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5.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
สินทรัพยถาวร 

 สินทรัพยถาวร(ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2545) 

 
รายการ ลักษณะกรรมสิทธิ มูลคาตามบัญชี 

(ลานบาท) 
ภาระผูกพนั 

FNS    
เฟอรนิเจอรและเคร่ืองตกแตงสํานักงาน เปนเจาของ  4.88 ไมมี 
เคร่ืองใชสํานักงาน เปนเจาของ  3.41 ไมมี 
ยานพาหนะ เปนเจาของ  1.68 ไมมี 
อ่ืนๆ เปนเจาของ  0.21 ไมมี 

รวม 10.18  
FSL    
เฟอรนิเจอรและเคร่ืองตกแตงสํานักงาน เปนเจาของ 4.48 ไมมี 
เคร่ืองใชสํานักงาน เปนเจาของ 3.35 ไมมี 
ยานพาหนะ เปนเจาของ 1.77 ไมมี 

รวม 9.60 
  

  
นอกจากนี ้ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2545 FFM มีสินทรัพยสุทธิประกอบดวย เฟอรนิเจอรและเคร่ืองตกแตงสํานักงาน 

เคร่ืองใชสํานักงาน และยานพาหนะ ในประเทศเวียดนาม มีมูลคารวมเปนจาํนวน US$ 9,096 

  
พ้ืนท่ีเชา 
ปจจุบันบริษัทฯ เชาพื้นท่ีประมาณ 679 ตารางเมตร โดยมีอายุสัญญาเชา 3 ป (16 มิถุนายน 2543 – 15 มิถุนายน 

2546) โดยมีอัตราคาเชาและคาบริการ(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)รวมกันเทากับ 217,280 บาทตอเดือน เพื่อเปนท่ีทําการ
สํานักงานกับบริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ณ 48 / 14 – 15 ชั้น 8 อาคารทิสโก ทาวเวอร ถนน สาทรเหนือ 
กรุงเทพฯ 10500   

ปจจุบัน FSL เชาพื้นท่ีประมาณ 922 ตารางเมตร โดยมีอายุสัญญาเชา 3 ป (16 มิถุนายน 2543 – 15 มิถุนายน 
2546) โดยมีอัตราคาเชาและคาบริการ(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)รวมกันเทากับ 295,040 บาทตอเดือน เพื่อเปนท่ีทําการ
สํานักงานกับบริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน) ณ 48 / 14 – 15 ชั้น 8 อาคารทิสโก ทาวเวอร ถนน สาทรเหนือ 
กรุงเทพฯ 10500   

ปจจุบัน FFM มีการเชาพ้ืนท่ีเพ่ือใชเปนสํานักงานในประเทศเวียดนาม 2 แหงคือท่ีเมืองฮานอยและเมืองโฮจิมิน ซิต้ี มีคา
เชารวมประมาณ US$ 4,436 ตอเดือน 

 
คาความนิยม (Goodwill) 
บริษัทฯมีการบันทึกคาความนิยมที่เกิดจากการเขาซื้อหุนสามัญของ FFM ในราคาที่สูงกวามูลคาตามบัญชี มีมูลคาสุทธิ

ตามงบการเงินเสมือนหลังปรับโครงสรางหลังจากหักคาความนิยมตัดจําหนายสะสมจํานวน 80.6 ลานบาท โดยแบงเปนคา
ความนิยมสุทธิของ FFM จํานวน 67.8 ลานบาท และของ FINDO จํานวน 12.8 ลานบาท 
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คาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 

เนื่องจากบริษัทฯ ทําการซือ้ FSL ในมูลคาท่ีสูงกวามูลคาตามบัญชี บริษัทฯจึงมีการบันทึกบัญชีในสวนที่เกินดังกลาวเปน
คาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย จํานวน 167.3 ลานบาทซึ่งบริษัทฯไดมีการจัดประเภทบัญชีใหมสําหรับรายการ
ดังกลาวในงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน (1 มกราคม 2544 – 31 ธันวาคม 2544) ท้ังนี้บริษัทฯไดบันทึก
รายการบัญชีลักษณะดังกลาวในรายการของคาความนิยมสําหรับรอบบัญชีอ่ืน 

