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5. ทรั พย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1

รายละเอียดสินทรั พย์ ท่ ใี ช้ ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 สินทรัพย์ถาวรที่บริ ษัทใช้ ในการประกอบธุรกิจมีมลู ค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
เท่ากับ 142.15 ล้ านบาท รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร แสดงได้ ดงั นี ้
มูลค่ าสุทธิ
หลังหักค่ าเสื่อมราคา
สะสม (บาท)

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้ าของ

23,800,000

ไม่มี

เป็ นเจ้ าของ

21,520,594

ไม่มี

เป็ นเจ้ าของ

12,520,027

ไม่มี

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นผู้เช่า (เช่าการเงิน)
เป็ นเจ้ าของ

4,229,480
15,669,034
63,740,835
670,000
142,149,970

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ประเภทของสินทรั พย์
สินทรั พย์ ถาวร
1 ที่ดิน
โฉนดเลขที่ 69738
เนื ้อที่ 6 ไร่ 0 งาน 70 ตารางวา
ที่ตงั ้ ตําบลหน่องขาม อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี
2 อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคารสํานักงานใหญ่
ที่ตง:ั ้ 88/8 ถนนนนทรี แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
ส่วนปรับปรุงสถานที่จอดรถและวางตู้
สินค้ า
ที่ตง:ั ้ 35/6-7 หมู่ 1 ตําบลหนองขาม
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
3 เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สํานักงาน
4 ยานพาหนะ
5 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง
รวม

นอกจากทรั พ ย์ สิ น ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบธุร กิ จ ของบริ ษั ท ดัง กล่า วข้ า งต้ น แล้ ว บริ ษั ท ได้ เช่ า พื น้ ที่ สํ า นัก งาน โดยมี
รายละเอียดสัญญาเช่าดังนี ้
สัญญาเช่ า
1. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้ างอาคาร
โฉนดเลขที่ 53901 เลขที่ดิน 376 หน้ าสํารวจ 11348
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของสัญญา
ผู้เช่า
ผู้ให้ เช่า
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สัญญาเช่ า

รายละเอียดของสัญญา

เนื ้อที่ดิน 1 งาน 70 2/10 ตารางวา

2. สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร
- โฉนดเลขที่ 164087 เลขที่ดิน 5612 หน้ าสํารวจ 32222
ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
เนื ้อที่ดิน 42 ตารางวา
- อาคารพาณิชย์บนที่ดินดังกล่าวจํานวน 3 ชัน้ 2 คูหา

3.. สัญญาเช่าอาคารของ SUN
- พื ้นที่ห้องของอาคารเลขที่ 88/8 ชันที
้ ่ 4 ถนนนนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถนุ ายน 2577
ค่าเช่า
: ปี ที่ 1 - 2 เดือนละ 92,674 บาท
ปี ที่ 3 - 5 เดือนละ 101,941 บาท
ปี ที่ 6 - 8 เดือนละ 112,135 บาท
ปี ที่ 9 - 11 เดือนละ 123,349 บาท
ปี ที่ 12 -14 เดือนละ 135,684 บาท
ปี ที่ 15 -17 เดือนละ 149,252 บาท
ปี ที่ 18 -20 เดือนละ 164,177 บาท
รวมค่าเช่าทังสิ
้ ้นจํานวน 30,539,586 บาท
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ เป็ นสํานักงานใหญ่ของบริษัท
การต่อสัญญา : ให้ สทิ ธิแก่ผ้ เู ช่าต่อระยะเวลาเช่าไปอีก 3 ปี โดย
ต้ องแจ้ งผู้ให้ เช่าทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน
ก่อนวันสิ ้นสุดสัญญา
ผู้เช่า
: WICE
ผู้ให้ เช่า
: นางอารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร
(เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท)
ระยะเวลา : 1 สิงหาคม 2557 – 1 สิงหาคม 2560
ค่าเช่า
: 31,000 บาทต่อเดือน
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ เป็ นหน่วยบริการของบริ ษัทที่แหลมฉบัง
การต่อสัญญา : ให้ สทิ ธิแก่ผ้ เู ช่าต่อระยะเวลาเช่าไปอีก 3 ปี โดย
ต้ องแจ้ งผู้ให้ เช่าทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน
ก่อนวันสิ ้นสุดสัญญา
ผู้เช่า
: SUN (บริษัทย่อย)
ผู้ให้ เช่า : WICE
ระยะเวลา : 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558
พื ้นที่เช่า : 308 ตารางเมตร
ค่าเช่า
: 55,400 บาทต่อเดือน
ค่าบริ การ : 55,400 บาทต่อเดือน
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ เป็ นสํานักงานใหญ่ของบริษัทย่อย
การต่อสัญญา : ผู้เช่าจะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกําหนดอายุ
สัญญา
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สัญญาเช่ า
4.. สัญญาเช่าสํานักงาน สาขาสุวรรณภูมิ
- ห้ องภายในอาคารตัวแทนขนส่งสินค้ าทางอากาศ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- อาคาร AO3 หมายเลข 11 (ชัน้ 4)

