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5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1 ทรัพยสินถาวรหลัก
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทยังไมมีสินทรัพยถาวรหลักในการประกอบธุรกิจ ภายหลังจากการปรับ
โครงสรางกิจการเปนผลสําเร็จ หลักทรัพย ภัทร จะเปนบริษัทยอยของบริษัท ทรัพยสินถาวรของหลักทรัพยภัทร จะ
รวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัทภายหลังการปรับโครงสรางกิจการ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 หลักทรัพย ภัทร
มีทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ มีมูลคาตามบัญชีสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมตามที่ปรากฏในงบ
การเงินของหลักทรัพย ภัทร รวมทั้งสิ้น 171.2 ลานบาท และไมติดภาระผูกพันใดๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้

รายการทรัพยสินถาวร
1.

2.

ที่ดิน
เลขที่ 252/6 อาคารเมืองไทย-ภัทร
ค อ ม เ พ ล็ ก ซ ห ว ย ข ว า ง
กรุ ง เทพมหานคร ห อ งชุ ด เลขที่
252/10, 252/249, 252/12,
252/254, 252/13, 252/14, 252/15
ชั้น 6, 8, 9, 10 และ 11 เนื้อที่รวม
6,794.98 ตารางเมตร
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เลขที่ 252/6 อาคารเมืองไทย-ภัทร
ค อ ม เ พ ล็ ก ซ ห ว ย ข ว า ง
กรุ ง เทพมหานคร ห อ งชุ ด เลขที่
252/10, 252/249, 252/12,
252/254, 252/13, 252/14, 252/15
ชั้น 6, 8, 9, 10 และ 11 เนื้อที่รวม
6,794.98 ตารางเมตร

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
(ลานบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

52.0

เปนเจาของ

ไมมี

เพิ่มเติมเพื่อใหขอมูลชัดเจนยิ่งขึ้น

98.9

เปนเจาของ

ไมมี

เพิ่มเติมเพื่อใหขอมูลชัดเจนยิ่งขึ้น

3.

เครื่องตกแตง ติดตั้ง และเครื่องใช
สํานักงาน

18.7

เปนเจาของ / เชา

ไมมี

4.

ยานพาหนะ

1.6

เปนเจาของ

ไมมี

รวม

171.2

หมายเหตุ : ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 หลักทรัพย ภัทร มีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลว แตยังใช
งานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 155.6 ลานบาท
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5.2 สินทรัพยไมมีตัวตน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทไมมีสินทรัพยไมมีตัวตน สวนสินทรัพยไมมีตัวตนของหลักทรัพย ภัทร
ประกอบดวย คาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาและที่ปรึกษาทางการเงินที่รอตัดบัญชี
เปนคาใชจาย และซอฟทแวรสําหรับใชในการประกอบธุรกิจของหลักทรัพยภัทร ซึ่งแสดงตามราคาทุนหลังหักคาตัด
จําหนายสะสม จํานวน 1.1 ลานบาท และ 56.5 ลานบาทตามลําดับ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 มีโปรแกรมคอมพิวเตอร
จํานวนหนึ่งซึ่งตัดจําหนายหมดแลว แตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาตัดจําหนายสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน
59.6 ลานบาท)
นอกจากนี้ หลักทรัพย ภัทร ยังมีใบอนุญ าตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ประเภทตางๆ ที่บันทึกเปน
คาใชจายรายปในแตละปและบันทึกอยูในงบการเงิน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ใบอนุญาต
1. ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
-

การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
การคาหลักทรัพย
การเปนที่ปรึกษาการลงทุน
การจัดจําหนายหลักทรัพย

2. ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการการยืม
และใหยืมหลักทรัพย

เลขที่ (วันที่ออก)
028/2541/007/2544
(26 กรกฎาคม 2544)

008/2542
(25 สิงหาคม พ.ศ. 2542)

5.3 สัญญาการใหบริการ (Master Service Agreement)
ภายหลังการปรับโครงสรางกิจการ บริษัทและหลักทรัพย ภัทร จะเขาทําสัญญาการใหบริการ (Master Service
Agreement) เพื่อเปนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูของบริษัทและหลักทรัพย ภัทร ใหเกิดประโยชนอยาง
เต็มที่ โดยหลักทรัพย ภัทร จะใหคําแนะนําและบริการสนับสนุนแกบริษัท ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการใหคําแนะนํา
และบริการสนับสนุนในดานตางๆ ดังตอไปนี้
• การใหบริการในดานการเงินและการบัญชี
• การใหบริการทางดานภาษีและการวางแผนทางภาษี
• การใหบริการในดานการบริหารความเสี่ยง
• การใหบริการในดานทรัพยากรบุคคล
• การใหบริการในดานกฎหมายและการกํากับดูแลและควบคุมภายใน
• การใหบริการในดานระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้ นโยบายในการบริหารจัดการดานงานสนับสนุนทุกประเภทจะยังคงอยูภายใตนโยบายการดําเนินการ
เชนเดิม ทั้งที่มีการดําเนินงานโดยเสมือนเปน หลักทรัพย ภัทร ไมวาจะเป นนโยบายในดานการบริห ารความเสี่ย ง
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กฎหมายและการกํากับดูแลและควบคุมภายใน การบริหารงานดานระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินการบัญชี
และดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โดยบริษัทตกลงที่จะชําระคาธรรมเนียมในการใหคําแนะนําและบริการสนับสนุนใหแกหลักทรัพย ภัทร ในอัตรา
เทากับตนทุนในการใหบริการสนับสนุนของหลักทรัพย ภัทร บวกกับกําไรตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา (Cost Plus Basis)
โดยสัญญาการใหบริการจะมีลักษณะเปนสัญญาแบบปตอป เวนแตจะมีการบอกเลิกโดยคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง โดยแจง
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน
5.4 นโยบายการจัดชั้นสินทรัพยและนโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หลั ก ทรั พ ย ภั ท ร มี น โยบายในการจั ด ชั้ น สิ น ทรั พ ย แ ละการตั้ ง ค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง การจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งกําหนดใหหลักทรัพย
ภัทร จัดชั้นลูกหนี้เปน 3 ประเภท ไดแก
1.

มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน คือ มูลหนี้สวนที่ไมสูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้

2.

มูลหนี้จัดชั้นสงสัย คือ มูลหนี้เฉพาะสวนที่สูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้ โดยหลักทรัพย ภัทร
มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100.0 ของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญทั้งจํานวน

3.

มูลหนี้ชั้นสูญ คือ มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ไดติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแลวแตไมไดรับการชําระหนี้
และบริษัทไดดําเนินการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้แลว

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 หลักทรัพย ภัทร มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนจํานวน
1,448.8 ลานบาท โดยหลักทรัพย ภัทร ไมมีมูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน มูลหนี้จัดชั้นสงสัย และมูลหนี้ชั้นสูญ
5.5 นโยบายระงับการรับรูรายได
หลักทรัพย ภัทร มีนโยบายระงับการรับรูรายไดตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะระงับการรับรู
รายไดสําหรับลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระหนี้ที่คางชําระนานเกิน 3 เดือน โดยหลักทรัพย ภัทร ไมเคยมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
ที่ผิดนัดชําระหนี้ที่คางชําระนานเกินกวา 3 เดือน
5.6 นโยบายการตั้งสํารองเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน หลักทรัพย ภัทร จะรับรูขาดทุนจากการ
ดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน และจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วา
การลดมูลคาดังกลาวไมมีอยูอีกตอไปหรือยังคงมีอยูแตเปนไปในทางที่ลดลง
5.7 นโยบายติดตามลูกคากรณีผิดนัดชําระคาซื้อและสงมอบหลักทรัพย
ในกรณีที่ลูกคาไมสามารถจัดหาหลักทรัพยมาสงมอบใหแกหลักทรัพย ภัทร เพื่อการสงมอบหลักทรัพยเมื่อมี
การขายหลักทรัพย หรือไมสามารถชําระเงินสําหรับหลักทรัพยที่ซื้อ หลักทรัพย ภัทร มีสิทธิดําเนินการดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีของการขายหลักทรัพย หลักทรัพย ภัทร มีสิทธิดําเนินการซื้อหลักทรัพยเพื่อการสงมอบตาม
ราคาที่หลักทรัพย ภัทร เห็นสมควร และเรียกเก็บคาใชจายในการดําเนินการดังกลาวจากบัญชีลูกคา แลว
ดําเนินการสงมอบหลักทรัพยเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของลูกคา และนําเงินที่ไดรับมานั้นเครดิตเขาใน
บัญชีลูกคา หรือหลักทรัพย ภัทร อาจดําเนินการยืมหลักทรัพยในนามของลูกคาเพื่อสงมอบและเรียกเก็บ
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คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของจากลูกคา ซึ่งรวมถึงคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการยืม
หลักทรัพยหรือการจัดหาหลักประกัน ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาวบริษัทมีสิทธิดําเนินการไดโดยไม
ตองแจงหรือบอกกลาวใหลูกคาทราบ
(ข) ในกรณีของการซื้อหลักทรัพย หลักทรัพย ภัทร มีสิทธิยอมรับการสงมอบหลักทรัพย และเรียกเก็บเงิน
จากบัญชีลูกคาเต็มตามจํานวนที่ลูกคาจะตองชําระสําหรับคาใชจายใดๆ อันเนื่องมาจากหลักทรัพยที่
ลูกคาซื้อไว โดยบริษัทอาจดําเนินการขายหลักทรัพยดังกลาวในราคาที่บริษัทเห็นสมควร และนําเงินที่
ไดรับเครดิตเขาในบัญชีลูกคา ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาวหลักทรัพย ภัทร มีสิทธิดําเนินการไดโดย
ไมตองแจงหรือบอกกลาวใหลูกคาทราบ
5.8 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ภายหลังการปรับโครงสรางกิจการ บริษัทจะมีหลักทรัพย ภัทร เปนบริษัทยอย และบริษัทจะประกอบธุรกิจการ
ลงทุนผานสายงานลงทุน โดยจะอยูภายใตกรอบการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการการลงทุน
นอกจากนี้บริษัทยังไมมีแผนการลงทุนในบริษัทรวมหรือบริษัทยอยอื่นๆ
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