส่งที่บรษิัทมอบหมาย 

- ซังซงุรับประกันวา่ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบตามสัญญานีเ้ป็นไปตามคณุสมบัติเฉพาะของซมัซงุตามการ
ใช้งานและการให้บริการในระยะเวลารับประกัน หน้าที่ของซัมซุงตอ่บริษัทในการรับประกันน้ีให้
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4) สัญญำซื้อขำยสนิค้ำ ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้ำ (Consumer Electronics: CE) ส ำหรับธุรกจิ e-Commerce ของ
บริษัท 

บังคับตามนโยบายการรับคืนสินค้าของซัมซุง 
5.3.5 สัญญำกำรบริกำร  
 

1)  สัญญำมำร์เกตเพลส (Lazada) ส ำหรับธุรกิจ e-Commerce ของบริษัท 
คู่สัญญา : บริษัท ลาซาด้า จ ากดั (“ลาซาด้า”) ในฐานะผู้ให้บรกิารแพลตฟอรม์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิอีคอมเมิร์ซ ซึ่งไม่

เป็นบริษัทท่ีเกีย่วข้องกัน และบริษัทในฐานะผู้ขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มที่ลาซาดา้ให้บริการ  
วันท่ีท าสัญญา :  4 กุมภาพันธ์ 2559 
สาระส าคัญของ
สัญญา 

: ผู้ขายต้องการท่ีจะท าสัญญากับลาซาด้าดว้ยเจตนาอันสุจริตในการขายสินคา้ของตนใหแ้ก่ลูกคา้ผ่าน
ทางแพลตฟอร์มที่ลาซาด้าให้บรกิาร 

ระยะเวลาของ
สัญญา 

: ตั้งแตว่ันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป โดยไม่มีก าหนดระยะเวลา 

เงื่อนไขส าคัญอื่น : - ลาซาด้ายินยอมให้บริษัทลงรายการและจ าหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ของลาซาด้า 
- บริษัทจะมอบเนื้อหา ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่ครบถ้วน
สมบูรณ์และถูกต้อง อันเกี่ยวข้องกับสินค้าแต่ละประเภทที่ผู้ขายท าให้มี เพื่อน าไปลงรายการเพื่อขาย
ผ่านแพลตฟอร์ม หรือเพื่อไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีลาซาด้าจัดให้ในรูปแบบท่ีลาซาด้าก าหนด 

การเลิกสัญญา : ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ภายใน 14 วันนับจากวันที่แจ้งบอกกล่าวเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์
อักษร  

 
2) สัญญำกำรให้บริกำรระบบช ำระเงินออนไลน์ (Merchant Service Agreement) 
คู่สัญญา : บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท 123 เซอร์วิส จ ากัด ในฐานะ “ผู้ให้บริการ” ซึ่งไม่เป็น

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน และบริษัทในฐานะ “ผู้รับบริการ” 
วันท่ีท าสัญญา : 13 มีนาคม 2561 
สาระส าคัญของ
สัญญา 

: บริษัทตกลงรับบริการด้านระบบช าระเงินแบบ Payment Gateway Service (2C2P Service) จากบริษัท 
ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จ ากัด และ Payment Service  (123 Service) จาก บริษัท 123 เซอร์วิส จ ากัด เพื่อ
ใช้ในการด าเนินการช าระเงินในการขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับลูกค้า  

ระยะเวลาของ
สัญญา 

: ตั้งแตว่ันท่ี 13 มีนาคม 2561 เปน็ต้นไป จนกว่าจะมกีารบอกเลิกสัญญา 

การช าระเงิน : บริษัทตกลงช าระค่าบริการ (Service Fee) ตามที่ก าหนดให้แก่ผู้ให้บริการตามสัญญา 
การบอกเลิก
สัญญา 

: คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้โดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกวา่ 
90 วัน  

 
3) สัญญำข้อตกลงในกำรท ำงำน (Statement of Work Agreement) ในกำรขนส่งสินค้ำ  
คู่สัญญา : บริษัท เอคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ จ ากัด ในฐานะ “ผู้ให้บริการ” ซึ่งไม่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษทัใน

ฐานะ “ผู้รับบริการ” 
วันท่ีท า
สัญญา 

: วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560 และสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมลงวันท่ี 3 มกราคม 2561 
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สาระส าคัญ
ของสัญญา 