5.2

รายละเอียดของสัญญา
ผู้เช่า
: SUN (บริษัทย่อย)
ผู้ให้ เช่า : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถนุ ายน 2560
พื ้นที่เช่า : 51.25 ตารางเมตร
ค่าเช่า
: 17,937.50 บาทต่อเดือน
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ เป็ นสาขาของบริษัทย่อย
การต่อสัญญา : ผู้เช่าจะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนครบกําหนดอายุ
สัญญา

รายละเอียดสินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่บริ ษัทใช้ ในการประกอบธุรกิจเท่ากับ 0.12 ล้ านบาท โดยรายการ
ดังกล่าวได้ แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5.3

สัญญาสําคัญที่เกี่ยวข้ องในการดําเนินธุรกิจ
5.3.1 สรุ ปสัญญากับสายการเดินเรื อ
1.
2.
3.
4.
5.

บริ ษัทมีการทําสัญญาบริการกับสายการเดินเรื อ ซึง่ สามารถสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี ้
เส้ นทางการขนส่งหลัก ได้ แก่ เส้ นทางไทย-สหรัฐอเมริกา
้ ่า (Minimum Quantity Commitment:
สายการเดินเรื อมีหน้ าที่ให้ บริ การจัดระวางเรื อให้ บริ ษัทตามปริ มาณขันตํ
MQC) ที่ระบุไว้ ในสัญญาบริการ
บริษัทจะชําระค่าระวางให้ กบั สายการเดินเรื อตามอัตราที่ระบุในสัญญาบริการ
สัญญาบริการมีอายุ 1 ปี และมีการต่อสัญญาทุกปี
สายการเดินเรื อมีความรับผิดชอบในสินค้ าตามที่ระบุไว้ ในใบตราส่ง (Bill of Landing)

ทังนี
้ ้ มีสายการเดินเรื อ 1 แห่งระบุว่าในกรณี ที่บริ ษัทไม่สามารถขายระวางเรื อตามปริ มาณขัน้ ตํ่าที่ตกลงในสัญญา
บริ ษัทจะโดนปรับ (Deficit Charges) ในอัตรา 250 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อ FEU (Forty Foot Equipment Unit หรื อ ตู้คอนเทน
เนอร์ ขนาด 40 ฟุต) อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะมีการประเมินปริ มาณงานจากข้ อมูลในอดีตและประเมินแนวโน้ มงานที่คาดว่าจะ
ได้ รับก่อนที่จะลงนามในสัญญา เพื่อให้ มั่นใจว่าจะสามารถขายระวางได้ ตามที่ตกลงในสัญญา ในกรณี ที่เรื อเต็ม สายการ
เดินเรื อจะปฏิเสธการจองระวางเรื อ ซึง่ บริษัทจะสามารถลดยอด MQC ได้ โดยที่ผา่ นมาบริษัทไม่เคยโดนค่าปรับดังกล่าว
5.3.2 สรุ ปสัญญากับตัวแทนต่ างประเทศ
กลุม่ เครื อข่าย Sun Express Group สามารถสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี ้
1. ร่วมกันพัฒนาการขนส่ง รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้ อมูลในแง่ ค่าบริ การ การแข่งขัน การขาย และการปฏิบตั ิการ และ
แนะนําถึงธุรกิจขนส่งและธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจจะสามารถขยายธุรกิจไปได้
2. ทังสองฝ่
้
ายสามารถใช้ เครื อข่ายของกันและกันในการปฏิบตั ิงาน
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3.
4.
5.
6.

