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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถือหุนของบริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด
(เดิมชื่อบริษัท โอเอไอ พร็อพเพอรตี้ จํ ากัด)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545  งบกํ าไรขาดทุน  งบแสดงการ  
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน  และงบกระแสเงินสด สํ าหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสซี แอสเสท 
คอรปอเรชั่น จํ ากัด ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน        
งบการเงินเหลานี้  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ   
ตรวจสอบของขาพเจา  งบการเงินของบริษัทดังกลาวสํ าหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ที่นํ ามาแสดง
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืนในสํ านักงานเดียวกัน ซ่ึงแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข         
ตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2545

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกํ าหนด
ใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่       
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสํ าคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ
รายการทั้งที่เปนจํ านวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการ
บัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสํ าคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทํ า
ขึ้น              ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นํ าเสนอในงบการเงินโดยรวม 
ขาพเจา   เชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา
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ขาพเจาเห็นวา  งบการเงินขางตนนี้ แสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545                        
ผลการดํ าเนินงาน และกระแสเงินสดสํ าหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น 
จํ ากัด  โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตฉบับนี้ไดจัดทํ าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค              
ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด เพื่อการเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการ
กํ ากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัท สํ านักงาน เอ เอ็ม ซี  จํ ากัด

                   (นางสาวจินตนา  มหาวนิช)
              ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687

กรุงเทพมหานคร
วันที่  20  มิถุนายน  2546
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บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรช่ัน จํ ากัด

งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

(หนวย : บาท)
2545 2544

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 9,580,251.20            13,609,981.19       
เงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 5) 58,000,000.00          -                         
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับบริษัทอื่น 1,783,404.06            1,864,714.63         
ลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน 3,952,319.81            10,889,496.03       
ลูกหนี้กรมสรรพากร 19,495,771.78          20,689,668.74       
รายไดคางรับ 60,216,060.80          8,603,467.60         
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4,637,887.68            4,089,324.46         

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 157,665,695.33        59,746,652.65       
สินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ 6) 2,520,852,516.97     2,644,606,169.83   
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 15,792,039.48          9,205,138.24         

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,536,644,556.45     2,653,811,308.07   
     รวมสินทรัพย 2,694,310,251.78     2,713,557,960.72   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรช่ัน จํ ากัด

งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

(หนวย : บาท)
2545 2544

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 6,556,774.20            6,217,864.33         
เจาหนี้คากอสราง 7,062,746.05            7,903,884.72         
คาใชจายคางจาย 14,465,616.21          8,678,545.00         
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,676,668.48            1,185,358.82         

รวมหนี้สินหมุนเวียน 29,761,804.94          23,985,652.87       
หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมกรรมการ (หมายเหตุ 7) 800,000,000.00        800,000,000.00      
เงินประกันการกอสราง 244,702.24               277,025.27            
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 8) 42,658,451.79          32,692,370.00       

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 842,903,154.03        832,969,395.27      
     รวมหนี้สิน 872,664,958.97        856,955,048.14      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรช่ัน จํ ากัด

งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

(หนวย : บาท)
2545 2544

สวนของผูถือหุน
   ทุนเรือนหุน (หมายเหตุ 9)
      ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 185,400,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท 1,854,000,000.00     
หุนสามัญ 220,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท 2,200,000,000.00   

      ทุนที่ออกและเรียกชํ าระแลว
หุนสามัญ 185,400,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท 1,854,000,000.00     
หุนสามัญ 220,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท 2,200,000,000.00   

   ขาดทุนสะสม (32,354,707.19)         (343,397,087.42)    
รวมสวนของผูถือหุน 1,821,645,292.81     1,856,602,912.58   
     รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,694,310,251.78     2,713,557,960.72   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรช่ัน จํ ากัด

งบกํ าไรขาดทุน
สํ าหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

(หนวย : บาท)
2545 2544

รายไดจากการดํ าเนินงาน
รายไดคาเชาและบริการ 209,151,114.40        160,581,126.29      
รายไดคาที่ปรึกษา 46,470,600.00          -                         
รายไดอ่ืน 7,178,186.48            355,100.72            

