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รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต

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

 ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 งบกํ าไรขาดทุน  สํ าหรับงวด         
สามเดือน และสํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 2545  งบแสดงการเปลี่ยนแปลง   
สวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด  สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 2545 ของ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาว
จากผลการสอบทานของขาพเจา

ขาพเจ าไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ยวกับการสอบทาน                 
ซ่ึงกํ าหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน  เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา          
งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสํ าคัญหรือไม   การสอบทานนี้มีขอบเขตจํ ากัด        
โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงให
ความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจ
แสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินสํ าหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของบริษัท เอส
ซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไข        
ตามรายงานลงวันที่ 20 มิถุนายน 2546 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่ง
ของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบ และเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่น
ใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น

บริษัท สํ านักงาน เอ เอ็ม ซี จํ ากัด

( นางสาวจินตนา  มหาวนิช )
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687

กรุงเทพมหานคร
วันที่  18  กรกฎาคม  2546
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(หนวย : พันบาท)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 16,789           9,580           
เงินลงทุนช่ัวคราว (หมายเหตุ 3) -                 58,000         
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับบริษัทอื่น 1,101             1,783           
ลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน 5,990             3,952           
รายไดคางรับ 34,842           60,216         
ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย (หมายเหตุ 4) 361,919         -              
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้กรมสรรพากร 19,496           19,496         
อื่น ๆ 13,370           4,638           
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 453,507         157,665       

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 14,200           -              
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ 5) 2,477,006      2,520,853    
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 15,866           15,792         

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,507,072      2,536,645    
     รวมสินทรัพย 2,960,579      2,694,310    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด
งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 31 ธันวาคม 2545

2546
ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

2545
ตรวจสอบแลว
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(หนวย : พันบาท)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 10,997           6,557           
สวนของหนี้สินที่ถึงกํ าหนดชํ าระภายใน 1 ป (หมายเหตุ 7) 725                -              
เจาหนี้คากอสราง 8,576             7,063           
คาใชจายคางจาย 19,212           14,466         
เจาหนี้อื่น-บริษัทที่เกี่ยวของกัน 238,250         91                
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 4,147             1,585           

รวมหนี้สินหมุนเวียน 281,907         29,762         
หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมจากผูถือหุน (หมายเหตุ 6) 800,000         800,000       
เงินประกันการกอสราง 1,277             245              
เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน-สุทธิ (หมายเหตุ 7) 2,141             -              
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 8) 44,295           42,658         

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 847,713         842,903       
     รวมหนี้สิน 1,129,620      872,665       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

ตรวจสอบแลว

บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด
งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 31 ธันวาคม 2545

2546 2545
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(หนวย : พันบาท)

สวนของผูถือหุน
   ทุนเรือนหุน (หมายเหตุ 9)
      ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 185,400,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท 1,854,000      1,854,000    
      ทุนที่ออกและเรียกชํ าระแลว

หุนสามัญ 185,400,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท 1,854,000      1,854,000    
   ขาดทุนสะสม (23,041)          (32,355)       

รวมสวนของผูถือหุน 1,830,959      1,821,645    
     รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,960,579      2,694,310    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

ตรวจสอบแลว

งบดุล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 31 ธันวาคม 2545

2546 2545

บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด
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(หนวย : พันบาท)

รายไดจากการดํ าเนินงาน
รายไดคาเชาและบริการ 57,967           53,694         
รายไดคาที่ปรึกษาและการจัดการ 40,282           11,250         
รายไดอื่น 855                170              

รวมรายได 99,104           65,114         
คาใชจายจากการดํ าเนินงาน

ตนทุนคาเชาและบริการ 59,523           54,625         
ตนทุนคาที่ปรึกษาและการจัดการ  15,561           6,500           
คาใชจายในการบริการและบริหาร 6,263             480              

รวมคาใชจาย 81,347           61,605         
กํ าไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจาย 17,757           3,509           
ดอกเบี้ยจาย (12,515)          (12,465)       
กํ าไร(ขาดทุน)สุทธิ 5,242             (8,956)         

กํ าไร(ขาดทุน)ตอหุน(บาท) 0.03               (0.04)           
จํ านวนหุนสามัญ (หนวย : พันหุน) 185,400         220,000       