: บริษัทตกลงใช้บริการการน าเข้า ส่งออกสินค้าบรรจุหีบห่อผลิตภณัฑ์ ตรวจสอบสินค้า บริการดา้น 
โลจิสติกสจ์ากผูใ้ห้บริการ 

ระยะเวลา
ของสัญญา 

: ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันท่ี 3 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 3 มกราคม 2562 

เงื่อนไข
ส าคัญอื่น 

: ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดต่อลูกค้าเต็มจ านวนส าหรับการเรียกร้องในความสูญเสีย ความเสียหายใน
ลักษณะใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าใด ๆ รวมถึงการกระท าผิดโดยเจตนา ไม่
สุจริต ผิดกฎหมาย หรือการหลอกลวงของผู้ให้บริการ และรวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของผู้รับบริการในระหวา่งการขนส่งเกิน 2,000 บาทต่อกล่อง 

การช าระเงิน : บริษัทตกลงช าระค่าบริการ (Service Fee) ตามที่ก าหนดให้แก่ผู้ให้บริการตามสัญญา 
การบอกเลิก
สัญญา 

: หากบริษัทยกเลิกสัญญาก่อนครบระยะเวลาสัญญา บริษัทตอ้งชดเชยค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ ตามที่คู่สญัญา
เห็นชอบร่วมกัน 

 
4) สัญญำบริกำรให้ค ำปรึกษำและให้บริกำรจัดกำรแข่งขัน (Race Management & Consulting Service) ส ำหรับกำร

จัดงำนวิ่งของบริษัท  
คู่สัญญา : บริษัท รันนิ่ง คอนเน็ค จ ากดั (Running Connect)  ในฐานะ “ผู้ให้บริการ” ซึ่งไม่เป็นบริษัทท่ีเกี่ยวขอ้งกัน 

และบริษัทในฐานะ “ผู้รับบริการ” 
วันท่ีท า
สัญญา 

: วันท่ี 1 เมษายน 2561 โดยมีอายสัุญญาครอบคลุมการใหค้ าปรึกษาและให้บริการจัดการแข่งขันส าหรับ
งานในปี 2561  

สาระส าคัญ
ของสัญญา 

: ผู้ให้บริการจะให้ค าปรึกษาและให้บริการจัดการแขง่ขัน (Race Management & Consulting Service) 
แก่บริษัทหรืองานท่ีบริษัทเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบส าหรับปี 2561 ได้แก่ 

1. การแข่งขันวิง่ 10K Championship (10K) 
2. การแข่งขันวิง่เทรลและแข่งจักรยาน เขาประทับช้างเทรล (KPTC TRAIL) และเขาประทับชา้ง

ไบค์ (KPTC BIKE) 
3. การแข่งขันวิง่จอมบงึมาราธอน (CBM) 

การช าระเงิน : บริษัทตกลงช าระค่าบริการ (Service Fee) ตามที่ก าหนดให้แก่ผู้ให้บริการตามสัญญา โดยจ่ายช าระเงิน
ส่วนแรก 50% ก่อนเริ่มงาน 15 วนั และส่วนท่ีเหลืออีก 50% ช าระเมื่อจดังานแล้วเสร็จ ไมเ่กิน 15 วนั 

การบอกเลิก
สัญญา 

: การยกเลิกหรือยุติสัญญาจะท าเพียงฝ่ายเดียวมิได้ เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกัน 

 
5.3.6 สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมียานพาหนะและทรัพย์สินของบริษัทภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน จ านวน 36 
คัน ประกอบด้วยรถยนต์ จ านวน 7 คัน และรถคาราวาน จ านวน 29 คัน  อายุสัญญามีระยะเวลา 4 – 5 ป ี 
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5.3.7 สัญญำเงินกู้สถำบันกำรเงิน 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีสัญญาวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในประเทศ 2 แห่ง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทวงเงนิ 
วงเงนิกู้
รวม 