รวมรายได 262,799,900.88        160,936,227.01      
คาใชจายจากการดํ าเนินงาน

ตนทุนคาเชาและบริการ 218,007,757.47        203,063,919.29      
คาที่ปรึกษาและบริหารงาน  26,000,000.00          26,000,000.00       
คาใชจายในการบริการและบริหาร 3,749,763.20            5,682,780.22         

รวมคาใชจาย 247,757,520.67        234,746,699.51      
กํ าไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจาย 15,042,380.21          (73,810,472.50)      
ดอกเบี้ยจาย (49,999,999.98)         (58,545,993.22)      
กํ าไร(ขาดทุน)สุทธิ (34,957,619.77)         (132,356,465.72)    

กํ าไร(ขาดทุน)ตอหุน (หนวย : บาท) (0.19)                         (0.60)                      
จํ านวนหุนสามัญ (หนวย : หุน) 185,400,000             220,000,000          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หนวย : บาท)
ทุนเรือนหุน ขาดทุนสะสม รวม

ที่ออกและชํ าระแลว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2544 2,200,000,000.00      (211,040,621.70)        1,988,959,378.30     
ขาดทุนสุทธิสํ าหรับป 2544 -                              (132,356,465.72)        (132,356,465.72)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 2,200,000,000.00      (343,397,087.42)        1,856,602,912.58     
ลดทุนเรือนหุนที่ออกและชํ าระแลว (หมายเหตุ 9) (346,000,000.00)        346,000,000.00         -                            
ขาดทุนสุทธิสํ าหรับป 2545 -                              (34,957,619.77)          (34,957,619.77)        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 1,854,000,000.00      (32,354,707.19)          1,821,645,292.81     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สํ าหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544
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บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรช่ัน จํ ากัด

งบกระแสเงินสด
สํ าหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

(หนวย : บาท)
                                                        2545 2544
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงาน
    กํ าไร(ขาดทุน)สุทธิ (34,957,619.77)         (132,356,465.72)    
    ปรับกระทบรายการกํ าไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)
        จากการดํ าเนินงาน

คาเสื่อมราคา 135,697,586.84        134,281,515.63      
รายการขาดทุนจากภาษีถูกหัก ณ ที่จายที่หมดอายุขอคืน 93,569.15                 -                         
รายการขาดทุนจากการตัดจํ าหนายสินทรัพยที่สูญหาย 5.00                          -                         
รายการ(กํ าไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย 3.01                          (487.52)                  

   กํ าไรจากการดํ าเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง 100,833,544.23        1,924,562.39         
       ในสินทรัพยและหนี้สินดํ าเนินงาน

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับบริษัทอื่น 81,310.57                 (749,322.63)           
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน 6,937,176.22            22,927,161.89       
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร 1,100,327.81            4,600,800.56         
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายไดคางรับ (51,612,593.20)         (3,370,891.18)        
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น (548,563.22)              (493,244.76)           
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (6,586,901.24)           (6,063,176.32)        
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคา 338,909.87               1,785,746.93         
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย 5,787,071.21            (9,220,258.16)        
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 491,309.66               (1,007,514.98)        
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 9,966,081.79            11,922,841.27       

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดํ าเนินงาน 66,787,673.70          22,256,705.01       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรช่ัน จํ ากัด

งบกระแสเงินสด
สํ าหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

(หนวย : บาท)
                                                        2545 2544
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้อสินทรัพยถาวร (11,947,510.04)         (11,173,076.84)      
ขายสินทรัพยถาวร 3,568.05                   5,681.42                
เงินสดจายเจาหนี้คากอสราง (841,138.67)              (11,454,105.65)      
เงินสดจายเงินประกันการกอสราง (32,323.03)                (22,243,529.39)      

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน (12,817,403.69)         (44,865,030.46)      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 53,970,270.01          (22,608,325.45)      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 13,609,981.19          36,218,306.64       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 67,580,251.20          13,609,981.19       

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
1.  เงินสดจายในระหวางป

ดอกเบี้ยจาย 49,999,999.98          70,152,550.59       
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 6,586,670.06            5,190,377.11         

2.  รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
ในป 2545 มีรายการที่ไมกระทบกระแสเงินสดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนเพื่อลดยอดขาดทุนสะสม

      จํ านวน 346.00 ลานบาท
3.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย :-