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกํ าไรขาดทุน
สํ าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 2545

2546 2545

บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด
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(หนวย : พันบาท)

รายไดจากการดํ าเนินงาน
รายไดคาเชาและบริการ 112,599         103,833       
รายไดคาที่ปรึกษาและการจัดการ 80,727           22,500         
รายไดอื่น 2,270             174              

รวมรายได 195,596         126,507       
คาใชจายจากการดํ าเนินงาน

ตนทุนคาเชาและบริการ 116,394         107,109       
ตนทุนคาที่ปรึกษาและการจัดการ  37,269           13,000         
คาใชจายในการบริการและบริหาร 7,775             1,316           

รวมคาใชจาย 161,438         121,425       
กํ าไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจาย 34,158           5,082           
ดอกเบี้ยจาย (24,844)          (24,794)       
กํ าไร(ขาดทุน)สุทธิ 9,314             (19,712)       

กํ าไร(ขาดทุน)ตอหุน(บาท) 0.05               (0.09)           
จํ านวนหุนสามัญ (หนวย : พันหุน) 185,400         220,000       

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด
งบกํ าไรขาดทุน

สํ าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 2545

25452546
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(หนวย : พันบาท)
ทุนเรือนหุน กํ าไร(ขาดทุน)สะสม รวม

ที่ออกและชํ าระแลว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2546 1,854,000                   (32,355)                      1,821,645                 
กํ าไร(ขาดทุน)สุทธิสํ าหรับงวดหกเดือน -                              9,314                          9,314                         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 1,854,000                   (23,041)                      1,830,959                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2545 2,200,000                   (343,397)                    1,856,603                 
กํ าไร(ขาดทุน)สุทธิสํ าหรับงวดหกเดือน -                              (19,712)                      (19,712)                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 2,200,000                   (363,109)                    1,836,891                 

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สํ าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 2545



9

(หนวย : พันบาท)
                                                        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงาน
    กํ าไร(ขาดทุน)สุทธิ 9,314             (19,712)       
    ปรับกระทบรายการกํ าไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)
        จากการดํ าเนินงาน

คาเสื่อมราคา 68,597           67,217         
รายการขาดทุนจากการตัดจํ าหนายสินทรัพยที่สูญหาย 28                  -              

   กํ าไรจากการดํ าเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
       ในสินทรัพยและหนี้สินดํ าเนินงาน 77,939           47,505         

(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับบริษัทอื่น 682                787              
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน (2,038)            1,321           
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร -                 1,100           
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในรายไดคางรับ 25,374           (27,046)       
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย (132,265)        -              
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น (8,731)            146              
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (74)                 (3,142)         
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคา 4,440             246              
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยคางจาย -                 12,466         
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย 4,746             (88)              
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้อื่น-บริษัทที่เกี่ยวของกัน 37                  24                
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,562             716              
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 1,637             6,921           

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดํ าเนินงาน (25,691)          40,956         

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด
งบกระแสเงินสด

สํ าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 2545

25452546
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(หนวย : พันบาท)
                                                        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในเงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน (14,200)          -              
ซ้ือสินทรัพยถาวร (11,464)          (2,055)         
ขายสินทรัพยถาวร 206                -              
เงินสดจายเจาหนี้คากอสราง (514)               (1,356)         
เงินสดรับ(จาย)เงินประกันการกอสราง 1,032             (122)            

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน (24,940)          (3,533)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายชํ าระหนี้เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน (160)               -              

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (160)               -              

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด
งบกระแสเงินสด

สํ าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 2545

25452546
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(หนวย : พันบาท)
                                                        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (50,791)          37,423         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 67,580           13,610         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 16,789           51,033         

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
1.  เงินสดจายในระหวางป

ดอกเบี้ยจาย 12,516           12,329         
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 6,726             3,142           

2.  สํ าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทฯ มีรายการที่ไมเปนตัวเงินที่มีสาระสํ าคัญดังนี้
2.1  บริษัทฯ มีการซื้อทรัพยสินโดยการทํ าสัญญาเชาทางการเงิน จํ านวน 3.03 ลานบาท
2.2  บริษัทฯ มีการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จํ านวน 10.49 ลานบาท
2.3 บริษัทฯ มีตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํ านวน 229.65 ลานบาท