ทังสองฝ่
้
ายแต่งตังอี
้ กฝ่ ายเป็ น non-exclusive agent ของตน ในแต่ละประเทศ
ทังสองฝ่
้
ายจะเสนออัตราค่าบริการที่ดีที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
ทังสองฝ่
้
ายตกลงที่จะไม่ทําธุรกิจที่แข่งขันกัน ถ้ าไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทังสองฝ่
้
ายจะต้ องสนับสนุนการขาย การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานในการขนส่งทังทางบก
้
ทางอากาศ และ
ทางทะเล รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า ผู้ประกอบการขนส่ง และหน่วยงานต่าง ๆ
7. ทังสองฝ่
้
ายจะต้ องจัดให้ มีการบริการที่จําเป็ นเกี่ยวกับการนําเข้ าและส่งออก เช่น พิธีการศุลกากร, การจัดเก็บสินค้ า,
การส่งมอบสินค้ า, การดูแลสินค้ าระหว่างทาง, การส่งสินค้ าต่อเนื่อง, จัดเก็บค่าบริการจากลูกค้ า เป็ นต้ น
8. บริ ษัทผู้รับสินค้ าจะต้ องตรวจตราสินค้ าว่ามีความเสียหายหรื อสูญหายหรื อไม่ ถ้ ามีความเสียหายต่อสินค้ าเกิดขึ ้น
จะต้ องแจ้ งบริ ษัทประกันภัยให้ รับผิดชอบ และแจ้ งบริ ษัทต้ นทางทันทีผ่านโทรสารหรื ออีเมล์ เพื่อหาวิธีดําเนินการ
ต่อไป
9. ทังสองฝ่
้
ายจะชําระค่าตอบแทนและค่าบริการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อตกลง
10. ข้ อตกลงมิได้ กําหนดวันสิ ้นสุดของสัญญา จนกว่าจะมีการขอยกเลิกจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่าง
น้ อย 90 วัน
11. ข้ อตกลงจะถูกยกเลิกทันทีหากมีฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ ไม่ทําตามที่ระบุไว้ ในข้ อตกลง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5.4

กลุม่ ตัวแทนต่างประเทศอื่น สามารถสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี ้
บริษัทและตัวแทนต่างประเทศจะช่วยประชาสัมพันธ์ซงึ่ กันและกันในเขตประเทศและเครื อข่ายของตนเอง
บริษัทและตัวแทนต่างประเทศจะประสานงานในการให้ บริ การจัดการขนส่งให้ กนั และกัน
บริษัทและตัวแทนต่างประเทศจะชําระค่าตอบแทนและค่าบริ การต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อตกลง
ตัวแทนต่างประเทศจะไม่ปล่อยหรื อส่งสินค้ าให้ กบั ผู้รับจนกว่าจะได้ รับการชําระเงินจากผู้รับสินค้ า
ในกรณีที่เกิดปั ญหา เช่น ไม่สามารถส่งสินค้ า, สินค้ าถูกปฏิเสธการรับ, สินค้ าเสียหาย เป็ นต้ น ตัวแทนต่างประเทศ
จะต้ องแจ้ งให้ บริษัททราบทันที เพื่อหาทางแก้ ไข
ข้ อตกลงมิได้ กําหนดวันสิ ้นสุดของสัญญา จนกว่าจะมีการขอยกเลิกจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้ อตกลงจะถูกยกเลิกทันทีหากมีฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ ไม่ทําตามที่ระบุไว้ ในข้ อตกลง

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมที่มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็ นส่วนสนับสนุนกิจการ
ของบริ ษัท อันจะทําให้ บริ ษัทมีผลประกอบการหรื อผลกําไรเพิ่มมากขึ ้น หรื อธุรกิจที่เอื ้อประโยชน์ (Synergy) ให้ กบั บริ ษัท โดย
สามารถสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักของบริ ษัทให้ มีความครบวงจรมากยิ่งขึ ้น โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีเงิน
ลงทุนในบริ ษัท ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
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