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 9,580,251.20            13,609,981.19       
เงินลงทุนชั่วคราว 58,000,000.00          -                         
     รวม 67,580,251.20          13,609,981.19       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

1. หลักเกณฑในการจัดทํ างบการเงิน
 

บริษัทฯ จัดทํ าและนํ าเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกโดยสมาคมนักบัญชี
และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.
บช.) ไดประกาศใชเปนมาตรฐานการบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

2. ขอความทั่วไป

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม 2532 โดยจดทะเบียนครั้งแรกชื่อ
บริษัท เอฟ เอฟ พี จํ ากัด ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อคร้ังที่ 2 เปนบริษัท โอเอไอ พร็อพเพอรตี้ จํ ากัด เมื่อ  
วันที่ 13 ตุลาคม 2537 และครั้งสุดทายเปลี่ยนเปน บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด เมื่อวันที่     
7 มีนาคม 2546 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 7283/2532  ตั้งอยูเลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว 
เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ฯ ดํ าเนินธุรกิจใหเชาอาคาร โดยบริษัทฯ มีขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544  ดังนี้

2545 2544
จํ านวนพนักงาน (คน) 40 38
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน (พันบาท) 13,083 11,867
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สํ าคัญ

นโยบายการบัญชีที่สํ าคัญของบริษัทฯ มีดังนี้

3.1 การรับรูรายได และคาใชจาย
- รายไดคาเชาและรายไดคาที่ปรึกษารับรูตามเกณฑคงคางตามอัตราที่ระบุในสัญญาเชา
- รายไดคาบริการและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด รวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย กระแสรายวัน 
และเงินลงทุนชั่วคราวที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน และไมติดภาระคํ้ าประกัน

3.3 สินทรัพยถาวร ณ วันที่เร่ิมรายการแสดงตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม             
และคํ านวณคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ ดังนี้

- สวนปรับปรุงที่ดิน        5 ป
- อาคารและสิ่งปลูกสราง      30 ป
- เครื่องตกแตงและติดตั้ง   5-10 ป
- เครื่องใชสํ านักงาน   5-10 ป
- สินทรัพยถาวรอื่นๆ        5 ป

ดอกเบี้ยจายที่เกิดจากการกูยืมเงินที่นํ าไปใชในการกอสรางอาคารไดนํ าไปรวม
เปนตนทุนของอาคารจนกวาอาคารนั้นอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค

3.4 กํ าไร(ขาดทุน)ตอหุน  คํ านวณโดยการหารกํ าไร(ขาดทุน)สุทธิดวยจํ านวนถัวเฉลี่ย           
ถวงนํ้ าหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางงวด

3.5 สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุน 
ลูกหนี้การคา หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเจาหนี้การคา ซ่ึงนโยบาย   
การบัญชีเฉพาะสํ าหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
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4 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทฯ  มีรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีลักษณะที่เกี่ยวของกัน   ดังนี้

1. โดยการมีผูถือหุน กรรมการ และ/หรือผูบริหารในตํ าแหนงที่สํ าคัญรวมกัน ซ่ึงบริษัทที่
เกี่ยวของกันดังกลาวประกอบดวย

1.1  บริษัท เอสซี แอสเสท จํ ากัด
1.2  บริษัท เอส ซี ออฟฟซ ปารค จํ ากัด
1.3  บริษัท พี.ที. คอรปอเรชั่น จํ ากัด
1.4 บริษัท วี.แลนดพร็อพเพอรตี้ จํ ากัด
1.5 บริษัท เอสซี ออฟฟซ พลาซา จํ ากัด
1.6 บริษัท เวิรธ ซัพพลายส จํ ากัด
1.7 บริษัท ประไหมสุหรี พรอพเพอรตี้ จํ ากัด
1.8 บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จํ ากัด
1.9  บริษัท โอเอไอ แอสเสท จํ ากัด
1.10 บริษัท โอเอไอ คอนซัลแตนทแอนดแมนเนจเมนท จํ ากัด
1.11 บริษัท อัลไพน กอลฟ แอนด สปอรตคลับ จํ ากัด
1.12 บริษัท บี.พี. พร็อพเพอรตี้ จํ ากัด
1.13 บริษัท อัพคันทรี่ แลนด จํ ากัด
1.14 บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง จํ ากัด
1.15 บริษัท อี อาร เอ แฟรนไชส (ประเทศไทย) จํ ากัด
1.16 มหาวิทยาลัยชินวัตร
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2. โดยบริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบริษัทในกลุมบริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํ ากัด 
(มหาชน) โดยมีครอบครัวชินวัตร เปนผูถือหุนในบริษัทฯ และบริษัท ชิน คอรปอเรชั่นจํ ากัด (มหาชน)  
ซ่ึงบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาวประกอบดวย

2.1 บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)
2.2 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํ ากัด (มหาชน)
2.3 บริษัท แอดวานซ ไวรเลส มารเก็ตติ้ง จํ ากัด
2.4 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํ ากัด
2.5 บริษัท ชินวัตร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํ ากัด
2.6 บริษัท เอสซี แมทชบอกซ จํ ากัด
2.7 บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จํ ากัด
2.8 บริษัท ดิจิตอล โฟน จํ ากัด
2.9 บริษัท เอดี เวนเจอร จํ ากัด
2.10 บริษัท แอดวานซ คอนแทค เซ็นเตอร จํ ากัด
2.11 บริษัท แอดวานซ ดาตาเน็ทเวอรค คอมมิวนิเคชั่นส จํ ากัด
2.12 บริษัท ชิน บรอดแบนด อินเตอรเน็ต (ประเทศไทย) จํ ากัด
2.13 บริษัท ชินนี่ดอทคอม จํ ากัด
2.14 บริษัท ชินแซทเทลไลท จํ ากัด (มหาชน)
2.15 บริษัท อารคไซเบอร จํ ากัด
2.16 บริษัท รีดันแดนซ จํ ากัด
2.17 บริษัท ไอทีวี จํ ากัด (มหาชน)
2.18 บริษัท ดาตาเน็ทเวอรค โซลูช่ันส จํ ากัด
2.19 บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส แอนด เซอรวิส จํ ากัด
2.20 บริษัท อารตแวร มีเดีย จํ ากัด
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บริษัทฯ มีรายการที่มีสาระสํ าคัญกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ดังตอไปนี้

4.1 รายไดและคาใชจายระหวางกัน สํ าหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หนวย : ลานบาท)

                    ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท 2545 2544
- รายไดคาเชาและคาบริการ
บริษัท เอสซี แอสเสท จํ ากัด 20.76 22.39
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํ ากัด (มหาชน) 56.94 20.37
บริษัท แอดวานซ ไวรเลส มารเก็ตติ้ง จํ ากัด 35.10 23.79
บริษัท ดิจิตอล โฟน จํ ากัด 33.11 -
บริษัท อารคไซเบอร จํ ากัด 10.91 -

- รายไดคาที่ปรึกษา
บริษัท อัพคันทรี่ แลนด จํ ากัด 21.00 -
บริษัท โอเอไอ แอสเสท จํ ากัด 12.00 -
บริษัท เอส ซี ออฟฟซ ปารค จํ ากัด 12.00 -
บริษัท ไอทีวี จํ ากัด (มหาชน) 1.47 -

- คาที่ปรึกษาและบริหารงาน
บริษัท เอสซี แอสเสท จํ ากัด 26.00 26.00

รายไดคาเชาและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวของกันที่เรียกเก็บเปนรายเดือน เปนไปตาม
ราคาที่ตกลงรวมกัน ซ่ึงสามารถเทียบเคียงราคากับบุคคลภายนอกได สํ าหรับรายไดคาที่ปรึกษา และ
คาใชจายคาที่ปรึกษาและบริหารงานเปนไปตามเกณฑที่ตกลงรวมกัน
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4.2 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  มีดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

                      ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท 2545 2544
- ลูกหนี้การคา
บริษัท เอสซี แอสเสท จํ ากัด 1.91 5.22
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํ ากัด (มหาชน) 1.25 -
บริษัท อารคไซเบอร จํ ากัด - 1.26
บริษัท รีดันแดนซ จํ ากัด - 1.17
บริษัท ดิจิตอล โฟน จํ ากัด - 1.89