3.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย :-
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 16,789           51,033         
เงินลงทุนช่ัวคราว -                 -              
     รวม 16,789           51,033         

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด
งบกระแสเงินสด

สํ าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 2545

2546 2545
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บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 (ตรวจสอบแลว)

1. หลักเกณฑในการจัดทํ างบการเงินและนโยบายการบัญชี

1.1 งบการเงินระหวางกาล ไดจัดทํ าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และแสดง
โดยใชรูปแบบยอตามที่กํ าหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ืองงบการเงินระหวางกาล 
รวมทั้งเพิ่มเติมรายการในงบการเงินพื้นฐาน อันไดแก งบดุล งบกํ าไรขาดทุน งบแสดง                 
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด โดยถือตามรูปแบบที่กํ าหนดไวใน
ประกาศกรมทะเบียนการคา เร่ืองกํ าหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน (พ.ศ. 2544) เพื่อให    
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของ    
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

นโยบายการบัญชีที่สํ าคัญสํ าหรับงบการเงินระหวางกาลนี้เปนนโยบายการบัญชีที่ใชกับ    
งบการเงินสํ าหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545   ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคู
ไปกับงบการเงินสํ าหรับปบัญชี พ.ศ. 2545

1.2 ในระหวางไตรมาสที่ 2 ของป 2546  บริษัทฯ มีนโยบายการบัญชีที่สํ าคัญเพิ่มเติมดังนี้
1.2.1 รายไดและตนทุนงานระหวางกอสรางรับรูตามวิธีอัตราสวนของงานที่ทํ าเสร็จ ซ่ึงคํ านวณ

ตามอัตราสวนตนทุนของงานที่เกิดขึ้นแลวกับตนทุนทั้งหมดที่ประมาณวาจะใชในการ      
กอสราง ทั้งนี้ไมรวมตนทุนที่ดิน

1.2.2 ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย แสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแต
ราคาใดจะตํ่ ากวา โดยตนทุนดังกลาวประกอบดวย มูลคาที่ดิน และคาใชจาย ซ่ึงจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสินคาและพรอมที่จะขาย
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1.3 บริษัทฯ ไดจัดทํ างบการเงินเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซ่ึง 
หลักการบัญชีที่ใชอาจแตกตางจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่นๆ เพื่อความสะดวก
ของผูอานงบการเงินบริษัทฯ ไดจัดทํ างบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ โดยแปลจากงบการเงินฉบับ
ภาษาไทยนี้ เพื่อวัตถุประสงคของการรายงานภายในประเทศ

2. 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 คอรปอเรชั่น จํ 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

2.1 รายไดและคาใชจายระหวางกัน สํ าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน
(หนวย : ลานบาท)

                    ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท 2546 2545
- รายไดคาเชาและคาบริการ
บริษัท เอสซี แอสเสท จํ ากัด 0.01 10.28
มหาวิทยาลัยชินวัตร 3.35 1.61
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํ ากัด (มหาชน) 28.63 26.41

   บริษัท แอดวานซ ไวรเลส มารเก็ตติ้ง จํ ากัด - 20.38
บริษัท ดิจิตอล โฟน จํ ากัด 9.08 20.98

   บริษัท อารคไซเบอร จํ ากัด 2.88 5.67
บริษัท ไอทีวี จํ ากัด (มหาชน) 34.94 -
บริษัท อี อาร เอ แฟรนไชส (ประเทศไทย) จํ ากัด 2.50 1.28

- รายไดคาที่ปรึกษาและการจัดการ
บริษัท เอส ซี ออฟฟซ ปารค จํ ากัด 20.57 6.00
บริษัท พี.ที. คอรปอเรชั่น จํ ากัด 3.86 -
บริษัท วี.แลนดพร็อพเพอรตี้ จํ ากัด 6.11 -

   บริษัท เวิรธ ซัพพลายส จํ ากัด 1.95 -
บริษัท โอเอไอ แอสเสท จํ ากัด 22.50 6.00

   บริษัท โอเอไอ คอนซัลแตนทแอนดแมนเนจเมนท จํ ากัด 1.08 -
บริษัท ประไหมสุหรี พรอพเพอรตี้ จํ ากัด 1.07 -
บริษัท อัลไพน กอลฟ แอนด สปอรตคลับ จํ ากัด 1.46 -
บริษัท อัพคันทรี่ แลนด จํ ากัด 21.00 10.50

