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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ณ 30 มิถุนายน 2545

รายการทรัพยสิน มูลคาตามบัญชี
(บาท)

อายุการใชงานที่เหลือ
(ป)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

เครื่องใชสํ านักงาน 9,185,673.70 2 – 5 ป เปนเจาของ
เครื่องคอมพิวเตอร 24,202,217.94 2 – 5 ป เปนเจาของ
เครื่องตกแตงและติดต้ัง 28,276,824.65 2 – 5 ป เปนเจาของ
ยานพาหนะ 23,070,050.00 2 – 5 ป เปนเจาของ
รวม 84,734,766.29

5.1 สัญญาเชาหองชุด
บรษิทัไดทํ าสัญญาเชาหองชุดเพื่อเปนท่ีทํ าการของบริษัทจาก บริษัท ทาจีน จํ ากัด สํ านักงานตั้งอยู

เลขท่ี 99 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้

สถานที่เชา : หองชุดเลขที่ 193/111-115 พื้นท่ีประมาณ 1,450 ตารางเมตร
ชั้นท่ี 27 อาคารเลขที่ 1 ชื่ออาคารชุด เลครัชดาออฟฟสคอมเพล็กซ
ทะเบียนอาคารชุดเลขท่ี 7/2537 ต้ังอยูบนท่ีดินโฉนดเลขที่ 4805, 5154,
44728, 44729, 160019 ตํ าบลคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาการเชา : กํ าหนด 3 ป นับต้ังแตวันท่ี 15 มีนาคม 2543 และสิ้นสุดลงในวันท่ี 14 
มีนาคม 2546 ท้ังนี้บริษัทมีสิทธิขอขยายระยะเวลาการเชาออกไปไดอีก 3 ป

อัตราคาเชาและบริการ : 320 บาทตอตารางเมตร

5.2 สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน
(1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตการจัดจํ าหนายหลักทรัพยรอตัดบัญชี
เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2542 บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัด

จ ําหนายหลักทรัพย โดยมีคาธรรมเนียมใบอนุญาตการจัดจํ าหนายหลักทรัพยจํ านวนเงิน 100 ลานบาท ซ่ึง
คาธรรมเนียมดังกลาวจะตัดจํ าหนายเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงในระยะเวลา 5 ป ปละ 20 ลานบาท โดย 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 คาธรรมเนียมใบอนุญาตการจัดจํ าหนายหลักทรัพยคางจายมียอดคงเหลือเทา
กับ 40 ลานบาท (31 ธันวาคม 2544 : 40 ลานบาท)

(2) คาธรรมเนียมสมาชิกตลาดหลักทรัพยรอตัดจาย
เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2545 บริษัทไดรับอนุญาตเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยมคีาธรรมเนียมสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํ านวนเงิน 10 ลานบาท ซ่ึงจะตัดจํ าหนายเปน
คาใชจายตามวิธีเสนตรงในระยะเวลา 5 ป และตองจายชํ าระเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 0.025 ของมูลคา
ซ้ือขายหลักทรัพยเปนระยะเวลา 3 ป โดยคาธรรมเนียมท้ังหมดตองไมนอยกวา 30 ลานบาท

5.3 นโยบายการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทมีนโยบายการสํ ารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเปนไปตามขอกํ าหนดของสํ านักงานคณะ

กรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามเกณฑการจัดชั้นลูกหนี้กลาวคือกรณีเปนลูกหนี้จัดชั้นสูญ 
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บรษิทัจะดํ าเนินการตัดจํ าหนายมูลหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีท่ีพบรายการ กรณีเปนลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 
บรษิทัจะตั้งสํ ารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100 ของมูลหนี้จัดชั้นท้ังจํ านวน หรือกรณีเปนลูก
หนีจ้ดัชัน้ต่ํ ากวามาตรฐาน บริษัทจะตั้งสํ ารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 50 ของมูลหนี้จัดชั้นต่ํ า
กวามาตรฐานทั้งจํ านวน

แตอยางไรก็ตามการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทมิไดมีนโยบายการปลอยสินเชื่อเพื่อคาหลักทรัพย 
บรษิัทใหบริการเฉพาะบัญชีเงินสดเทานั้น และตั้งแตบริษัทเริ่มดํ าเนินธุรกิจหลักทรัพยเปนตนมา บริษัทไมมี
ลกูคาคางการชํ าระเงินกับบริษัทจนกระทั่งบริษัทตองต้ังสํ ารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

5.4 นโยบายการระงับรับรูรายได
บริษัทมีนโยบายในการระงับการรับรูรายไดตามขอกํ าหนดของสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลัก

ทรพัยและตลาดหลักทรัพย คือ ระงับรับรูรายไดในกรณีท่ีลูกคาคางชํ าระเกิน 3 เดือน

5.5 นโยบายการติดตามควบคุมดูแลการชํ าระหน้ี
บรษิัทมีหนวยงานที่มีหนาท่ีคอยติดตามควบคุมดูแลการชํ าระเงินของลูกคา เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของจะ

ตรวจสอบยอดการชํ าระเงินคาซ้ือหลักทรัพยของลูกคา เพื่อตรวจสอบวามีลูกคาทานใดคางชํ าระคาซ้ือหลัก
ทรพัยภายในระยะเวลาที่กํ าหนด (3 วันทํ าการนับจากวันท่ีสั่งซ้ือหลักทรัพย หรือ T+3) ระบบคอมพิวเตอร
จะปดลอ็คหามการซื้อหลักทรัพยสํ าหรับลูกคารายนั้น ๆ ลูกคาจะไมสามารถสั่งซ้ือหลักทรัพยเพิ่มเติมได และ
เจาหนาท่ีการตลาดจะเปนผูติดตอลูกคาเพื่อติดตามการชํ าระเงิน

แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกคาบุคคลธรรมดาของบริษัทเปนลูกคารายใหญ บริษัทจึง
ไมเคยประสบปญหาการคางชํ าระเงินจากลูกคา เนื่องจากลูกคาชํ าระเงินคาซ้ือหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่
กํ าหนดโดยสมํ่ าเสมอ

6. โครงการในอนาคต
ส ําหรับธุรกิจหลักทรัพย บริษัทต้ังเปาหมายจะเปดสาขาจํ านวน 2-3 สาขา ภายในป 2545 ใน

ระยะแรกบริษัทจะเปดสาขาในจังหวัดกรุงเทพเทานั้น รูปแบบของสาขาจะไมมีกระดานหุนและหองคาแสดง 
แตจะเปนไปในลักษณะท่ีมีอุปกรณเครื่องมือเพื่ออํ านวยความสะดวกสํ าหรับลูกคาท่ีมาใชบริการและมีเจา
หนาท่ีคอยใหคํ าแนะนํ า เนื่องจากกลุมลูกคาของบริษัทสวนใหญเปนแบบลูกคาบุคคลธรรมดารายใหญ แต
อยางไรก็ตามบริษัทเปดสาขาเพิ่มข้ึนมาเพื่อรองรับธุรกรรมที่มีแนวโนมสูงข้ึน และตองการเพิ่มการใหบริการ
และอํ านวยความสะดวกใหแกลูกคา และยังเปนการเปดโอกาสใหผูท่ีสนใจสมัครเปนลูกคาของบริษัทได
สะดวกย่ิงข้ึน ในขณะเดียวกันบริษัทจะเพิ่มจํ านวนเจาหนาท่ีการตลาดขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

7. ขอพิพาททางกฎหมาย
- ไมมี –


