ที่ SC-L 077 / 2563
10 สิงหาคม 2563
เรื่อง คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เอสซี แอสเสท คอร ป อเรชั่ น จํ า กั ด (มหาชน) (บริ ษั ท ฯ)
ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติงบการเงินประจําไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2563
บริษัทฯ ขอนําสงรายงานการสอบทานงบการเงินดังกลาว พรอมทั้งชี้แจงผลการดําเนินงานไตรมาส 2
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนดังนี้
• ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวกับสัญญาเชา (TFRS 16) มาถือปฏิบัติเปนครั้งแรก และไดปรับใชมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (TAS 40) ฉบับปรับปรุง 2562 ตามที่เปดเผยในหมายเหตุ
•

ประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอขอที่ 5
สําหรับไตรมาส 2/2563 บริษัทมีรายไดจากการดําเนินงาน 4,568.78 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,072.36 ลาน
บาท สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีรายไดจากการดําเนินงาน 7,860.74
ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,182.76 ลานบาท เกิดจากรายไดจากการขายของโครงการแนวราบและโครงการ
แนวสูงที่เพิ่มขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

รายได้
โครงการแนวราบ
โครงการแนวสูง
รายได้จากการขาย
รายไดคาเชาและบริการ
รายไดคาที่ปรึกษาและการจัดการ
รวมรายได้จากการดําเนินงาน

2563
ล้านบาท
%
3,711.48 81.24%
648.55 14.20%
4,360.03 95.43%
191.48
4.19%
17.27
0.38%
4,568.78 100.00%

สําหรับไตรมาส 2
2562
เพิ�มขึ�น (ลดลง)
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
2,650.46
75.80% 1,061.02
40.03%
624.63
17.86%
23.92
3.83%
3,275.09
93.67% 1,084.94
33.13%
198.88
5.69%
(7.40) (3.72%)
22.45
0.64%
(5.18) (23.07%)
3,496.42 100.00% 1,072.36
30.67%
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รายได้
โครงการแนวราบ
โครงการแนวสูง
รายได้จากการขาย
รายไดคาเชาและบริการ
รายไดคาที่ปรึกษาและการจัดการ
รวมรายได้จากการดําเนินงาน

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน
2563
2562
เพิ�มขึ�น (ลดลง)
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
5,540.23 70.48% 5,203.01
77.91%
337.22
6.48%
1,891.23 24.06% 1,033.20
15.47%
858.03
83.05%
7,431.46 94.54% 6,236.21
93.38% 1,195.25
19.17%
393.11
5.00%
397.17
5.95%
(4.06) (1.02%)
36.17
0.46%
44.60
0.67%
(8.43) (18.90%)
7,860.74 100.00% 6,677.98 100.00% 1,182.76
17.71%

•

คาใชจายในการขายสําหรับไตรมาส 2/2563 เทากับ 305.29 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป
กอนจํานวน 32.21 ลานบาท และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เทากับ 571.57
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 52.93 ลานบาท ตามรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้น

•

คาใชจายในการบริหารสําหรับไตรมาส 2/2563 เทากับ 465.88 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ
ปกอน 13.38 ลานบาทและสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เทากับ 912.06 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 49.76 ลานบาท สาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้นเกิดจากรายการคาเผื่อ
การลดมูลคาของตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

•

•

ตนทุนทางการเงินสําหรับไตรมาส 2/2563 เทากับ 39.88 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน
11.08 ล า นบาทและสํ า หรั บ งวดหกเดื อนสิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 เท า กั บ 84.95 ล า นบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 25.46 ลานบาทจากตนทุนทางการเงินโครงการคอนโดมิเนียมที่
หยุดบันทึกเปนตนทุนหลังจากที่สรางเสร็จในระหวางป 2562
กําไรสวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญสําหรับไตรมาส 2/2563 เทากับ 456.17 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 173.71 ลานบาท และกําไรสวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัท
ใหญสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เทากับ 756.78 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปกอน 159.57 ลานบาทเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายตามที่ไดกลาว
ขางตน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายอรรถพล สฤษฎิพนั ธาวาทย)
ประธานเจาหนาที่ดานสนับสนุนองคกร
บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หนาที่ 2 ของ 2 หนา