- รายไดคางรับ
บริษัท เอส ซี ออฟฟซ ปารค จํ ากัด 12.00 -
บริษัท โอเอไอ แอสเสท จํ ากัด 12.00 -
บริษัท อัพคันทรี่ แลนด จํ ากัด 21.00 -
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํ ากัด (มหาชน) 1.67 0.79
บริษัท ดิจิตอล โฟน จํ ากัด 1.53 1.31

- เงินมัดจํ าการเชา
บริษัท เอสซี แอสเสท จํ ากัด - 6.84
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํ ากัด (มหาชน) 7.89 3.91
บริษัท อารคไซเบอร จํ ากัด 1.42 1.40
บริษัท ดิจิตอล โฟน จํ ากัด 3.62 9.02
บริษัท แอดวานซ ไวรเลส มารเก็ตติ้ง จํ ากัด 3.97 3.85

    มหาวิทยาลัยชินวัตร 1.51 -
บริษัท ไอทีวี จํ ากัด (มหาชน) 7.39 -
บริษัท เอดี เวนเจอร จํ ากัด - 1.66

- สิทธิการใหเชารอรับรู
บริษัท ไอทีวี จํ ากัด (มหาชน) 5.00 -
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5. เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ทั้งจํ านวนเปนเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินกับสถาบันการเงิน
สองแหงมีอายุ 3 เดือน ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.78 – 2.125 ตอป

6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ

ประกอบดวย
(หนวย : บาท)

ที่ดิน สวนปรับปรุง
ที่ดิน

อาคารและ
สิ่งปลูกสราง

เคร่ืองตกแตง
และติดต้ัง

เคร่ืองใช
สํ านักงาน

สินทรัพย
ถาวรอ่ืน

งานระหวาง
กอสราง

รวม

ราคาทุน
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 609,014,227.00 2,465,081.76 1,443,305,171.19 110,724,032.90 732,497,338.16 1,747,652.11 297,150.00 2,900,050,653.12
    ซื้อเพิ่ม/โอนเขา -     - 197,350.00 1,173,284.28 2,008,420.59 1,274,086.54 7,294,368.63 11,947,510.04
    จํ าหนาย/โอนออก -     -       - (2,400.00) (167,644.32)        -        - (170,044.32)
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 609,014,227.00 2,465,081.76 1,443,502,521.19 111,894,917.18 734,338,114.43 3,021,738.65 7,591,518.63 2,911,828,118.84
คาเสื่อมราคาสะสม
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 -   (944,274.48) (92,280,108.32) (21,708,934.45) (139,965,585.46) (545,580.58)        - (255,444,483.29)
    คาเสื่อมราคาสํ าหรับป - (493,016.35) (48,360,858.52) (11,964,182.16) (74,380,327.18) (499,202.63)        - (135,697,586.84)
    จํ าหนาย/โอนออก -      -        - 2,398.00 164,070.26         -        - 166,468.26
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 - (1,437,290.83) (140,640,966.84) (33,670,718.61) (214,181,842.38) (1,044,783.21)        - (390,975,601.87)
มูลคาสุทธิตามบัญชี
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 609,014,227.00 1,520,807.28  1,351,025,062.87 89,015,098.45 592,531,752.70 1,202,071.53 297,150.00 2,644,606,169.83
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 609,014,227.00 1,027,790.93 1,302,861,554.35 78,224,198.57 520,156,272.05 1,976,955.44 7,591,518.63 2,520,852,516.97

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกํ าไรขาดทุนสํ าหรับป
   สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 134,281,515.63
   สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 135,697,586.84

7. เงินกูยืมกรรมการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 ทั้งจํ านวนเปนเงินกูยืมกรรมการโดยการออกตั๋ว
สัญญาใชเงิน ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.25 ตอป (เทากันทั้งสองป)

8. หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 สวนหนึ่งจํ านวนเงิน 38.43 ลานบาท และ 32.69      
ลานบาทตามลํ าดับ เปนเงินมัดจํ าจากการใหเชาอาคาร
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9.  ทุนเรือนหุน

