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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
1.1! สํ านักงาน

บริษัทฯ ใชวิธีการเชาพ้ืนที่ทํ าการสํ านักงานใหญและสาขาทั้งหมดเพ่ือประกอบธุรกิจ รายละเอียดของสัญญาเชา
สามารถสรุปไดดังน้ี

(ก)! สํ านักงานใหญ
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2544 บริษัทฯ มีสัญญาเชาพื้นที่ท ําการสํ านักงานใหญ ณ 159 ชั้น 1-2 อาคารเสริมมิตรทาว

เวอร ถนนอโศก (สุขุมวิท 21) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  กับบริษัท ไทย เรียลต้ี คอมเพล็กซ จํ ากัด โดยมี
รายละเอียดการเชา  ดังตอไปน้ี

ชั้นที่ พ้ืนที่
(ตารางเมตร)

ระยะเวลาการเชา

1 643.00 1 ก.ย. 2544 - 31 ส.ค. 2547
1 158.00 1 ก.ย. 2544 - 31 ส.ค. 2547
2 1,075.00 1 ก.ย. 2544 - 31 ส.ค. 2547

รวมพื้นที่ 1,876.00

(ข)! สาขา
ณ วันที ่20 สิงหาคม 2544 บริษัทฯ มีสาขารวมทั้งสิ้น 30 แหง แบงเปนสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลจํ านวน 9

แหง และสาขาในตางจังหวัดจํ านวน 21 แหง โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ท่ีต้ัง ผูใหเชา พ้ืนท่ี
(ตร.ม.)

ระยะเวลาการเชา

สาขาในกรุงเทพและปริมณฑล
1.! สาขารัชดาภิเษก
2.! สาขารัตนาธิเบศร
3.! สาขาหลักสี่
4.! สาขาสีลม
5.! สาขาธนบุรี
6.! สาขาอโศก (สุขุมวิท 21)

- ชั้น 9
- ชั้น 14

7.! สาขาสาทร
8.! สาขาศรีนครินทร
9.! สาขารังสิต
สาขาในตางจังหวัด
10.! สาขาอุดรธานี
11.! สาขาหาดใหญ
12.! สาขาเชียงใหม
13.! สาขาอุบลราชธานี
14.! สาขาพิษณุโลก
15.! สาขาขอนแกน
16.! สาขาชลบุรี
17.! สาขาสระบุรี

บจ. สยาม-จัสโก
บจ. สยาม-จัสโก
บจ. สยาม-จัสโก
บจ. ซี.พี. แลนด
บจ. สรรพสินคาตั้งฮั่วเส็ง

บจ. ไทย เรียลตี้ คอมเพล็กซ
บจ. ไทย เรียลตี้ คอมเพล็กซ
บมจ. สยามแม็คโคร
บจ. มุงพัฒนามารเก็ตติ้ง
บจ. รังสิตพลาซา

บจ. เจริญศรีอาเขต
หจก. สงวนพาณิชย สงขลา
บจ. กาดสวนแกว
บจ. สินราชบุตร
บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็ม
บจ. เอน็อาร ออฟฟซ บิลด้ิง
บจ.สหทรัพยภัทรกิจ
บจ. เอกภาพซุปเปอรซัพพลาย

128.00
143.00
85.00
206.00
65.00

806.00
2,056.00

70.35
153.85
126.00

112.00
180.00
145.00
125.00
120.00
208.00
150.00
194.00

1 ก.ย. 43 – 31 ส.ค. 46
1 มี.ค. 44 – 28 ก.พ. 47
1 มิ.ย. 43 – 31 พ.ค. 46
16 พ.ย. 43 – 15 พ.ย. 46
1 ก.ค. 42 – 30 มิ.ย. 45

1 ก.ย. 44 – 31 ส.ค. 47
1 ก.ย. 44 – 31 ส.ค. 47
1 เม.ย. 43 – 31 มี.ค. 46
1 ก.ค. 43 – 30 มิ.ย. 46
1 ก.ย. 43 – 31 ส.ค. 46

1 ก.ย. 42 – 31 ส.ค. 45
1 พ.ย. 43 – 31 ต.ค. 46
1 ก.พ. 44 – 31 ม.ค. 47
1 ม.ค. 43 – 31 ธ.ค. 45
1 ก.ค. 44 – 30 มิ.ย. 47
1 ธ.ค. 42 – 30 พ.ย. 45
21 ส.ค. 43 – 20 ส.ค. 46
1 พ.ย. 43 – 31 ต.ค. 46
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ท่ีต้ัง ผูใหเชา พ้ืนท่ี

(ตร.ม.)
ระยะเวลาการเชา

18.! สาขานครราชสีมา 1
19.! สาขานครราชสีมา 2

20.! สาขาสุพรรณบุรี
21.! สาขาสุราษฎรธานี
22.! สาขานครสวรรค
23.! สาขาระยอง
24.! สาขาสมุทรสาคร
25.! สาขาอยุธยา
26.! สาขานครศรีธรรมราช

