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5.

บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1 ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ มีทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจซึ่งมีมูลคาตามบัญชีสุทธิรวมทั้งสิ้น
68,496,565 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการทรัพยสิน
1.
2.
3.
4.

อุปกรณสาํ นักงาน
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
ยานพาหนะ
อุปกรณระหวางติดตั้ง

ลักษณะกรรมสิทธิ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ/เชาซื้อ
เปนเจาของ
รวม

มูลคาสุทธิ
หลังหักคาเสื่อม (บาท)
38,078,724
11,287,051
5,701,270
13,429,520
68,496,565

ภาระผูกพัน
-

5.2 สัญญาเชา
บริษัทฯ ไดทาํ สัญญาเชาพื้นที่ชั้น 9,12,14,15,17 และ 18 ของอาคารอัลมา ลิงค เพื่อใชเปนที่ทาํ การสํานักงานใหญ และ
ทําสัญญาเชาอาคารเพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงานสาขาหาดใหญ จังหวัดสงขลา สํานักงานสาขาโรงแรมแลนดมารค กรุงเทพฯ สํานักงาน
สาขาภูเก็ต และสํานักงานสาขาเซ็นทรัล ปนเกลา โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังตอไปนี้
พื้นที่สํานักงาน

รายละเอียดของสัญญา

สํานักงานใหญ

คูสัญญา

: บริษัท ลิงค เรียล เอสเตท จํากัด

อาคารอัลมาลิงค ชั้น 12,15 และ 17

พื้นที่

: 1,180 ตารางเมตร

ระยะเวลา

: 15 สิงหาคม 2545 – 14 สิงหาคม 2548*

คูสัญญา

: บริษัท ลิงค เรียล เอสเตท จํากัด

พื้นที่

: 463 ตารางเมตร

ระยะเวลา

: 18 กุมภาพันธ 2546 – 14 สิงหาคม 2548*

คูสัญญา

: บริษัท ลิงค เรียล เอสเตท จํากัด

พื้นที่

: 255 ตารางเมตร

ระยะเวลา

: 10 มีนาคม 2546 – 14 สิงหาคม 2548*

คูสัญญา

: บริษัท ลิงค เรียล เอสเตท จํากัด

พื้นที่

: 788 ตารางเมตร

ระยะเวลา

: 1 มิถุนายน 2547 – 14 สิงหาคม 2548*

คูสัญญา

: นายภูมิธรรม ภักดีธนากุล

อาคารอัลมาลิงค ชั้น 9

อาคารอัลมาลิงค ชั้น 18

อาคารอัลมาลิงค ชั้น 14

สํานักงานสาขาหาดใหญ

เลขที่ 13-14 ถนนจุติอุทิศ 2 หาดใหญ พื้นที่
จังหวัดสงขลา
ระยะเวลา

: 360 ตารางเมตร
: 11 พฤศจิกายน 2546 – 11 พฤศจิกายน 2549

สํานักงานสาขาโรงแรมแลนดมารค

คูสัญญา

: บริษัท สยามสินทรัพยพัฒนา จํากัด

ชั้นใตดิน อาคาร แลนดมารค พลาซา
ถนนสุขุมวิท

พื้นที่

: 909 ตารางเมตร

ระยะเวลา

: 19 มีนาคม 2547 – 18 มีนาคม 2550

* บริษัทฯ สามารถตออายุสัญญาออกไปไดอีก 3 ป ภายใตอัตราคาเชาเดิม
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พื้นที่สํานักงาน

รายละเอียดของสัญญา

สํานักงานสาขาภูเก็ต

คูสัญญา

: นางพรพิมล สาครินทร

เลขที่ 22/16-17 ถนนหลวงพอวัดฉลอง
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

พื้นที่

: 384 ตารางเมตร

ระยะเวลา

: 18 มิถุนายน 2547 – 17 มิถุนายน 2550

สํานักงานสาขาเซ็นทรัล ปนเกลา

คูสัญญา

: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 7/129-221 ถนนบรมราชชนนี
อรุณอมรินทร บางกอกนอย
กรุงเทพมหานคร

