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5.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
5.1 สินทรัพยถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

(ก) ยอดรวมของมูลคาสินทรัพยหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544  บริษัทมีสินทรัพยประเภทอาคารและอุปกรณท่ีใชในการประกอบธุรกิจ

มีมูลคาสุทธิเทากับ 63.28 ลานบาท ประกอบดวย สวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชา 23.98 ลานบาท เครื่องตกแตง
สํานักงาน 1.55 ลานบาท เครื่องใชสํานักงาน 31.00 ลานบาท และ ยานพาหนะ 6.75 ลานบาท 

 

(ข) สัญญาเชาอาคารของบริษัท 
บริษัทมีสัญญาเชาอาคารสํานักงานจากบริษัท สยามสินธร พร็อบเพอรต้ี จํากัด ซึ่งเปนที่ตั้งสํานัก

งานใหญ ตั้งอยูที่อาคารสินธร ทาวเวอร 2 ชั้น 5 - 6 เลขที ่130 - 132 ถนนวทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

สัญญาเชาอาคารของบริษัท 
ประเภทของสัญญา ลักษณะของกรรมสิทธ์ิ อัตราคาเชา 

อาคารสินธร ทาวเวอร 2 ชั้น 5 
พื้นที่รวม 194 ตารางเมตร 

สัญญาเชามีอาย ุ3 ป ตั้งแตป 2543 - 2546 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 อายุสัญญาเหลือ 
1 ป 8 เดือน 

172 บาท ตอตารางเมตร ตอเดือน 

อาคารสินธรทาวเวอร 2 ชั้น 6 
พื้นที่รวม 284 ตารางเมตร 

สัญญาเชามีอาย ุ3 ป ตั้งแตป 2542 – 2545 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 อายุสัญญาเหลือ 
9 เดือน 
(บริษัทมีนโยบายที่จะตออายุสัญญาเชา หลัง
จากหมดอายุสัญญา) 

172 บาท ตอตารางเมตร ตอเดือน 

 
(ค) สิทธิการเชา 

บริษัทมีสินทรัพยที่ไมมีตัวตน เปนสิทธิการเชาอาคารสํานักงานจากสํานักงานทรัพยสินสวนพระ
มหากษัตริย ซึ่งไดรับการโอนสิทธิจากบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)  เปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท
ตั้งอยูที่อาคารสินธร ทาวเวอร 2 ชั้น 1 - 2 เลขที ่130 - 132 ถนนวทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยม ี  
พื้นที่เชารวม 2,256 ตารางเมตร ตามรายละเอียดดังนี้ 

ลักษณะสินทรัพย / เงื่อนไข อายุสิทธิ 
ณ 31 ธ.ค. 2544 

มูลคา ณ 31 ธ.ค. 2544 
(ลานบาท) 

สัญญาเชามีอาย ุ24 ป 1 เดือน เริ่มตั้งแต 1 ธันวาคม 2541     
ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2565 โดยมีอัตราคาเชาดังนี้ 
1 ธ.ค. 41 – 31 ธ.ค. 45      30,000 บาท / เดือน 
ป 2546 – 2550                 35,000 บาท / เดือน 
ป 2551 – 2555                 40,000 บาท / เดือน 
ป 2556 – 2560                 55,000 บาท / เดือน 
ป 2561 – 2565                 75,000 บาท / เดือน 

21 ป 26.14 



บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั (มหาชน)   แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 

   

(ง) ภาระผูกพัน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทมีภาระผูกพันตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอ 19  สรุปไดดังน้ี 
- ภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวสําหรับอาคารอุปกรณ และสัญญาบริการ จํานวนเงินรวม 

24.40 ลานบาท 
- ภาระผูกพันท่ีอาจเกิดข้ึนจากการรับโอนสินทรัพยและหน้ีสินในสวนของธุรกิจหลักทรัพยมาจาก
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ในวงเงินไมเกิน 2.6 ลานบาท 