27.! สาขาภูเก็ต

28.! สาขานครปฐม
29.! สาขาลํ าปาง
30.! สาขาเชียงราย

บจ. เค.อาร. ชอปปงเซ็นเตอร
นายสมบัต ิตันทวุทธ

บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเท็ม
บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเท็ม
บจ. เสริมแสง (1991)
บจ. ศรีราชเทพประทาน สาขา 4
นายประเสริฐ สิกขมาน
บจ. คลองสวนพลู
บจ. ชนะเจริญอินดัสทรี

บจ. ชนะเจริญอินดัสทรี

บจ. เจ เอม็ ที เน็ทเวิรค เซอรวิสเซ็ส
นางชมนาถ เชาวกิตติโสภณ
นายโอม โซนี

130.00
471.60

(อาคารพาณิชย)
116.00
182.00
202.00
223.00
180.00
177.70
192.00

(อาคารพาณิชย)
243.34

(อาคารพาณิชย)
72.00
48.00
228.00

(อาคารพาณิชย)

10 ส.ค. 43 – 9 ส.ค. 45
1 เม.ย. 44 – 31 มี.ค. 47

15 มิ.ย. 44 - 14 มิ.ย. 47
23 มิ.ย. 43 – 22 มิ.ย. 46
1 ธ.ค. 43 – 30 พ.ย. 46
1 ธ.ค. 43 – 30 พ.ย. 46
1 มี.ค. 44 – 28 ก.พ. 47
1 ต.ค. 43 – 30 ก.ย. 46
15 ธ.ค. 43 – 14 ธ.ค. 46

1 มี.ค. 44 – 28 ก.พ. 47

1 มี.ค. 44 – 28 ก.พ. 45
1 ม.ค. 44 – 31 ธ.ค. 44
1 ส.ค. 44 – 31 ก.ค. 47

5.2! สินทรัพยอื่น
นอกเหนือจากสํ านักงานของบริษัทฯ ซ่ึงใชเปนสถานท่ีในการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทฯ แลว บริษัทฯ ยังมีสินทรัพยอื่นๆ 

ที่ใชในการประกอบธุรกิจ ประกอบดวย สวนปรับปรุงสํ านักงาน คอมพิวเตอร เคร่ืองเบิกเงินสดอัตโนมัติ รถยนต และอุปกรณ    
สํ านักงาน ณ วันที ่20 สิงหาคม 2544 มูลคาตามบัญชีสุทธิของสินทรัพยดังกลาว สามารถสรุปไดดังน้ี

(หนวย : ลานบาท)
รายละเอียด ราคาทุน คาเส่ือมราคาสะสม มูลคาตามบัญชีสุทธิ

สวนปรบัปรงุสํ านักงาน
- สํ านักงานใหญ
- สาขา

16.12
38.18

6.26
9.60

9.86
28.58

คอมพิวเตอร 252.13 42.21 209.92
เครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ 85.97 19.99 65.98
รถยนต 11.56 2.94 8.62
อุปกรณส ํานักงานอื่นๆ 39.44 10.70 28.74
   รวมทั้งสิ้น 443.40 91.70 351.70

5.3! ลูกหน้ีการคา
ลูกหน้ีการคาถือเปนสินทรัพยหลักของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ ดํ าเนินธุรกิจในการใหสินเช่ือประเภทตางๆ แกลูกคา 

ณ วันที ่ 20 สิงหาคม 2544 บริษัทฯ มีลูกหน้ีการคาสุทธิคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 86 ของสินทรัพยรวม โดยยอดลูกหน้ีการคา
สุทธิแสดงโดยใชยอดคงคางตามสัญญาหักดวยรายไดทางการเงินต้ังพักและสํ ารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

ตารางแสดงรายละเอียดของลูกหน้ีการคาสุทธิ

)
(หนวย : ลานบาท
หนา 27

4,503.07

6,156.31
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ปบัญชี 2541 ปบัญช ี2542 ปบัญชี 2543 21 ก.พ. 44 – 20 ส.ค. 44
ครึ่งแรก/ปบัญชี 2544

จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ

ลูกหนี้เชาซื้อ 645.09 73.85 1,022.19 69.05 2,838.40 63.03 3,575.99 58.09
ลูกหนี้บัตรเครดิต 124.71 14.28 242.34 16.37 1,030.09 22.88 1,727.92 28.07
ลูกหนี้เงินใหกูยืม 103.73 11.87 215.82 14.58 435.66 9.67 676.95 10.99
ลกูหนี้แฟคตอริ่ง - - - - 198.92 4.42 175.45 2.85
   รวม 873.53 100.00 1,480.35 100.00 4,503.07 100.00 6,156.31 100.00

นโยบายการรับรูรายได
บริษัทฯ ใชเกณฑคงคางในการบันทึกดอกเบ้ียจากการใหเชาซ้ือ บัตรเครดิต การใหกูยืมสวนบุคคล แฟคตอร่ิง และ   

