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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ไดมีการปรับโครงสรางบริษัทโดยทํ าการลงทุนใน ANET เมื่อเดือนกรกฎาคม และ ลงทุนในบริษัทยอยเมื่อเดือนสิงหาคม ทํ าให ณ 
วันที่ 31 สิงหาคม 2546 บริษัทมีทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจภายหลังการปรับโครงสราง แสดงมูลคาตามบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2546 ซึ่งเปนมูลคาตามบัญชีในงบการเงินที่
ไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

ชือ่/สถานที่ตั้ง ลักษณะโครงการ พื้นที่ (ไร)

มลูคาตามบัญชี
(ลานบาท)

ณ 30 มิถุนายน
2546

ราคาประเมิน*
(ลานบาท)

ภาระผูกพัน หมายเหตุ

ทรัพยสินภายใตกรรมสิทธิ์ของ SC
อาคารชินวัตรทาวเวอร 3
ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร

อาคารสํ านักงาน 9-1-52 2,449.40 2,761.351/ จดจ ํานองกับ
สถาบันการเงิน

มูลคาเงินกู ณ 31 สิงหาคม
2546 เทากับ 1,800 ลานบาท

บางกอก บูเลอวารด
ถนนนวมินทร-วงแหวน-
รามอินทรา

บานจัดสรร 74-1-24 275.06 401.832/ ไมมี เปนการประเมินเฉพาะที่ดิน

รอยัล ปารค 3 คอนโดมิเนียม
อารีย-พหลโยธิน

หองชุดใน
คอนโดมิเนียม

4,009.95 ตร.ม. 86.85 128.033/ จดจ ํานองกับ
สถาบันการเงิน

มูลคาเงินกู ณ 31 สิงหาคม
2546 เทากับ 33 ลานบาท

ทรัพยสินภายใตกรรมสิทธิ์ของ OA
อาคารเลขที่ 21
พหลโยธิน ซอย 9 พญาไท

อาคารสํ านักงาน 1-2-53 104.64 99.084/ ไมมี

ทรัพยสินภายใตกรรมสิทธิ์ของ VL
บานชาสิลา
ถนนกรุงเทพกรีฑา

บานจัดสรร 8-0-47.5 34.16 92.045/ ไมมี เปนการประเมินเฉพาะที่ดิน

ทรัพยสินภายใตกรรมสิทธิ์ของ UL
อาคารเทคนิคพิเศษ อาคารสํ านักงาน

อาคารสถานี
129-3-66.4

จํ านวน 107 แหง
807.12 891.286/ ไมมี
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ชือ่/สถานที่ตั้ง ลักษณะโครงการ พื้นที่ (ไร)

มลูคาตามบัญชี
(ลานบาท)

ณ 30 มิถุนายน
2546

ราคาประเมิน*
(ลานบาท)

ภาระผูกพัน หมายเหตุ

ทรัพยสินภายใตกรรมสิทธิ์ของ ANET
อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 อาคารสํ านักงาน 1-2-82 604.37 690.697/ ไมมี
อาคารชินวัตรทาวเวอร 2 อาคารสํ านักงาน 1-3-98 508.93 652.007/ ไมมี

หมายเหตุ : *ประเมินโดยบริษัท ชาเตอร เซอรเวเยอรส (ประเทศไทย) จํ ากัด
1/ประเมิน ณ 11 กรกฎาคม 2546 โดยวิธีราคาตนทุน
2/ประเมิน ณ 22 กรกฎาคม 2546 โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
3/ประเมิน ณ 21 กรกฎาคม 2546 โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
4/ประเมิน ณ 30 พฤศจิกายน 2545 โดยวิธีราคาตนทุน ทั้งนี้บริษัทจะบันทึกการดอยคาของทรัพยสินของ OA ในไตรมาส 3/2546
5/ประเมิน ณ 21 กรกฎาคม 2546 โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
6/ประเมิน ณ 30 พฤศจิกายน 2545 โดยวิธีราคาตนทุนและวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
7/ประเมิน ณ 27 มิถุนายน 2546 โดยวิธีราคาตนทุน

สัญญาเชาที่ดิน
OA เปนเจาของสิทธิการเชาที่ดิน ที่ปจจุบันเปนที่ตั้งอาคารสํ านักงานเลขที่ 1285 พหลโยธิน เนื้อที่ประมาณ 385.65 ตารางวา เปนการเชาจากสํ านักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย มีอายุสัญญา 6 ป ระหวางเดือนตุลาคม 2545 ถึง เดือนกันยายน 2551 โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ 100,000 บาทในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2545 ถึงเดือน
กันยายน 2548 และเดือนละ 110,000 บาทในชวงเดือนตุลาคม 2548 ถึง เดือนกันยายน 2551 ทั้งนี้ เมื่อครบสัญญาใหถือวาผูเชาตกลงเชาตอไป จนกวาผายใดผายหนึ่งจะบอก
เลิกสัญญาเชาลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน
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5.1 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอย

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยเปนหลัก โดยคํ านึงถึงอัตราผล
ตอบแทนที่เหมาะสม ตามแตประเภทของธุรกิจนั้นๆ ปจจุบันบริษัทมีนโยบายการบริหารงานในบริษัทยอย
โดยการสงตัวแทนของบริษัทไปเปนกรรมการในบริษัทยอยทุกบริษัทตามสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย ณ
31 สิงหาคม 2546 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย 3 บริษัท ในสัดสวนรอยละ 99.99 โดยมีกรรมการทุก
ทานเปนตัวแทนของบริษัท และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง 1 กองทุน ซึ่งบริษัทมีสัดสวน
การลงทุนรอยละ 30 บริษัทมีตัวแทนเปนกรรมการกองทุนตามสัดสวนการลงทุนจ ํานวน 2 ทานเพื่อรวมใน
การกํ าหนดนโยบายในการบริหารกองทุน ซึ่งคณะกรรมการกองทุน จะมีหนาที่ติดตาม ดูแล ผลการดํ าเนิน
งานของกองทุน วางกลยุทธการลงทุน วิเคราะหความเหมาะสมของการลงทุนและจํ าหนายอสังหาริมทรัพย
รวมถึงพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุน และการใหความเห็นชอบในการการเพิ่ม
หรือลดทุนของกองทุน ท้ังนี้ บุคคลที่เกี่ยวของซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. อีกรอยละ 25 มีตัวแทน
เปนกรรมการกองทุนดวยจํ านวน 2 ทาน