- คาที่ปรึกษาและบริหารงาน
บริษัท เอสซี แอสเสท จํ ากัด 16.40 13.91
บริษัท ชินวัตร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํ ากัด 1.22 -



16

รายไดคาเชาและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวของกันที่เรียกเก็บเปนรายเดือน เปนไปตาม
ราคาที่ตกลงรวมกัน ซ่ึงสามารถเทียบเคียงราคากับบุคคลภายนอกได สํ าหรับรายไดคาที่ปรึกษาและ
รายไดคาการจัดการ และคาใชจายคาที่ปรึกษาและบริหารงานเปนไปตามเกณฑที่ตกลงรวมกัน

2.2 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน มีดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

  วันที่ 30 มิถุนายน     วันที่ 31 ธันวาคม
                      ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท 2546 2545
- ลูกหนี้การคา
บริษัท เอสซี แอสเสท จํ ากัด - 1.91
บริษัท อัพคันทรี่ แลนด จํ ากัด 3.75 -
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํ ากัด (มหาชน) 0.33 1.25

- รายไดคางรับ
บริษัท เอส ซี ออฟฟซ ปารค จํ ากัด 3.57 12.00
บริษัท วี.แลนดพร็อพเพอรตี้ จํ ากัด 6.11 -

   บริษัท เวิรธ ซัพพลายส จํ ากัด 1.35 -
บริษัท โอเอไอ แอสเสท จํ ากัด - 12.00

   บริษัท โอเอไอ คอนซัลแตนทแอนดแมนเนจเมนท จํ ากัด 1.08 -
บริษัท อัลไพน กอลฟ แอนด สปอรตคลับ จํ ากัด 1.46 -
บริษัท อัพคันทรี่ แลนด จํ ากัด - 21.00
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํ ากัด (มหาชน) 2.30 1.67
บริษัท ดิจิตอล โฟน จํ ากัด 0.56 1.53
บริษัท ไอทีวี จํ ากัด (มหาชน) 2.33 -

-เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท วี.แลนดพร็อพเพอรตี้ จํ ากัด 14.20 -

-เจาหนี้การคา
บริษัท เอสซี แอสเสท จํ ากัด 10.49 0.01

-เจาหนี้อื่น-บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท พี.ที. คอรปอเรชั่น จํ ากัด 227.63 -
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(หนวย : ลานบาท)
                 วันที่ 30 มิถุนายน       วันที่ 31 ธันวาคม

                      ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท 2546 2545
-เงินมัดจํ าการเชาและบริการ
มหาวิทยาลัยชินวัตร 1.50 1.51
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํ ากัด (มหาชน) 9.32 7.89
บริษัท แอดวานซ ไวรเลส มารเก็ตติ้ง จํ ากัด 0.05 3.97
บริษัท ดิจิตอล โฟน จํ ากัด 3.62 3.62
บริษัท อารคไซเบอร จํ ากัด 1.42 1.42
บริษัท ไอทีวี จํ ากัด (มหาชน) 9.41 7.39

-สิทธิการใหเชารอรับรู
บริษัท ไอทีวี จํ ากัด (มหาชน) 4.65 5.00

3. เงินลงทุนชั่วคราว

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

4. ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย

ประกอบดวย
(หนวย : พันบาท)

30 มิถุนายน 2546 31 ธันวาคม 2545
ที่ดิน 247,627 -
คาพัฒนาที่ดิน 27,435 -
อาคารชุดกํ าลังพัฒนา 86,857 -
            รวม 361,919 -
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5. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ

สํ าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 มีดังนี้
                   (หนวย : พันบาท)

ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 2,520,853
ซ้ือสินทรัพย 24,984
ขายสินทรัพย (234)
คาเสื่อมราคา (68,597)
ราคาตามบัญชีปลายงวด-สุทธิ 2,477,006

6. เงินกูยืมจากผูถือหุน

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 31 ธันวาคม 2545  ทั้งจํ านวนเปนเงินกูยืมผูถือหุน โดย   
การออกตั๋วสัญญาใชเงิน ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.25 ตอป

7. เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน-สุทธิ

ประกอบดวยจํ านวนเงินขั้นตํ่ าที่ตองจายภายใตสัญญาเชาทางการเงิน มีดังนี้
(หนวย : พันบาท)