ล้ำนบำท 

วันที่
เริ่มต้น
สัญญำ 

วันที่สิน้สดุ
สัญญำ 

อำยุ
สัญญำ 

อัตรำดอกเบีย้ 
/ ค่ำธรรมเนยีม 

ภำระหนี้  
ณ 31 มี.ค. 61 

(ล้ำนบำท) 
หลักประกนั 

เงื่อนไขในสญัญำเงิน
กู้ยืม 

สถำบนักำรเงนิแห่งที่ 1 
1. วงเงินกู้สินเชื่อโครงการ

สินเชื่อดอกเบ้ียต่ า 
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเงินทุน
หมุนเวียนให้แก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ระยะที ่2 

5.00 21 ม.ค. 59 20 ม.ค. 66 7 ป ี
 

อัตราดอกเบ้ีย
คงท่ี 4% ตอ่ปี 

3.60 - ตกลงให้บรรษัทประกันสินเชือ่อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ค้ าประกัน ภายในวงเงิน
ตามท่ีผู้ให้กู้ก าหนด 

- ค้ าประกันบุคคลในนามนายธีรวัฒน์  สุวรรณ
พินิจ และนายธราธร ยวงบัณฑิต และนาย
โอภาส เฉดิพันธุ์ ค้ าประกันเต็มวงเงินกู้ 

-ไม่ม-ี 

2. วงเงินกู้ยืมระยะยาว 
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเงินทุน
หมุนเวียน 

5.00 20 ธ.ค. 59 19 ธ.ค. 66 7 ป ี
 

อัตราดอกเบ้ีย
คงท่ีและอัตรา
ดอกเบ้ียอ้างอิง 

MLR 

4.51 - ตกลงให้บรรษัทประกันสินเชือ่อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) ค้ าประกัน ภายในวงเงิน
ตามท่ีผู้ให้กู้ก าหนด 

- ค้ าประกันบุคคลในนามนายธีรวัฒน์  สุวรรณ
พินิจ และนายธราธร ยวงบัณฑิต และนาย
โอภาส เฉดิพันธุ์ ค้ าประกันเต็มวงเงินกู้ 

-ไม่ม-ี 

สถำบนักำรเงนิแห่งที่ 2 
1. วงเงินกู้ยืมระยะยาว 
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่า
ตกแต่งอาคารส านักงาน 

4.00 18 มิ.ย. 56 17 มิ.ย. 63 7 ปี 
 

อัตราดอกเบ้ีย
อ้างอิง MLR 

1.86 
 

- จ านองโฉนดเลขท่ี 111455, 111456 ต าบล
หัวหมาก(หัวหมากใต้) อ าเภอบางกะปิ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร กรรมสิทธิ์ของบริษัท พรอ้มสิ่ง
ปลูกสร้างอื่นๆ บนท่ีดินดังกล่าว 

- ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน/
ทุนช าระแล้วเป็น 10 ล้าน
บาท 

- Debt to Equity Ratio ไม่
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ประเภทวงเงนิ 
วงเงนิกู้
รวม 

ล้ำนบำท 

วันที่
เริ่มต้น
สัญญำ 

วันที่สิน้สดุ
สัญญำ 

อำยุ
สัญญำ 

อัตรำดอกเบีย้ 
/ ค่ำธรรมเนยีม 

ภำระหนี้  
ณ 31 มี.ค. 61 

(ล้ำนบำท) 
หลักประกนั 

เงื่อนไขในสญัญำเงิน
กู้ยืม 

- ค้ าประกันบุคคลในนามนายธีรวัฒน์  สุวรรณ
พินิจ และนายธราธร ยวงบัณฑิต และนาย
โอภาส เฉดิพันธุ์ ค้ าประกันเต็มวงเงินกู้ 

เกิน 2 ตอ่ 1 เท่า 
- DSCR (Debt Service 

Coverage Ratio) ไม่
น้อยกว่า 2 เท่า 

- ผู้กู้ต้องเอาประกันภัยใน
ทรัพย์สินท่ีเป็น
หลักประกันและ/หรือบน
ทรัพย์สินบนพื้นท่ีท่ีเช่า 

2. วงเงินกู้ยืมระยะยาว 
วัตถุประสงค์เพ่ือก่อสร้าง
อาคารส านักงาน 

6.00 18 มิ.ย. 56 17 มิ.ย. 63 7 ป ี
 

อัตราดอกเบ้ีย
อ้างอิงตาม MLR 

2.72 - จ านองโฉนดเลขท่ี 111455, 111456 ต าบล
หัวหมาก(หัวหมากใต้) อ าเภอบางกะปิ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร กรรมสิทธิ์ของบริษัท พรอ้มสิ่ง
ปลูกสร้างอื่นๆ บนท่ีดินดังกล่าว 