พื้นที่

: 289 ตารางเมตร

ระยะเวลา

: 17 มิถุนายน 2547 – 16 มิถุนายน 2550

5.3 นโยบายการจัดชั้นสินทรัพยและนโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯ มีนโยบายในการสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และการจัดชั้นสินทรัพยตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย เรื่อง การจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย โดยบริษัทฯ จะทําการตัดจําหนายมูลหนี้ชั้นสูญ
ออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการดังกลาว และกรณีมูลหนี้ชั้นสงสัย ซึ่งหมายถึงมูลหนี้เฉพาะสวนที่สูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้
บริษัทฯ ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราไมตา่ํ กวารอยละหนึ่งรอยของมูลหนี้ชั้นสงสัยทั้งจํานวน โดยหากจํานวนที่ตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสูงกวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ไดตั้งไวแลว บริษัทฯ จะบันทึกสวนตางนั้นเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่มีการตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ในกรณีที่การทําสัญญาผอนชําระหนี้เปนผลใหบริษัทหลักทรัพยอาจตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในจํานวนที่ตา่ํ กวา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ไดตั้งไวแลว การปรับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหตา่ํ ลงดังกลาว จะกระทําไดเฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีหลักฐานที่
ชัดเจนและทําใหเชื่อไดวามีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่บริษัทฯ จะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด สําหรับมูลหนี้จัดชั้นต่าํ กวามาตรฐาน
นั้นหมายถึงมูลหนี้สวนที่ไมสูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยเปนจํานวน 472.7 ลานบาท โดยมีมูลหนี้จัดชั้นต่าํ กวามาตร
ฐานจํานวน 0.2 ลานบาท และมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญจํานวน 3.5 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดตั้งสํารองมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญไว
แลวเต็มจํานวน

5.4 นโยบายระงับการรับรูรายได
บริษัทฯ มีนโยบายระงับการรับรูรายไดตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะระงับการรับรูรายไดสาํ หรับลูกหนี้ที่ผิด
นัดชําระหนี้ที่คางชําระนานเกิน 3 เดือน

5.5 นโยบายการตั้งสํารองเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯ จะรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ในงบกําไรขาดทุน และจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วาการลดมูลคาดังกลาวไมมีอยูอีกตอ
ไปหรือยังคงมีอยูแตเปนไปในทางที่ลดลง

5.6 นโยบายติดตามลูกคากรณีผิดนัดชําระคาซื้อหลักทรัพย
บริษัทฯ มีนโยบายติดตามกรณีลูกคาผิดนัดชําระราคาคาซื้อหลักทรัพย ดังนี้
1. เมื่อบริษัทฯ ทราบวาลูกคาผิดนัดการชําระคาซื้อหลักทรัพย ฝายปฏิบัติการหลักทรัพยจะแจงใหเจาหนาที่การตลาดที่
ดูแลลูกคารายดังกลาวทราบ เพื่อทําการบอกกลาวแกลูกคาเพื่อใหดาํ เนินการชําระเงิน ภายในหนึ่งวันหลังวันที่ผิดนัด
ชําระคาซื้อหลักทรัพย
2. หากลูกคายังไมทาํ การชําระราคาคาซื้อหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่เจาหนาที่การตลาดของลูกคาไดทาํ การบอกกลาว
ไปแลวนั้น เจาหนาที่การตลาดจะแจงใหผูอาํ นวยการฝายคาหลักทรัพยทราบ เพื่อดําเนินการขายหลักทรัพยที่ผิดนัดคา
ซื้อหลักทรัพย
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3. หากการขายหลักทรัพยที่ผิดนัดชําระคาซื้อหลักทรัพยยังไมเพียงพอตอการชําระหนี้นั้น บริษัทฯ สามารถบังคับขาย
หลักทรัพยอื่นของลูกคา (ถามี) ได เพื่อใหเพียงพอตอการชําระหนี้ที่ผิดชําระ รวมถึงคาธรรมเนียมปรับ ดอกเบี้ย หรือคา
เสียหายตางๆ ที่เกี่ยวของ
4. หากการดําเนินการบังคับขายหลักทรัพยของลูกคายังไมเพียงพอในการชําระหนี้นั้น บริษัทฯ จะดําเนินการตามขั้นตอน
ทางกฏหมายในการติดตามการชําระหนี้ของลูกคาที่ผิดนัดชําระหนี้
ทุกครั้งที่มีการบังคับขายหลักทรัพย บริษัทฯ จะสงหนังสือแจงผลการบังคับขายหลักทรัพยใหลูกคาทราบ
5.7

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและการควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ ไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ จะลงทุนใน
ธุรกิจใด บริษัทฯ มีนโยบายจะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือเปนธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและ
ใหผลตอบแทนที่ดี เพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ
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