- ภาระผูกพันที่ตองจายเงินคาธรรมเนียมสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนรายเดือน
ในอัตรารอยละ 0.005 ของมูลคาซื้อขายหลักทรัพย 

 

5.2 เงินใหกูยืมเพื่อการซื้อหลักทรัพย 
(ก) นโยบายการระงับรับรูรายได 

บริษัทมีนโยบายการระงับรับรูรายไดตามเกณฑสิทธิ สําหรับรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมเพื่อซื้อ
หลักทรัพย ตามขอกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดแก ลูกหนี้มีความไม   
แนนอนในการจายชําระเงินตนและดอกเบี้ย และคางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยตั้งแต 3 เดือน ข้ึนไป  
 

(ข) นโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
บริษัทมีนโยบายตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แตละราย โดยพิจารณา

ความเสี่ยงในการเรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกันและตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกัน
ไมเพียงพอ และ/หรือ มีโอกาสท่ีไดรับชําระคืนไมครบ ทั้งนี้บริษัทมีหลักเกณฑการจัดชั้นหนี ้ และการตั้งสํารองตามหลัก
เกณฑ ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดแก มูลหนี้ในสวนที่สูงเกินกวาหลัก
ประกัน ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรอยละ 100 

 

5.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย 
(ก) นโยบายเก่ียวกบัเงินลงทุนในหลักทรัพย 

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย ตามรายละเอียดของสวนที ่ 2 บริษัทท่ีออกหลัก
ทรัพย ขอ 3.1.2 การคาหลักทรัพย (ข) นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย 

 

(ข) การบริหารความเส่ียงจากการลงทุน 
บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน ตามรายละเอียดของสวนที ่2 บริษทัท่ี

ออกหลักทรัพย ขอ 3.1.2 การคาหลักทรัพย (ก) กรอบของการลงทุนเพื่อการจัดการดานความเสี่ยง 
 

(ค) นโยบายการตั้งสํารองเผ่ือการลดคาของเงินลงทุน 
บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุน ดังนี้ 
- เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษทับันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคา
ของหลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิในงบกําไรขาดทุน 

- เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายทั้งที่ถือไวเปนเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูลคา
ยุติธรรม บริษัทบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากใน
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สวนของผูถือหุนจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพยจึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไร
ขาดทุน 

- เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกําหนดชําระใน 1 ป และที่จะถือไวจนครบกําหนดแสดงมูลคา
ตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย 

- พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ําประกัน ราคาตลาดคํานวณจากสูตรที่กําหนดโดย 
ธนาคารแหงประเทศไทย โดยใชเสนอัตราผลตอบแทนที่ไมไดปรับคาความเสี่ยง สําหรับ    
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ไมมีการค้ําประกัน คํานวณโดยใชเสนอัตราผลตอบแทน    
ดังกลาวขางตนปรับดวยคาความเสี่ยงที่เหมาะสม 

- เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงตาม
ราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถาม)ี 

- มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาด คํานวณจากราคาเสนอซื้อลาสุด ณ 
ส้ินวันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลง
ทุน คํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธ ิ(Net Asset Value) 

- บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถาม)ี ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย และเงินลง
ทุนท่ัวไปในงบกําไรขาดทุน 

- บริษัทใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 
 

5.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
บริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในสวนที่เกี่ยวของและเกื้อหนุนกับการทําธุรกิจของ

บริษัท โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม แลวแตประเภทของธุรกิจน้ันๆ 
สําหรับนโยบายการบริหารงานในบริษทัยอย บริษัทจะสงตัวแทนของบริษัทเขาไปเปนกรรมการในบริษัท

ยอยเพื่อรวมในการกําหนดนโยบายและกลยุทธ สําหรับการบริหารงานของบริษทัยอยน้ัน จะดําเนินการโดยฝายจัดการ
ของบริษัทยอย 

 
 


