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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ประวัติความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สํ าคัญ

บรษัิท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
2532 เดิมชื่อบรษัิท เอฟ เอฟ พี จํ ากัด ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปน บรษัิท โอเอไอ พร็อพเพอรตี้ จํ ากัด เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนเปนครอบครัวพันตํ ารวจโททักษิณ และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร และไดเปลี่ยนเปน
บรษัิท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ในปจจุบัน บรษัิทด ําเนินธุรกิจอาคารสํ านักงานใหเชา
และธุรกิจอสังหาริมทรัพยอ่ืนๆ โดยเนนจุดเดนความเปนผูนํ าดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงาน

ในป 2538 บริษัทไดเริ่มลงทุนสรางอาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ท่ีมีลักษณะเปนอาคาร Smart
Building ซึ่งมีจุดเดนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน โดยไดเปดดํ าเนินการใน
กลางป 2543 และไดรับรางวัลอาคารดีเดนทั้งจากในประเทศและตางประเทศ สํ าหรับทีมงานที่บริหาร
อาคารเปนบุคลากรที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญจากงานบริหารอาคารชัน้น ํา รวมถึงอาคารที่มี
เทคโนโลยีพิเศษอื่นๆ

ในป 2545 เนื่องจากสถานการณท่ีเอ้ืออํ านวยของตลาดอสังหาริมทรัพย และความพรอมของ
บุคลากรในองคกร บริษัทไดปรับเปลี่ยนบทบาทและทิศทางการดํ าเนินธุรกิจ โดยรุกขยายธุรกิจเขาสูการเปน
ผูพัฒนาที่อยูอาศัย ท้ังนี้ยังคงรักษาภาพลักษณในการเปนผูนํ าเรื่องเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

เดือนกรกฎาคม 2546 บริษัทไดเขาลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิรค (ANET)
ซึ่งเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง โดยมีสัดสวนการถือหนวยรอยละ 30 คิดเปนมูลคา
360 ลานบาท ซึ่ง ANET ไดลงทุนในอสังหาริมทรัพยคืออาคารชินวัตร ทาวเวอร 1 และ 2 โดยซื้อจากบริษัท
ท่ีเกี่ยวของกัน 2 แหง

ตอมาในเดือนสิงหาคม 2546 บริษัทไดมีการปรับโครงสรางกลุมบริษัท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
บริษัทมีการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยอยางครบวงจร โดยบริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 710 ลานบาท
เปน 2,564 ลานบาท โดยจัดสรรหุนเพิ่มทุนทั้งหมดใหครอบครัวชินวัตร ทํ าใหครอบครัวชินวัตรมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทเพิ่มขึ้นจากรอยละ 67.01 เปนรอยละ 76.15 และเขาไปซื้อหุนของบริษัท โอเอไอ
แอสเสท จํ ากัด  บริษัท อัพคันทรี่ แลนด จํ ากัด และบริษัท วี.แลนด พรอ็พเพอรตี้ จํ ากัด จากครอบครัว
ชินวัตร

บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํ ากัดและเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 93.6 ลานหุน หรือ 936
ลานบาท ทํ าใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นเทากับ 3,500 ลานบาท โดยจะเสนอขายหุนแกประชาชนทั่วไป
จํ านวน 64.6 ลานหุน สวนที่เหลือบริษัทจะดํ าเนินการตามที่ผูถือหุนจะมีมติจัดสรรตอไปในอนาคต
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยอยางครบวงจร อันประกอบไปดวย
(1) ธุรกิจอาคารสํ านักงานใหเชา ดํ าเนินการโดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด 

(มหาชน) บริษัท โอเอไอ แอสเสท จํ ากัด และกองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิรค
(2) ธรุกจิบานจัดสรร ดํ าเนินการโดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) และ

บรษัิท วี.แลนด พร็อพเพอรตี้ จํ ากัด
(3) ธรุกจิอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย ดํ าเนินการโดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด 

(มหาชน)
(4) ธรุกิจใหเชาที่ดินและอาคารเทคนิคพิเศษ ดํ าเนินการโดยบริษัท อัพคันทรี่ แลนด จํ ากัด
(5) ธรุกจิที่ปรึกษาและบริหารงาน ดํ าเนินงานโดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด 

(มหาชน)

โครงสรางการถือหุนในบริษัทยอย

บริษัทยอยและกองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิรคมีรายละเอียดดังตอไปนี้

 บรษัิท โอเอไอ แอสเสท จํ ากัด กอตั้งขึ้นเมื่อ 14 มีนาคม 2534 ในปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 400 ลาน
บาท แบงเปนหุนสามัญ 40 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท ชํ าระคาหุนเต็มมูลคา ดํ าเนินธุรกิจใหเชาอาคาร
ส ํานกังาน