- ค้ าประกันบุคคลในนามนายธีรวัฒน์  สุวรรณ
พินิจ และนายธราธร ยวงบัณฑิต และนาย
โอภาส เฉดิพันธุ์ ค้ าประกันเต็มวงเงินกู ้

- ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน/
ทุนช าระแล้วเป็น 10 ล้าน
บาท 

- Debt to Equity Ratio ไม่
เกิน 2 ตอ่ 1 เท่า  

- ผู้กู้ต้องเอาประกันภัยใน
ทรัพย์สินท่ีเป็น
หลักประกันและ/หรือบน
ทรัพย์สินบนพื้นท่ีท่ีเช่า 

3. วงเงินกู้ยืมระยะยาว 
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นทุน
ในกิจการ 

7.00 15 ส.ค. 58 14 ส.ค. 65 7 ปี  
 

อัตราดอกเบ้ีย
อ้างอิงตาม MLR 

4.89 - ค้ าประกันบุคคลในนามนายธีรวัฒน์  สุวรรณ
พินิจ และนายธราธร ยวงบัณฑิต และนาย
โอภาส เฉดิพันธุ์ ค้ าประกันเต็มวงเงินกู้ 

- ให้มีการจัดหาหนังสือค้ าประกันของบรรษัท

- ผู้กู้ต้องเอาประกันภัยใน
ทรัพย์สินท่ีเป็น
หลักประกันและ/หรือบน
ทรัพย์สินบนพื้นท่ีท่ีเช่า 
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ประเภทวงเงนิ 
วงเงนิกู้
รวม 

ล้ำนบำท 

วันที่
เริ่มต้น
สัญญำ 

วันที่สิน้สดุ
สัญญำ 

อำยุ
สัญญำ 

อัตรำดอกเบีย้ 
/ ค่ำธรรมเนยีม 

ภำระหนี้  
ณ 31 มี.ค. 61 

(ล้ำนบำท) 
หลักประกนั 

เงื่อนไขในสญัญำเงิน
กู้ยืม 

ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  
4. วงเงินกู้ยืมระยะยาว 
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็น
เงินทุนในกิจการ 

5.00 20 ธ.ค. 59 19 ธ.ค. 64 5 ป ี
 

อัตราดอกเบ้ีย
อ้างอิงตาม MLR 

4.25 
 

- จ านองโฉนดเลขท่ี 111455, 111456 ต าบล
หัวหมาก(หัวหมากใต)้ อ าเภอบางกะปิ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร กรรมสิทธิ์ของบริษัท พรอ้มสิ่ง
ปลูกสร้างอื่นๆ บนท่ีดินดังกล่าว 

- ค้ าประกันบุคคลในนามนายธีรวัฒน์  สุวรรณ
พินิจ และนายธราธร ยวงบัณฑิต และนาย
โอภาส เฉดิพันธุ์ ค้ าประกันเต็มวงเงินกู้ 

- Debt to Equity Ratio ไม่
เกิน 2 ตอ่ 1 เท่า 

- DSCR (Debt Service 
Coverage Ratio) ไม่
น้อยกว่า 1.25 เท่า 

- ผู้กู้ต้องเอาประกันภัยใน
ทรัพย์สินท่ีเป็น
หลักประกันและ/หรือบน
ทรัพย์สินบนพื้นท่ีท่ีเช่า 
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5.4 เครื่องหมำยกำรค้ำ 
  

บริษัทอยู่ระหวา่งการด าเนินการจดทะเบยีนเครื่องหมายการค้ากบักรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณชิย์ 

ได้แก่ “M VISION” “THAILAND MOBILE EXPO” “WHATPHONE” “EV EXPO” และ “STEP EXTRA” โดยมีรายละเอียด

ของเครื่องหมายการคา้ ดังต่อไปนี ้

เครื่องหมำย
กำรค้ำ 

ภำพเคร่ืองหมำย
กำรค้ำ 

กรรมสิทธิ ์ ประเภทบริกำร ระยะเวลำคุ้มครอง 

M VISION 

 

