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4. การวิจัยและพัฒนา
-ไมมี-

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
บริษทัมอีาคารสํ านักงานตั้งอยูท่ี อาคารแกรนดอัมรินทร ทาวเออร ชั้น 4-5 ถ.เพชรบุรีตัดใหม    เขต

ราชเทว ี กรุงเทพฯ 10320 โดยบริษัทเชาอาคารดังกลาวจากบริษัทท่ีเกี่ยวของ ซึ่งอัตราคาเชาอาคารและอุปกรณ
สํ านักงาน และคาบริการตางๆ เปนไปตามขอ 11 เร่ืองรายการระหวางกัน รายละเอียดของสินทรัพยท่ีสํ าคัญมีดังน้ี
บริษทัหลกัทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน) ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2544

รายการ อายุใชงาน
ทีเ่หลือ

มูลคาตาม
บัญชี
(บาท)

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ

หลักประกัน/ภาระ
ผูกพันของสัญญา

เงินกู
สวนปรับปรุงอาคาร - 4,842,926.93 เปนเจาของ ไมมี
ยานพาหนะ 1/ 2.5 ป 6,170,096.25 เชาซื้อ ไมมี
เคร่ืองใชสํ านักงาน 1.0 ป 4,330,629.14 เปนเจาของ ไมมี
เคร่ืองตกแตงสํ านักงาน 1.4 ป 1,458,024.14 เปนเจาของ ไมมี
คอมพิวเตอร 2/    0.8 ป 16,109,498.10 เชาซื้อ ไมมี

รวม 32,911,174.46

หมายเหตุ
1/ บริษทัไดทํ าสัญญาเชาซื้อยานพาหนะ จํ านวน 8 คัน กับบริษัท สยามพาณิชยลิสซิ่ง จํ ากัด (มหาชน) มูลคา
ตามสัญญาเชาซื้อท้ังส้ิน เทากับ 3,600,449.12 บาท ซึง่ตอมาในป 2544 ไดมีการจํ าหนาย จํ านวน 5 คัน
คงเหลือ 3 คันเหลือช ําระงวดละ 14,440.00 บาทตอคัน รวมท้ังส้ิน 21 งวด

2/ บริษทัทํ าสัญญาเชาซื้อคอมพิวเตอรเปนจํ านวนเงินท้ังส้ิน 11,490,492 บาท โดยสัญญาเร่ิม วันท่ี 15
พฤษภาคม 2543 ส้ินสุด 14 พฤษภาคม 2545 และ เร่ิมวันท่ี 1 มิถุนายน 2543 ถึง วันท่ี 31 พฤษภาคม
2545

บริษทั ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี เซอรวิส จํ ากัด
บริษทัยอยมอีาคารสํ านักงานตั้งอยูท่ี อาคารแกรนดอัมรินทร  ทาวเออร  ชั้น 6   ถ.เพชรบุรีตัดใหม   เขตราช

เทว ี กรุงเทพฯ 10320 โดยบริษัทยอยเชาอาคารดังกลาวจากบริษัทท่ีเกี่ยวของ ซึ่งอัตราคาเชาอาคารและอุปกรณ
สํ านักงาน และคาบริการตางๆ เปนไปตามขอ 11 เร่ืองรายการระหวางกัน รายละเอียดของสินทรัพยท่ีสํ าคัญมีดังน้ี
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รายการ อายุใชงานที่
เหลือ

มูลคาตาม
บัญชี
(บาท)

ลกัษณะกรรม
สิทธิ

หลักประกัน/ภาระ
ผูกพันของสัญญา

เงินกู
สวนปรับปรุงอาคาร 4.0 ป 260,305.85 เปนเจาของ ไมมี
ยานพาหนะ 1/ 4.0 ป 1,632,880.45 เชาซื้อ ไมมี
เคร่ืองใชสํ านักงาน 4.0 ป 800,837.75 เปนเจาของ ไมมี
เคร่ืองตกแตงสํ านักงาน 4.0 ป 1,099,010.65 เปนเจาของ ไมมี
รวม 4.0 ป 3,793,034.73
หมายเหตุ  1/ บริษัท ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี เซอรวิส จํ ากัด ทํ าสัญญาเชายานพาหนะ จํ านวน 5 คัน กับบริษัท สยาม

พาณิชยลิสซิง่ จ ํากัด  (มหาชน) ชํ าระประมาณงวดละ 20,009 - 42,410 บาทตอคัน เปนระยะเวลา
12-48 งวด