 บรษัิท อัพคันทรี่ แลนด จํ ากัด กอตั้งขึ้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2533 ในปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 300 ลาน
บาท แบงเปนหุนสามัญ 30 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท ชํ าระคาหุนเต็มมูลคา ดํ าเนินธุรกิจใหเชาที่ดิน
และอาคารเทคนิคพิเศษ

99.99%

30%

99.99%

99.99%

บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)
(SC)

บริษัท โอเอไอ แอสเสท จํ ากัด
(OA)

บริษัท อัพคันทรี่ แลนด จํ ากัด
(UL)

บริษัท วี.แลนด พร็อพเพอรตี้ จํ ากัด
(VL)

กองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิรค (ANET)
(กองทุนรวม
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 บริษัท วี.แลนด พรอ็พเพอรตี้ จํ ากัด กอตั้งขึ้นเมื่อ 21 มีนาคม 2535 ในปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 10 
ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 1 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท ชํ าระคาหุนเต็มมูลคา ดํ าเนินธุรกิจพัฒนาโครง
การบานจัดสรร

 กองทุนรวมแอสเสท เน็ตเวิรค (ANET) ซึ่งเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองและเปนกอง
ทุนประเภทกองทุนปด กอตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2546 มีมูลคาโครงการเทากับ 2,000 ลานบาท และเสนอ
ขายหนวยลงทุนในเบื้องตนแลว 1,200 ลานบาท มีกํ าหนดอายุโครงการ 5 ป ซึ่งอาจขยายอายุโครงการออก
ไปอีกได 2 ปตามมติผูถือหนวยลงทุน มีวัตถุประสงคในการกอตั้งเพื่อลงทุนในอาคารชินวัตรทาวเวอร 1 และ
2 ท้ังนี้ บริษัทถือหนวยลงทุนใน ANET ในสัดสวนรอยละ 30 ของหนวยลงทุนที่จํ าหนายไดแลวทั้งหมดของ
ANET ท้ังนี้ กองทุน ANET มีลักษณะเปนบริษัทยอยของบริษัท เนื่องจาก บริษัทจะไดรับผลตอบแทนทั้งหมด
ในฐานะผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.1 ภายหลังจากที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.2 ไดรับเงินปนผลในอัตรา
คงที่หรือไดรับคืนเงินจากการลดมูลคาหนวยลงทุนกอนผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.  ตามที่กํ าหนดในราย
ละเอียดโครงการ รวมทั้ง ANET มีบุคคลที่เกี่ยวของของบริษัทเปนผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. อีกในสัดสวน
รอยละ 25 ซึ่งจากสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของที่เกินรอยละ 50 จึงถือวาบริษัท
มอํี านาจควบคุมใน ANET

นอกจากนี้ บรษัิทไดเขาทํ าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางกับ ANET โดยบริษัทหรือบุคคลที่
บริษัทกํ าหนดจะตองรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันเปนที่ตั้งของอาคารชินวัตรทาวเวอร 1 และอาคารชินวัตร
ทาวเวอร 2 และทรัพยสินในอาคารดังกลาวและสิ่งปลูกสรางอื่นในที่ดินนั้น ในวันครบกํ าหนด 5 หรือ 7 ปนับ
แตวันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน ในราคา 1,200 ลานบาท รวมทั้ง ANET มสีทิธิกํ าหนดใหบริษัทหรือบุคคล
ท่ีบริษัทกํ าหนดรับโอนกรรมสิทธิ์ดังกลาว หากกอนการครบกํ าหนดอายุกองทุน มีการผิดสัญญาเชาที่ดินและ
อาคารระหวางผูเชาหลักกับ ANET หรือ ANET มีมติเลิกกองทุน

ท้ังนี้ บริษัทยังมีบริษัทที่เกี่ยวของซึ่งดํ าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยอ่ืนที่มิไดรวมอยูในกลุม
บริษัท อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทมีนโยบายชัดเจนในการที่จะไมใหบริษัทที่เกี่ยวของดํ าเนินธุรกิจพัฒนา
อสังริมทรัพยในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทและบริษัทยอยดํ าเนินการอยู เพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน

                                                          
1 หนวยลงทุนประเภท ข. คือ หนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับเงินปนผลจากการลงทุนหรือไดรับเงิน
คืนจากการลดทุนหลังจากที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ไดรับไปแลว
2 หนวยลงทุนประเภท ก. คือ หนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับเงินปนผลจากการลงทุนกอนหนวยลง
ทุนประเภท ข. ในอัตราคงที่ตามที่คณะกรรมการลงทุนมีมติใหจายเงินปนผล และมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินคืนจาก
การลดทุนกอนผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.
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ปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยมีโครงการดังตอไปนี้

ธุรกิจ โครงการ/บริษัท ผูดํ าเนิน
การ

ธรุกจิอาคารสํ านักงานใหเชา อาคารชินวัตรทาวเวอร 3
อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 และ 2
อาคารสํ านักงาน 2 แหง