 
การต้ังสํารองคาเผ่ือการดอยคาของทรัพยสิน 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายในการบันทึกลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยตามมาตรฐานบัญชีโดยเครงครัดโดย

บันทึกลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวาราคาตามบัญชี
ของสินทรัพยน้ันสวนท่ีลดลงคือรายการขาดทุนจากการดอยคา  

  
การระงับการรับรูรายไดและการตัง้สํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
บริษัทฯ มีนโยบายในการระงับการรับรูรายไดตามมาตรฐานบัญชีและ FSL มีนโยบายในการระงับการรับรูรายไดตาม

ขอกาํหนดของ กลต. คือระงับการรับรูรายไดในกรณีที่ลูกคาคางชําระเกิน 3 เดือน และ FSL มีนโยบายในการสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตามขอกําหนดของกลต. ตามเกณฑการจัดช้ันลูกหน้ีคือ กรณีเปนลูกหนี้จัดชั้นสูญ FSL จะดําเนินการตัดจําหนายมูล
หนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการ กรณีเปนลูกหนี้จัดชั้นสงสัย FSL จะต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 
100 ของมูลหนี้จัดชั้นท้ังจํานวน หรือกรณีเปนลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน FSL จะต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรา
รอยละ 50 ของมูลหนี้จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐานทั้งจํานวน แตอยางไรก็ตาม FSL ไมมีนโยบายในการปลอยสินเชื่อเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพย และท่ีผานมาบริษัทฯ ไมมีลูกคาคางชําระเงินจนกระท่ังมีการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 
การควบคุมดูแลบริษัทยอย 
บริษัทฯมีนโยบายในการควบคุมดูแลบริษัทยอยโดยการคงสัดสวนในการถือหุนท่ีสามารถควบคุมมติและการออกเสียง

ไดอยางเด็ดขาดและสงตัวแทนเปนกรรมการของบริษทัดังกลาว 
 
นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 ตามงบการเงินเสมือนหลังปรับโครงสราง บริษัทฯมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

รวม 274.49 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณรอยละ 56 ของสินทรัพยรวม โดยแบงเปนการลงทุนใน FCL และ SIP จํานวน 
6.19 ลานบาท และจํานวน 268.30 ลานบาท เปนคาความนิยมสุทธิและคาใบอนุญาติประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่เกิดจากการ
ลงทุนใน FSL และ FFM ในจํานวนที่สูงกวามูลคาทางบัญชีของบริษัทที่ทําการลงทุนในขณะที่ทําการเขาซื้อ (สามารถดู
รายละเอียดในสวนของคาความนิยม หรือ Goodwill และ คาใบอนุญาติประกอบธุรกิจหลักทรัพย) บริษัทฯทําการลงทุนใน FSL 
เนื่องจากตองการประกอบธุรกิจหลักทรัพยเพื่อใหสามารถประกอบธุรกิจไดหลากหลายยิ่งขึ้นรวมทั้งผลประโยชนทางภาษีที่ FSL 
มีผลขาดทุนสะสมอยูกอน ในกรณีของ FFM บริษัทฯ ทําการลงทุนเพ่ือตองการปรับโครงสรางกลุมบริษัทใหมีความคลองตัวใน
การบริหารงานและมีโครงสรางท่ีมีความชัดเจนมากข้ึน ซึ่ง FFM มีการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของกนัและมีผูถือหุนใหญกลุม
เดียวกันกับบริษัทฯอยูแลว  

      
บริษัทฯมีนโยบายที่จะเนนการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจทางดานการเงิน และเปนธุรกิจที่เสริมกับธุรกิจเดิมของ

บริษัทฯ อยางไรก็ตามบริษัทฯอาจทําการลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อหวังผลกําไรโดยจะคํานึงถึงความเสี่ยง สภาพคลอง และ อัตรา
ผลตอบแทน      

 
 
 
 