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 3/2545 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2545 และที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2545 มีมติเปนเอกฉันทใหลดทุนจดทะเบียนจากเดิม
หุนสามัญจํ านวน 220 ลานหุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท จํ านวนเงิน 2,200.00 ลานบาทเปนหุนสามัญ
จํ านวน 185.40 ลานหุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท จํ านวนเงิน 1,854.00 ลานบาท โดยการลดหุน              
จดทะเบียนจํ านวน 34.60 ลานหุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท จํ านวนเงิน 346.00 ลานบาท เพื่อลด           
ยอดขาดทุนสะสมของบริษัท และไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2545

10. การเสนอขอมูลทางการเงินจํ าแนกตามสวนงาน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหเชาอสังหาริมพย สังหาริมทรัพย และบริการสาธารณูปโภค ซ่ึง
ฝายบริหารพิจารณาวาเปนลักษณะการดํ าเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน จึงถือวาเปนธุรกิจเดียวกัน
และดํ าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทานั้น ดังนั้น รายได ผลการดํ าเนินงานและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดง
ในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวกันตามที่กลาวขางตน

11. เครื่องมือทางการเงิน

11.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทฯ  ไม มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อ              
เก็งกํ าไรหรือเพื่อการคา

11.2 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีลูกหนี้การคา ซ่ึงสวนใหญเกิด

จากการใหบริการ แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเสี่ยงดังกลาวจํ ากัด เนื่องจากลูกหนี้สวนใหญ
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน และมีความสามารถในการชํ าระหนี้
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11.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 

ในตลาดในอนาคต ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะสงผลกระทบตอผลการดํ าเนินงานของกระแส
เงินสดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร 
และมีเงินลงทุนชั่วคราว อยางไรก็ตาม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจํ ากัด เนื่องจาก      
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น และมีอัตราดอกเบี้ย
ที่เทียบเคียงกับอัตราในตลาด บริษัทฯ จึงมิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความ
เสี่ยงดังกลาว

11.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากบริษัทฯ  ไมมีธุรกรรมที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมมี

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

11.5 มูลคายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินโดยสวนใหญเปนเงินลงทุนชั่วคราวซ่ึงมีอัตรา    

ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด และลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซ่ึงมีการใหสินเชื่อในระยะสั้น 
สวนหนี้สินทางการเงินสวนใหญนั้นเปนเจาหนี้การคา ซ่ึงแสดงดวยมูลคาที่จะจายชํ าระและ       
มีระยะเวลาการจายชํ าระที่แนนอน เปนผลใหสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวสะทอน
มูลคายุติธรรมแลว

12. สัญญาตางๆ

12.1 บริษัทฯ ไดทํ าสัญญาใหคํ าปรึกษาและใหคํ าแนะนํ าทางวิศวกรรมศาสตรเกี่ยวกับระบบอาคารแก
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 3 แหง เปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2545 ถึง 31 ธันวาคม 2545 
ในอัตราคาบริการดังนี้

- บริษัท อัพคันทรี่ แลนด จํ ากัด อัตราปละ 21.00  ลานบาท
- บริษัท โอเอไอ แอสเสท จํ ากัด อัตราปละ 12.00  ลานบาท
- บริษัท เอส ซี ออฟฟซ ปารค จํ ากัด อัตราปละ 12.00  ลานบาท
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12.2 บริษัทฯ ไดทํ าสัญญาใหบริการออกแบบปรับปรุงและบริหารโครงการกอสรางสํ านักงานและ    
สตูดิโอสถานีโทรทัศนไอทีวี ซ่ึงเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยคิดคาบริการเปนระบบเหมาจาย
เปนจํ านวน 1.63 ลานบาท ซ่ึงการใหบริการตองแลวเสร็จภายในเดือน มกราคม 2546

12.3 บริษัทฯ ไดทํ าสัญญาวาจางที่ปรึกษาและบริหารงานกับบริษัท เอสซี แอสเสท จํ ากัด ซ่ึงเปน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน เปนระยะเวลา 1 ป  ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 
ในอัตราคาบริการปละ 26.00 ลานบาทตอป โดยแบงจายชํ าระเดือนละประมาณ 2.17 ลานบาท

13. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2546 และที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2546 มีมติเปนเอกฉันทใหเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ 
เปนบริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด และไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ กับกระทรวง
พาณิชยเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2546

______________________
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