บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
5.
5.1

ทรัพย์สิน

สิ นทรัพย์ถาวรหลัก
5.1.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
ณ 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีทด่ี นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ จานวน 77.2 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทสิ นทรัพย์
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครือ่ งตกแต่งสานักงาน
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

มูลค่าสุทธิ (บาท)
ภาระผูกพัน
2,109,446
ไม่ม ี
13,648,687
ไม่ม ี
32,097,598
ไม่ม ี
29,311,990
มี
รวม
77,167,709
หมายเหตุ กลุ่มบริษทั ฯ มีหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าซื้อยานพาหนะทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวนทัง้ สิน้ 3,670,056 บาท

5.2

ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกหนี้ ตามสัญญาให้ก้เู งิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้ ลูกหนี้ตามสัญญาให้กเู้ งิน แสดงตามมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั โดยแสดงจานวนหนี้ตามสัญญาหักด้วย
ดอกเบีย้ ทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยจาแนกตามอายุหนี้คา้ งชาระได้ดงั ้ นี้
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อ
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระหรือเกินกาหนดน้อยกว่า 1 เดือน
เกินกำหนด
เกินกาหนดชาระ 1-3 เดือน
เกินกาหนดชาระ 4-6 เดือน
เกินกาหนดชาระ 7-12 เดือน
เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
เงินรับทีไ่ ม่สามารถระบุได้
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิ

ลูกหนี้ ตามสัญญาให้ก้เู งิ น
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระหรือเกินกาหนดน้อยกว่า 1 เดือน
เกินกำหนด
เกินกาหนดชาระ 1-3 เดือน
เกินกาหนดชาระ 4-6 เดือน
เกินกาหนดชาระ 7-12 เดือน
เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ ตามสัญญาให้ก้เู งิ น-สุทธิ

31 ธันวาคม 2555
ล้านบาท
ร้อยละ
901.76
69.39
324.63
46.15
15.60
11.42
1,299.57
37.92
13.93
1,247.72

24.98
3.55
1.20
0.88
100.00
2.92
1.07
96.01

31 ธันวาคม 2555
ล้านบาท
ร้อยละ
2,061.57
76.48
493.35
72.89
34.48
33.32
2,695.61
175.45
2,520.15
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18.30
2.70
1.28
1.24
100.00
6.51
93.49

31 มีนาคม 2556
ล้านบาท
ร้อยละ
958.10
68.54
359.74
47.96
19.42
12.70
1,397.92
43.70
24.35
1,329.87

25.73
3.43
1.39
0.91
100.00
3.13
1.74
95.13

31 มีนาคม 2556
ล้านบาท
ร้อยละ
2,254.29
76.43
546.70
74.74
39.62
34.28
2,949.63
178.40
2,771.23

18.53
2.53
1.34
1.16
100.00
6.05
93.95
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นโยบายการตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบายตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระยะเวลาการค้างชาระของลูกหนี้คงเหลือหักด้วยดอกเบี้ยทีย่ งั ไม่ถอื
เป็ นรายได้และมูลค่าหลักประกันซึ่งคานวณหลังหักอัตราคิดลดร้อยละ 0-75 ของจานวนหนี้ตามสัญญาสุทธิ
ระยะเวลาค้างชาระ
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
ค้างชาระ 1 เดือน
ค้างชาระ 2-3 เดือน
ค้างชาระ 4-6 เดือน
ค้างชาระ 7-12 เดือน
ค้างชาระมากกว่า 12 เดือน

อัตราร้อยละของค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
สัญญาเช่าซื้อและเงิ นให้ สัญญาเช่าซื้อและเงิ นให้ก้ยู ืม
เงิ นให้ก้ยู ืมส่วนบุคคล
กู้ยืมรถจักรยานยนต์
หลักประกันประเภทอื่น
1
1
1
2
2
1
2
2
2
100
20
100
100
100
100
100
100
100

นโยบายการตัดหนี้ สูญ
กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบายการตัดหนี้สูญตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า
ด้วยการจาหน่ายหนี้สญ
ู จากบัญชีลูกหนี้
5.3