บริษัท 1.การตลาดผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  

2. จัดพิมพ์สื่อโฆษณา 
3.วางแผนจัดการและจดั 
งานแสดงสินค้า 

บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขอจด
ทะเบี ยน เครื่อ งหมายการค้ ากั บกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา (ทางบริษัทได้ยื่นค า
ขอ เลขที่  1 70132447  เมื่ อ วั น ที่  14 
กันยายน 2560) 

M VISION  

 

บริษัท 1.การตลาดผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  

2. จัดพิมพ์สื่อโฆษณา 
3.วางแผนจัดการและจดั
งานแสดงสินค้า 

บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขอจด
ทะเบี ยน เครื่อ งหมายการค้ ากั บกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา (ทางบริษัทได้ยื่นค า
ขอเลขที่ 1047591 22 มิถุนายน 2559) 

THAILAND 
MOBILE EXPO 

 บริษัท 1.ด าเนินและจัดการ
ทางดา้นแสดงสินคา้ 

บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขอจด
ทะเบี ยน เครื่อ งหมายการค้ ากั บกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา (ทางบริษัทได้ยื่นค า
ขอเลขที่ 1047583 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
2559) 

บริษัท 1. ให้เชา่พื้นที่เพื่อขาย
สินค้า 

บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขอจด
ทะเบี ยน เครื่อ งหมายการค้ ากั บกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา (ทางบริษัทได้ยื่นค า
ขอเลขที่ 1047582 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
2559) 

EV EXPO 

 

บริษัท 1. ให้เชา่พื้นที่เพื่อขาย
สินค้า 

บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขอจด
ทะเบี ยน เครื่อ งหมายการค้ ากั บกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา (ทางบริษัทได้ยื่นค า
ขอ เลขที่  1 80105522  เมื่ อ วั น ที่  21 
กุมภาพันธ์ 2561 

STEP EXTRA 

 

บริษัท 1. บทความรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬา 

บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขอจด
ทะเบี ยน เครื่อ งหมายการค้ ากั บกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา (ทางบริษัทได้ยื่นค า
ขอเลขที่ 180108541 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2561 
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เครื่องหมำย
กำรค้ำ 

ภำพเคร่ืองหมำย
กำรค้ำ 

กรรมสิทธิ ์ ประเภทบริกำร ระยะเวลำคุ้มครอง 

1. ให้เขา้ถึงเว็บไซต์ผ่าน
เครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 

2. ให้ผู้ใช้หลายราย
เข้าถงึข้อมูลขา่วสาร
ผ่านทางอินเตอร์เนต็ 

บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขอจด
ทะเบี ยน เครื่อ งหมายการค้ ากั บกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา (ทางบริษัทได้ยื่นค า
ขอเลขที่ 180108543 เมื่อวันที่ 20 มนีาคม 
2561 

1. ให้ข้อมูลเกีย่วกับ
สุขภาพ 

บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขอจด
ทะเบี ยน เครื่อ งหมายการค้ ากั บกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา (ทางบริษัทได้ยื่นค า
ขอเลขที่ 180108545 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2561 

 

บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนส่ิงพิมพ์ตามพระราชบัญญัตกิารพิมพ์ พ.ศ. 2484 กับหอสมุดแห่งชาติ ได้แก่ 

“WHATPHONE” โดยมีรายละเอยีดของการแจ้งจดการพิมพ์ ดงัตอ่ไปน้ี 

ชื่อหนังสอื 
ภำพเครื่องหมำย

สิ่งพิมพ ์
กรรมสิทธิ ์ ประเภทสินค้ำ เลขทะเบียน ISBN 

WHATPHONE  
 

บริษัท 1. เพื่อเผยแพร่ขา่วสาร
ด้านโทรศัพท์มือถือ 
เทคโนโลยี บทความ  
สารคดี โฆษณา และ
แจ้งความ 

 เลขทะเบียน  ISBN: 9 778601 426000  

 
 

5.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาลงทุนใน
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมทั้งโครงการลงทุนแต่ละโครงการนั้น บริษัทจะให้ความส าคัญกับการพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่
เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเส่ียงและ
สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอ านาจอนุมัติที่ก าหนดไว้ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดและประกาศของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายกฏระเบียบ หรือประกาศค าส่ังต่างๆที่
เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะควบคุมผ่านการส่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ เพื่อควบคุมทิศทาง
และนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 


