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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 อุปกรณ และยานพาหนะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพยถาวรโดยมีมูลคาสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม มีรายละเอียด ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

มูลคาสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม

รายการ

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

คอมพิวเตอรและอุปกรณ

0.59

เปนเจาของ

ไมมี

เครื่องตกแตงสํานักงาน

0.18

เปนเจาของ

ไมมี

เครื่องใชและอุปกรณสํานักงาน

0.23

เปนเจาของ

ไมมี

ยานพาหนะ

1.97

เปนเจาของ

ไมมี

โปรแกรมคอมพิวเตอร

0.02

เปนเจาของ

ไมมี

รวม

2.99

5.2 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแสดงในมูลคาตามสัญญาหักดวยดอกเบี้ยที่ยังไมรับรูเปนรายได และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โดยจําแนกตามอายุหนี้คางชําระและการสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ไดดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ

วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลคา

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

601.42

6.01

ไมเกิน 0.5 งวด

20.66

0.41

มากกวา 0.5 - 1 งวด

48.47

0.97

มากกวา 1 - 2 งวด

44.69

0.89

มากกวา 2 – 3 งวด

17.70

0.35

เกินกวา 3 งวดขึน้ ไป

9.84

5.69

742.78

14.33

ลูกหนี้ปกติ
เกินวันครบกําหนด

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อรวม
สํารองทั่วไปสูงกวาสํารองตามเกณฑ

24.46

รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

38.79

สัดสวนคาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญตอยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อรวม (รอยละ)

5.22

หมายเหตุ : บริษทั ฯกําหนดการชําระเงินของลูกหนี้เปนงวดละ 3 เดือน
สํารองทั่วไปสูงกวาสํารองตามเกณฑ คือ การตั้งสํารองตามนโยบายในอัตรารอยละ 2.50 ของยอดสินเชื่อตามสัญญาเชาซื้อที่
ปลอยเปรียบเทียบกับการตั้งสํารองตามเกณฑมาตรฐานบัญชีทั่วไป
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นโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯ มีนโยบายตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 2.50 ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่เกิดขึ้นในแตละเดือน
และเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทฯจะใชวิธีการประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ อายุของลูกหนี้ และการ
คาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกคาและมูลคาของหลักทรัพยเชาซื้อเมื่อมีการยึดคืน แลวนํามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑที่กําหนด ดังตอไปนี้
อายุหนี้คา งชําระ

อัตราการตั้งคาเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ปกติ
รอยละ 1.00 ของยอดลูกหนี้สุทธิ
ลูกหนี้คางชําระไมเกิน 3 งวดเงิน
รอยละ 2.00 ของยอดลูกหนี้สุทธิ
ลูกหนี้คางชําระเกินกวา 3 งวดเงินขึ้นไป
รอยละ 100.00 ของยอดลูกหนี้สุทธิหลังหักรอยละ 62.00 ของมูลคาหลักประกัน
หมายเหตุ : บริษัทฯกําหนดการชําระเงินของลูกหนี้เปนงวดละ 3 เดือน

หากพบวา การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 2.50 ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อไมเพียงพอ บริษัทฯจะตั้ง
สํารองเพิ่มในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
นโยบายการตัดหนี้สูญ
บริษัทฯ มีนโยบายการตัดหนี้สูญตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย
การจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
5.3 ลูกหนี้ระหวางการดําเนินการทางกฎหมาย มีหลักประกัน - สุทธิ
ลูกหนี้ระหวางการดําเนินการทางกฎหมาย มีหลักประกัน – สุทธิ คือ ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ไดยกเลิกสัญญาแลว
หักจากรายไดจากสิทธิเรียกรองตามสัญญาเชาซื้อที่ยังไมถือเปนรายได ณ วันยกเลิกสัญญาและไดหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่ง
แสดงยอดคงเหลือในราคาหลักประกันที่คาดวาจะขายได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลคาทางบัญชีของลูกหนี้ระหวางการดําเนินการทางกฎหมาย มีหลักประกัน - สุทธิ มีดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ลูกหนี้ระหวางการดําเนินการทางกฎหมาย มีหลักประกัน – สุทธิ
หัก คาเผื่อการลดมูลคา

6.88
(3.05)

สินทรัพยรอการขาย - สุทธิ

3.83

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

742.78

อัตราสวนสินทรัพยรอการขายตอลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (รอยละ)
จํานวน (ราย)

0.52
7
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5.4 ลูกหนี้ระหวางการดําเนินการทางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีมูลคาสุทธิ 0.41 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.05 ของสินทรัพยรวม โดยบริษัทฯ ตั้งคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ระหวางการดําเนินการทางกฎหมายรอยละ 100 หลังหักมูลคาหลักประกัน
(หนวย : ลานบาท)

วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ลูกหนี้อยูระหวางดําเนินการทางกฎหมาย

24.25

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(23.85)

ลูกหนี้อยูระหวางดําเนินการทางกฎหมาย- สุทธิ
จํานวน (ราย)