นโยบายการจัดชั้นสินทรัพยและนโยบายการการสํ ารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
บริษทัมนีโยบายการจัดชั้นสินทรัพย ตามเกณฑของสํ านักงาน ก.ล.ต. โดยพิจารณาวาเปนลูกหน้ีจัดชั้นตํ่ า

กวามาตรฐานหรือลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญ ซึ่งเปนลูกหน้ีท่ีเกิดจากเงินใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพยโดยลูกหน้ีจัดชั้นตํ่ า
กวามาตรฐานเปนลูกหน้ีสวนท่ีมีมูลหน้ีสวนท่ีไมสูงกวาหลักประกันของลูกหน้ีและลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญเปนลูกหน้ี
ท่ีมมีลูหน้ีเฉพาะสวนท่ีสูงกวาหลักประกันของลูกหน้ี

จากนโยบายการจัดชั้นสินทรัพยของบริษัทขางตน บริษัทมีนโยบายการตั้งสํ ารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
สํ าหรับลูกหน้ีท่ีจัดชั้นตํ่ ากวามาตราฐานในอัตรารอยละ 50 ของสภาพหน้ีและ ถาเปนลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญ จะตั้ง
สํ ารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100 ของสภาพหน้ี ท้ังน้ีทุกกรณีบริษัทจะพิจารณาหลักประกันประกอบ
ดวย

สํ าหรับปจจุบันบริษัทมีนโยบายไมปลอยสินเชื่อเพ่ือคาหลักทรัพย ดังน้ันบริษัทจะมีลูกหน้ีหลักทรัพยท่ีเปน
บัญชเีงนิสดเทาน้ัน ซึ่งนโยบายในการตั้งสํ ารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ บริษัทจะพิจารณาเปนราย ๆ ตามจํ านวนท่ี
คาดวาจะเรียกเก็บไมไดเมื่อถึงกํ าหนดชํ าระ  ท้ังน้ีบริษัทจะตั้งสํ ารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญทุกส้ินเดือนในอัตรารอย
ละ 100 ของสภาพหน้ี ในสวนท่ีไมมีหลักประกันหรือหลักประกันไมคุมหน้ี

นโยบายการระงับรับรูรายได
บริษทัมนีโยบายในการระงับการรับรูรายไดสํ าหรับลูกหน้ีคาหลักทรัพยท่ีคางชํ าระนานเกิน 3 เดือน และ

บริษัทจะจัดชั้นลูกหน้ีคาหลักทรัพยดังกลาวเปนลูกหน้ีจัดชั้นตํ่ ากวามาตรฐานและพิจารณาการตั้งสํ ารองหน้ีสงสัยจะ
สูญตามเกณฑตอไป
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นโยบายการตั้งสํ ารองเผ่ือการดอยคาของทรัพยสิน
บริษัทมีนโยบายการตั้งสํ ารองเผ่ือการดอยคาของทรัพยสินโดยเงินลงทุนจะใชวิธีพิจารณาราคาตลาด

เปรียบเทียบกบัราคาท่ีบันทึกไว หากราคาบันทึกบัญชีสูงกวาราคาตลาด บริษัทจะตั้งสํ ารองคาเผ่ือการลดมูลคาหลัก
ทรัพย หากไมมรีาคาตลาด บริษัทจะใชมูลคาทางบัญชี สํ าหรับการดอยคาของสินทรัพยถาวรน้ันเน่ืองจากในปจจุบัน
บริษทัมสิีนทรัพยถาวรในสวนท่ีเปนอุปกรณ เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํ านักงานเทาน้ัน การพิจารณาเร่ืองการดอย
คาจงึไมมสีาระสํ าคัญ อยางไรก็ตามบริษัทจะปฏิบัติในเร่ืองดังกลาวใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 เร่ือง
การดอยคาของสินทรัพย

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษทัมนีโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยคํ านึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม แลวแต

ประเภทของธุรกิจน้ันๆ สํ าหรับนโยบายการบริหารงาน จะใหความอิสระในการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัท
รวมดงักลาว โดยคํ านึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนโดยรวมเปนหลัก

นอกจากน้ัน การที่บริษัทจะพิจารณาสงตัวแทนของบริษัทซึง่รวมถึงจํ านวนตัวแทนเพ่ือรวมในการดํ าเนิน
การบริหารบริษัทยอยและบริษัทรวมน้ัน  บริษทัจะพิจารณาเปนกรณีๆ ไป กับผูรวมลงทุน