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตนจานวนรวม 4 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทสิ นทรัพย์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิทธิ ์

5.4

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
เป็นเจ้าของ

มูลค่า (บาท)
4,478,977

ภาระผูกพัน
ไม่ม ี

เครื่องหมายการค้าและลิ ขสิ ทธิ์
ณ 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีเครื่องหมายการค้า จานวน 3 เครื่องหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
เครื่องหมาย
การค้า/บริ การ

ประเภท

สาหรับ

สถานะ

ออกให้

สิ้ นสุด

เลขที่

บริการ

บริการให้กยู้ มื รับจานอง รับจานา

อนุมตั ิ

29 ม.ค. 56

10 พ.ย. 64

บ56313

บริการ

บริการให้กยู้ มื รับจานอง รับจานา

อนุมตั ิ

4 เม.ย.54/1

17 ก.พ. 63

บ49642

บริการ

บริการให้กยู้ มื รับจานอง รับจานา

รออนุมตั ิ

--

--

--

หมายเหตุ: บริษทั ฯ ได้รบั โอนเครือ่ งหมายการค้าจาก บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ จากัด ในเดือนมิถุนายน 2556
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5.5

นโยบายการลงทุน
5.5.1 นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริ ษทั ย่อย
ณ 31 มีนาคม 2556 บริษทั ฯ ลงทุนในบริษทั ย่อย 2 บริษทั คือบริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1982 จากัด และบริษทั เงินสด
ทันใจ จากัด ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99 โดยมูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อยทัง้ 2 บริษทั ตามวิธรี าคาทุนมีมูลค่ารวม
เท่ากับ 132 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 4.93 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจทีเ่ ป็ นประโยชน์หรือสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษทั ฯ เพื่อเสริมสร้างรายได้ กาไร
และศักยภาพการเจริญเติบโตให้กบั กลุ่มบริษทั ฯ โดยนโยบายการบริหารงานของบริษทั ย่อยจะเป็ นไปตามนโยบายของ
บริษทั ฯ อีกทัง้ การลงทุนต้องเป็ นการดารงสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถบริหารและควบคุมบริษทั ย่อย หรือมี
ส่วนกาหนดทิศทางการบริหารและควบคุมบริษทั ร่วมได้ นอกจากนี้ การลงทุนจะเป็ นไปได้ทงั ้ ในรูปแบบการลงทุนเอง การ
ร่วมทุ น หรือ การลงทุนบางส่ วน อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ไม่ม ีนโยบายที่จะลงทุ นในบริษทั ที่ไม่สามารถส่งตัวแทนไปเป็ น
กรรมการได้
5.5.2 นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายในการลงทุนในหลักทรัพย์ นอกจากการลงทุนอันเกีย่ วเนื่องกับการดาเนินงานหลักของบริษทั ฯ

5.6

สรุปสาระสาคัญของสัญญาที่สาคัญในการดาเนิ นงาน
5.6.1 สัญญาเงินกู้ยืมเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ ได้เข้าทาสัญญาเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 2 แห่ง และกับบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ง (“ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์”) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สถาบันการเงินแห่งที่ 1
ผูก้ ู้
ประเภทวงเงิน
วงเงิน
หลักประกันและผูค้ ้าประกัน
ภาระหนี้ ณ 31 มี.ค. 2556
เงื่อนไขอื่นๆ

กลุ่มบริษทั ฯ
วงเงินกูร้ ะยะสัน้
1,500 ล้านบาท
จดจานองหลักประกันรวมถึงค้าประกันการใช้วงเงินโดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
1,042.98 ล้านบาท
 กลุ่มบริษทั ฯ สามารถเบิกเงินกูไ้ ด้โดยอิงสัดส่วนจากจานวนเงินทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ ให้
สินเชื่อกับผูเ้ ช่าซือ้ หรือผูก้ ู้
 ห้ามกลุ่มบริษทั ฯ ให้กรรมการกูย้ มื เงินก่อนชาระหนี้ธนาคารเสร็จสิน้ ทุกวงเงิน
 กลุ่มบริษทั ฯ ตกลงไม่ชาระเงินกูย้ มื เงินกรรมการก่อนชาระหนี้ธนาคารเสร็จสิน้ ทุก
วงเงินและเงินกูย้ มื กรรมการต้องไม่คดิ ดอกเบีย้ ทีส่ งู กว่าอัตราเงินกูข้ องธนาคาร