SC
ANET
OA

ธุรกิจบานจัดสรร บางกอก บูเลอวารด
บานชาลิสา

SC
VL

ธุรกิจอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย รอยัล ปารค 3 คอนโดมิเนียม SC
ธุรกิจใหเชาที่ดินและอาคารเทคนิคพิเศษ อาคารสถานีชุมสายโทรศัพทเคลื่อนที่ UL
ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงาน บริษัทที่เกี่ยวของกัน SC
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2.3 โครงสรางรายได

(หนวย: ลานบาท)

ป 2543 ป 2544 ป 2545 มกราคม-มิถุนายน
2546

ประมาณการ
ป 2546รายได ผูดํ าเนินการ

รายได % รายได % รายได % รายได % รายได %
ธุรกิจอาคารสํ านักงานใหเชา SC, OA, ANET 90.57 99.62 160.58 99.78 209.15 79.59 112.60 57.57 402.68 37.50

ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงาน SC, UL - - - - 46.47 17.68 80.73 41.27 51.32 4.78

ธุรกิจบานจัดสรร SC, VL 300.54 27.99

ธุรกิจอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย SC 75.40 7.02

ธุรกิจใหเชาที่ดินและอาคารเทคนิคพิเศษ UL 156.50 14.57

อื่นๆ SC, OA, UL, VL 0.35 0.38 0.36 0.22 7.18 2.73 2.27 1.16 87.42 8.14
รวม 90.92 100.00 160.94 100.00 262.80 100.00 195.60 100.00 1,073.86 100.00

หมายเหตุ
- โครงสรางรายไดตั้งแตป 2543 – งวด 6 เดือนแรกของป 2546 เปนโครงสรางรายไดเฉพาะของบริษัทเทานั้น ส ําหรับประมาณการป 2546 เปนโครงสรางรายไดของบริษัทและ

บริษัทยอยภายหลังการปรับโครงสราง
- รายไดจากธุรกิจอาคารสํ านักงานใหเชาตามประมาณการป 2546 สวนหนึ่งประกอบดวยรายไดจากอาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ทั้งป รายไดจากอาคารชินวัตรทาวเวอร 2 สํ าหรับ

ระยะเวลา 7 เดือนแรกกอนขายให ANET และรายไดจาก ANET ซึ่งไดรับคาเชาจากอาคารชินวัตรทาวเวอร 1 และ 2 ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2546 ในขณะที่ รายไดจากธุรกิจอาคาร
ส ํานักงานใหเชาในปถัดไปจะประกอบดวยรายไดจากอาคารชินวัตรทาวเวอร 3 และ ANET ทั้งนี้ โครงสรางรายไดของบริษัทในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผูลงทุนควร
ระมัดระวังในการนํ าขอมูลโครงสรางรายไดขางตนไปใช

- รายไดอื่น ๆ ประกอบดวยรายไดจากเงินประกันที่ลูกคาคืนพื้นที่กอนครบอายุสัญญาและดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนชั่วคราว และรายไดการรับรูคาความนิยม
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2.4 เปาหมายการดํ าเนินธุรกิจ (Goal)

บรษัิทมีเปาหมายในการดํ าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยอยางครบวงจร โดยเนนการผสมผสานของ
ธรุกจิอาคารสํ านักงานใหเชา ซึ่งเปนแหลงรายไดระยะยาว และการพัฒนาโครงการบานพักอาศัย ซึ่งเปน
แหลงรายไดระยะสั้นที่ชวยเสริมการเติบโต ท้ังนี้เพื่อเปนการสรางสมดุลของรายได โดยใหความสํ าคัญกับองค
ประกอบ คือ

1. ทํ าเลที่ตั้งท่ีมีศักยภาพ เชนมีการคมนาคมสะดวก มีระบบขนสงมวลชนสมัยใหม
2. เทคโนโยลีสารสนเทศ เชน ระบบสื่อสารขอมูลความเร็วสูง
3. เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เชน การใชวัสดุกอสรางที่มีคุณสมบัติพิเศษ

โดยในสองปแรกบริษัทจะเนนการลงทุนและการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในดานโครงการพักอาศัยทั้ง
แนวราบและแนวสูงเปนหลัก นอกจากนี้บริษัทยังมีเปาหมายในการพัฒนาสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดรายได 
(Non-performing Assets-NPAs) ซึ่งรวมถึงอาคาร ท่ีดินเปลา อาคารที่ยังสรางไมแลวเสร็จ ท่ีมีศักยภาพสูง 
และอยูในทํ าเลที่ดี เพื่อนํ ามาฟนฟูใหเสร็จสมบูรณเพื่อขายหรือใหเชาตอไป ท้ังนี้บริษัทมีเปาหมายที่จะเปน
บริษัทที่มีขนาดของสวนของผูถือหุนติดลํ าดับ 1 ใน 5 ของบริษัทอสังหาริมทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 3-5 ป
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