30 มิถุนายน 2546 31 ธันวาคม 2545
ไมเกิน 1 ป 912 -
ครบกํ าหนดตั้งแต 1 ป แตไมเกิน 5 ป 2,371 -
หัก ดอกเบี้ยจายในอนาคตของสัญญาเชาการเงิน (417) -
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 2,866 -
หัก สวนของหนี้สินที่ถึงกํ าหนดชํ าระภายใน 1 ป (725) -
เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน-สุทธิ 2,141 -

บริษัทฯ ไดทํ าสัญญาเชาทางการเงินระยะยาวสํ าหรับยานพาหนะ รวม 4 สัญญา เปนระยะ
เวลา 2-4 ป และมีสิทธิ์ในการเลือกซื้อเมื่อส้ินสุดสัญญา
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8. หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 31 ธันวาคม 2545 สวนหนึ่งจํ านวนเงิน 40.43 ลานบาท และ  
38.43 ลานบาทตามลํ าดับ เปนเงินมัดจํ าคาเชาและบริการ

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  มีรายการที่มีสาระสํ  าคัญในการประกอบธุรกิจให  เช าอสังหาริมทรัพย  
สังหาริมทรัพย และบริการสาธารณูปโภค รวมทั้งการเปนที่ปรึกษาใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับระบบอาคาร    
ซ่ึงฝายบริหารพิจารณาวา  เปนลักษณะการดํ าเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน จึงถือวาเปนธุรกิจ    
เดียวกัน และดํ าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทานั้น ดังนั้น รายได ผลการดํ าเนินงานและสินทรัพยทั้ง
หมดที่แสดงในงบการเงิน จึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวกันตามที่กลาว       
ขางตน

11. เครื่องมือทางการเงิน

11.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทฯ  ไม มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อ              

เก็งกํ าไรหรือเพื่อการคา
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11.2 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีลูกหนี้การคา ซ่ึงสวนใหญเกิด

จากการใหบริการ แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเสี่ยงดังกลาวจํ ากัด เนื่องจากลูกหนี้สวนใหญ
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน และมีความสามารถในการชํ าระหนี้

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
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12. สัญญาตางๆ

12.1 บริษัทฯ ไดทํ าสัญญาใหคํ าปรึกษาและบริหารงานทั่วไป รวมทั้งงานทางดานวิศวกรรมศาสตร   
แกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 11 แหง เปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม                
ในอัตราคาบริการดังนี้

(หนวย : ลานบาท)
2546 2545

- บริษัท เอส ซี ออฟฟซ ปารค จํ ากัด 24.00 12.00
- บริษัท พี.ที. คอรปอเรชั่น จํ ากัด 7.72 -
- บริษัท วี.แลนดพร็อพเพอรตี้ จํ ากัด 12.22 -
- บริษัท เอสซี ออฟฟซ พลาซา จํ ากัด 0.94 -
- บริษัท เวิรธ ซัพพลายส จํ ากัด 3.90 -
- บริษัท ประไหมสุหรี พรอพเพอรตี้ จํ ากัด 2.13 -
- บริษัท โอเอไอ แอสเสท จํ ากัด 26.25 12.00
- บริษัท โอเอไอ คอนซัลแตนทแอนดแมนเนจเมนท 
จํ ากัด

2.16 -

- บริษัท อัลไพน กอลฟ แอนด สปอรตคลับ จํ ากัด 2.93 -
- บริษัท บี.พี. พร็อพเพอรตี้ จํ ากัด 0.99 -
- บริษัท อัพคันทรี่ แลนด จํ ากัด 35.00 21.00

12.2 บริษัทฯ ไดทํ าสัญญาวาจางที่ปรึกษาและบริหารงานกับบริษัท เอสซี แอสเสท จํ ากัด ซ่ึงเปน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยไดทํ าสัญญาสํ าหรับป 2546 เปนระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแตวันที่               
1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ 2546 ในอัตราคาบริการ 16.40 ลานบาท และสํ าหรับป 2545 เปน 
ระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2545 ในอัตราคาบริการปละ 26.00         
ลานบาท โดยแบงจายชํ าระเดือนละประมาณ 2.17 ลานบาท
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13. การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ

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

______________________
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