ผูก้ ู้
ประเภทวงเงิน
วงเงิน
หลักประกันและผูค้ ้าประกัน
ภาระหนี้ ณ 31 มี.ค. 2556
เงื่อนไขอื่นๆ

กลุ่มบริษทั ฯ
วงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี
55 ล้านบาท
จดจานองหลักประกันรวมถึงค้าประกันการใช้วงเงินโดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
-ไม่ม-ี
 กลุ่มบริษทั ฯ ตกลงไม่ชาระเงินกูย้ มื เงินกรรมการก่อนชาระหนี้ธนาคารเสร็จสิน้ ทุก
วงเงินและเงินกูย้ มื กรรมการต้องไม่คดิ ดอกเบีย้ ทีส่ งู กว่าอัตราเงินกูข้ องธนาคาร
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 ดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของเจ้าของ (D/E Ratio) ไม่เกิน 2.5 เท่า (ไม่รวมเงิน
กูย้ มื กรรมการ) อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทั ฯ ได้รบั การผ่อนผันจากสถาบันการเงิน ให้
D/E Ratio ปี 2555 เกินกว่า 2.5 เท่า โดยไม่ถอื เป็ นการผิดเงื่อนไขสินเชื่อ
สถาบันการเงินแห่งที่ 2
ผูก้ ู้
ประเภทวงเงิน
วงเงิน
หลักประกันและผูค้ ้าประกัน
ภาระหนี้ ณ 31 มี.ค. 2556
เงื่อนไขอื่นๆ

กลุ่มบริษทั ฯ
วงเงินกูร้ ะยะสัน้
2,230 ล้านบาท
จดจานองหลักประกันรวมถึงค้าประกันการใช้วงเงินโดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
1,836.36 ล้านบาท
 กลุ่มบริษทั ฯ สามารถเบิกเงินกูไ้ ด้โดยอิงสัดส่วนจากจานวนเงินทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ ให้
สินเชื่อกับผูเ้ ช่าซือ้ หรือผูก้ ู้
 ดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของเจ้าของ (D/E Ratio) ไม่เกิน 4.5 เท่าในปี 2555
และลดเหลือไม่เกิน 3 เท่า นับจากปี 2556 เป็ นต้นไป

ผูก้ ู้
ประเภทวงเงิน
วงเงิน
หลักประกันและผูค้ ้าประกัน
ภาระหนี้ ณ 31 มี.ค. 2556

กลุ่มบริษทั ฯ
วงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี
30 ล้านบาท
จดจานองหลักประกันรวมถึงค้าประกันการใช้วงเงินโดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
-ไม่ม-ี

ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์
ผูก้ ู้
ประเภทวงเงิน
วงเงิน
ภาระหนี้ ณ 31 มี.ค. 2556

กลุ่มบริษทั ฯ
วงเงินกูร้ ะยะสัน้
1,500 ล้านบาท
933.26 ล้านบาท

5.6.2 สัญญาเช่าสาขา
กลุ่มบริษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าพืน้ ที่กบั บุคคลภายนอก และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เพื่อใช้เป็ นสาขา โดยมีระยะเวลา
ตามสัญญาเช่าส่วนใหญ่ไม่เกิน 3 ปี เงื่อนไขการชาระเงินรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการเช่าสาขารวม 252 สาขา
และ 329 สาขา คิดเป็ นภาระผูกพันตามสัญญาเช่ารวมทัง้ สิน้ 97.46 ล้านบาท และ 124.47 ล้านบาท ตามลาดับ
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