รายไดคาธรรมเนียมอื่น และสํ าหรับการรับรูรายไดจากการใหเชาซ้ือ บริษัทฯ จะใชวิธีผลบวกของจํ านวนงวดท่ีผอนชํ าระ (Sum of the 
Year Digit)

บริษัทฯ จะหยุดรับรูรายได เม่ือมีการตัดหน้ีสูญ (Write-off) ส ําหรับลูกหน้ีการคาท่ีบริษัทฯ พิจารณาแลวคาดหมายได
อยางแนนอนวาจะไมสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการคารายน้ันได ปจจุบัน บริษัทฯ จะท ําการตัดหน้ีสูญปละ 4 คร้ัง เพ่ือใหสอด
คลองกับการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงินของผูสอบบัญชี  โดยปกติ บริษัทฯ จะตัดลูกหน้ีการคาเปนหน้ีสูญเม่ือลูกหน้ีการคา       
ดังกลาวมีการคางชํ าระต้ังแต 6 งวด

นโยบายการต้ังสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดชั้นลูกหน้ีตามจํ านวนงวดท่ีลูกหน้ีคางชํ าระ โดยลูกหน้ีท่ีชํ าระเงินตนและดอกเบ้ียครบถวน

ตามกํ าหนดเวลาจะถูกจัดอยูในกลุมลูกหน้ีปกติ (Current) สวนลูกหน้ีท่ีมียอดคางชํ าระ 1 งวดจะถูกจัดอยูในกลุม D1   (Delinquent 1)  
ลูกหนี้ที่มียอดคางช ําระ 2 งวดจะถูกจัดอยูในกลุม D2 เร่ือยไป

บริษัทฯ จะทํ าการตั้งสํ ารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจํ านวน ส ําหรับลูกหน้ีท่ีมียอดคางชํ าระต้ังแต 3 งวด หรือ D3 ขึ้น
ไป โดยบริษัทฯ จะพิจารณาตั้งสํ ารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดคงคางตามสัญญาบวกดวยดอกเบ้ียท่ีลูกหน้ีคางชํ าระ นอกจากน้ี 
บริษัทฯ อาจพิจารณาตั้งสํ ารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเติมเกินกวาปกติ ในกรณีท่ีมีเหตุการณซ่ึงอาจสงผลกระทบตอความสามารถ
ในการชํ าระหน้ีของลูกหน้ีของบริษัทฯ โดยรวม
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ตารางการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแยกตามประเภทของสินเชื่อ

(หนวย : ลานบาท)
รายละเอียด ปบัญชี 2543 21 ก.พ. 44 – 20 ส.ค. 44

คร่ึงแรก/ปบัญชี 2544
สินเชื่อเชาซื้อ
    ยอดยกมา 14.30 65.79
    บวก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 117.47 82.89
    หัก    หนี้สูญ (65.98) (70.98)
ยอดยกไป 65.79 77.70
บัตรเครดิต
    ยอดยกมา 6.46 17.76
    บวก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 30.30 47.70
    หัก    หนี้สูญ (19.00) (32.93)
ยอดยกไป 17.76 32.53
สนิเชื่อสวนบุคคล
    ยอดยกมา 2.93 7.94
    บวก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 16.74 16.81
    หัก    หนี้สูญ (11.73) (12.32)
ยอดยกไป 7.94 12.43
รวมทั้งสิ้น 91.49 122.66
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สนิเชื่อเชาซื้อ บัตรเครดิต
สนิเชือ่สวนบุคคล แฟคตอริ่ง
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5.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางไรก็ตาม ณ วันที ่20 สิงหาคม 2544 บริษัทฯ มีเงินลง

ทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของและบริษัทอ่ืน ซ่ึงสามารถสรุปไดดังน้ี

บริษัท ประเภทธุรกิจ สัดสวนเงินลงทุน
(%)

เงินลงทุน
(บาท)

1.  บริษัท สยาม-จัสโก จํ ากัด* คาปลีกประเภทหางสรรพสินคา 8.50 8,500,000
2. บริษัท รอยัล คอสโม (ประเทศไทย) จํ ากัด จํ าหนายเครื่องมือเพื่อสุขภาพ 10.00 162,500
3. บริษัท ฮัลโหล ดิสเคานท จํ ากัด บริการอินเทอรเน็ต 3.00 450,000
4. บริษัท เอสแอนดเจ ดีเวลลอปเมนท จํ ากัด พฒันาอสังหาริมทรัพย 0.00 100
หมายเหต ุ  บรษิทั สยาม-จัสโก จํ ากัด เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยมีสัดสวนการถือหุนคิดเปนรอยละ 11.00

นอกเหนือจากการลงทุนตามที่กลาวขางตน ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีนโยบายท่ีจะลงทุนในบริษัทใดๆ
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