0.41
70

5.5 รายละเอียดของสัญญาที่สําคัญ
5.5.1 สัญญาเชาพื้นที่สํานักงาน
สํานักงานชั้น 8
สรุปสัญญาเชาพื้นที่สํานักงาน ซึ่งบริษัทฯเชาเพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ โดยมีสรุปรายละเอียดของสัญญาเชา ดังนี้
คูสัญญา
:
บริษัท เอส จี แลนด จํากัด (“ผูใหเชา”) ซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ
บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (“ผูเชา”)
:
สถานที่เชา
:
พื้นที่ในอาคาร เอส จี ทาวเวอร ชั้น 8 หองหมายเลขที่ 802 ซึ่งตั้งอยูที่ 161/1
ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ มีพื้นที่ใชสอย
รวมประมาณ 433 ตารางเมตร
ระยะเวลา
:
3 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราคาเชา
:
คาเชาสถานที่ และคาบริการการดูแลและบํารุงรักษาพื้นที่สวนกลางในอาคาร จํานวน
238,150 บาทตอเดือน
เงื่อนไขการตอสัญญา :
หากบริษัทฯ มีความประสงคจะเชาสถานที่เชาตอไปหลังจากครบกําหนดเวลาการเชา
บริษัทฯ จะตองแจงความประสงคใหผูใหเชาทราบเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาอยาง
นอย 90 วัน โดยผูใหเชาจะตออายุใหอีกเปนระยะเวลาตามที่ผูใหเชาเห็นสมควร โดย
จะตออายุใหเฉพาะบางสวนหรือทั้งหมดของสถานที่เชาก็ได และคูสัญญาจะตองเจรจา
ตกลงเกี่ยวกับอัตราคาเชากันใหมใหแลวเสร็จกอนครบกําหนดอายุการเชาไมนอยกวา
60 วัน
5.5.2 สัญญาเชาพื้นที่ และดูแลรักษา Server
คูสัญญา
สถานที่เชา

:
:
:

บริษัท เจเนอรัล เอาทซอรสซิ่ง จํากัด (“ผูใหเชา”)
บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (“ผูเชา”)
พื้นที่ในอาคาร เอส จี ทาวเวอร ชั้น 8 หองหมายเลขที่ 802 ซึ่งตั้งอยูที่ 161/1
ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
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ระยะเวลา
:
อัตราคาเชา
:
เงื่อนไขการตอสัญญา :

1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
คาเชาสถานที่ คาบริการการดูแล จํานวน 10,000 บาทตอเดือน
หากบริษัทฯมีความประสงคจะเชาสถานที่เชาตอไปหลังจากครบกําหนดเวลาการเชา
บริษัทฯจะตองแจงความประสงคใหผูใหเชาทราบเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาอยาง
นอย 90 วัน โดยผูใหเชาจะตออายุใหอีกเปนระยะเวลาตามที่ผูใหเชาเห็นสมควร โดย
จะตออายุใหเฉพาะบางสวนหรือทั้งหมดของสถานที่เชาก็ได และคูสัญญาจะตองเจรจา
ตกลงเกี่ยวกับอัตราคาเชากันใหมใหแลวเสร็จกอนครบกําหนดอายุการเชาไมนอยกวา
60 วัน

5.5.3 บันทึกความเขาใจกับผูผลิตเละผูจําหนายเครื่องจักรที่ใชสําหรับการเกษตร
บริษัทฯไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจโครงการสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรกับผูผลิตเละผูจําหนายใน
ประเทศหลายราย ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริมการจําหนายสินคาของผูผลิตและผูจําหนาย ทั้งนี้ผูผลิตมีขอตกลง
รับซื้อคืนเครื่องจักรกลการเกษตรจากกรณีที่บริษัทฯดําเนินการยึดคืนมาจากผูเชาซื้อ โดยผูผลิตบางรายจะจัดทําวงเงินค้ํา
ประกันกับธนาคารเปนจํานวนหนึ่ง สําหรับการรับซื้อทรัพยคืนดังกลาว
ทั้งนี้ขอ กําหนดเงื่อ นไขตางๆ ในบันทึกขอตกลงกับ ผูผลิตแตละรายจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับการเจรจากั บ
คูสัญญา โดยระยะเวลาตามบันทึกขอตกลงมีอายุประมาณ 1 - 3 ป และจะใหมีการทบทวนเงื่อนไขตางๆ เพื่อทําบันทึก
ขอตกลงกันใหม อยางไรก็ตาม บริษัทฯไมถูกกําหนดปริมาณยอดสั่งซื้อขั้นต่ําและมิไดรับสิทธิในการเปนผูใหสินเชื่อ
เครื่องจักรกลการเกษตรของผูผลิตเพียงรายเดียว แตจะใหมีความรวมมือกันของคูสัญญาอยางดีที่สุดเพื่อสงเสริมธุรกิจ
รวมกัน
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