
บมจ. บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน (BC)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และผู้ จัดการสินทรัพย์ใน
รูปแบบสร้าง – ด าเนินงาน – ขาย (Build-Operate-Sell : BOS) 
อสังหาริมทรัพย์ประเภท โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ และ 
Commercial Real Estate (ได้แก่ศูนย์การค้า และอาคาร
ส านกังานให้เช่า) โดยขัน้ตอนของ BOS ดงันี ้

โครงการที่สร้าง-ด าเนินการ-และขายไปแล้ว ตามโมเดลธุรกิจ

โครงการและแบรนด์ของกลุ่มบริษัท
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หน่วย: ล้านบาท ขายปี ราคาขาย ก าไร

Oakwood Apartment Trilliant 
Sukhumvit 18 BTS อโศก 2014 702 348

OZO Pattaya Hotel 2015 492 234
Rain Hill สขุมุวิท 47 BTS ทองหล่อ 2017 447 233
Hyatt Place Phuket Patong 2018 927 289
Summer Hill BTS พระขโนง 2019 550

522
Summer Hub Office BTS พระขโนง 2019 407
จ านวนรวม 3,525 1,626

๏ การซือ้ท่ีดิน
๏ การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ; การพฒันาธุรกิจ
๏ การระดมทนุ; การคดัสรรผู้ ร่วมทนุ และ ผู้ประกอบการ
๏ การพฒันาโครงการ / การก่อสร้าง

สร้าง (BUILD)

๏ การด าเนินงาน
๏ การท าให้สินทรัพย์มีเสถียรภาพเพ่ือเพิ่ม EBITDA และ / หรือ

เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของ EBITDA ในอนาคต

ด าเนินการ (OPERATE)

๏ ขาย รายได้สทุธิโอนให้ผู้ถือหุ้น

ขาย (SELL)

สถานท่ี
จ านวน
ห้อง

BOS (โครงการพร้อมขาย) 561

Oakwood Residence Sukhumvit 24 79

Oakwood Hotel JourneyHub Pattaya 79

Oakwood Hotel JourneyHub Phuket 200

Novotel ChiangMai Nimman JourneyHub 202

Villa 1 Patong, Phuket 1

Non-BOS 
(ไม่ขาย เกบ็ไว้เป็นรายได้ประจ า) 

Citadines Sukhumvit 8 /11/16/23 481

จ านวนห้องรวม 1,042

สถานท่ี
จ านวน
ห้อง

ต้นทุน
โครงการ

คาดว่าจะเปิด
ให้บริการ

Villa 2 Patong, Phuket 1 25 Q3/2019

Sukhumvit 16 Hotel BTS อโศก 65 230 Q2/2020

Summer Point BTS พระโขนง n/a 314 Q3/2020

Sukhumvit 36 Hotel 182 850 Q1/2021

Chiang Mai Nimman 2 150 310 Q1/2021

Kamala 2 Hotel Phuket 200 820 Q2/2021

Kamala 1 Hotel Phuket 230 715 Q3/2021

Chiang Mai Nimman 3 141 670 Q4/2021

จ านวนห้องรวม 969 รวมตน้ทุน 3,934 ล้านบาท

โครงการปัจจุบัน โครงการในอนาคต

มีโครงการพร้อมขายในปัจจุบันและโครงการในอนาคตรวม 13 โครงการ คิดเป็นกว่า 1,530 ห้อง

แบรนด์สากล แบรนด์ที่พัฒนา
โดย BC
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ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท 2016 2017 2018 6M19
งบการเงนิรวม (BC & บริษัทย่อย) 

สินทรัพย์รวม 1,794 3,132 3,488 3,887
หนีส้ินรวม 2,067 2,667 2,954 2,960
ส่วนของผู้ถือหุ้น (272) 465 533 926
รายได้หลัก :
ก าไรจากการขายโครงการ - 231 291 522
รายได้จากธุรกิจ BOS 198 207 231 131

รายได้รวม 251 487 556 676
ก าไร(ขาดทนุ) รวม (205) (15) 61 349
ก าไร(ขาดทนุ) ส่วนของ BC (122) 16 (67) 68

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (BC) 
รายได้จากค่าบริการท่ีเรียกเกบ็ 108 178 203 104
รายได้รวม 129 265 264 114
ก าไร (ขาดทุน) (49) 67 57 4

ก าไรสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น (9) 55 58 62

จุดเด่นการลงทุน

ชื่อย่อในการซือ้ขาย BC
ตลาดรอง ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ราคา IPO [•]

จ านวนหุ้นที่เสนอขาย
ไม่เกิน 167,000,000 หุ้น 
(33% หลงั IPO)

First Day Trade [14 พฤศจิกายน] 2562
มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 1.00 บาท/หุ้น
ทุนช าระแล้ว (ก่อน IPO) 340 ล้านบาท
ทุนจดทะเบยีน (หลัง IPO) 507 ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ
1. พฒันาโครงการในอนาคต
2. เพื่อช าระคืนเงินกู้ยืม
3. เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน

ข้อมูลการเสนอขายหุ้น

▪ การเตบิโตอย่างรวดเร็วและ พอร์ตการลงทุนหลากหลาย
▪ ประสบการณ์ความส าเร็จ : ความเช่ียวชาญในการออกแบบ

พัฒนาพืน้ท่ีใช้งานและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ท าให้
โครงการมีผลการด าเนินงานในระดบัดีและขายบนผลตอบแทนใน
ระดบัสงู

▪ ทีมบ ริหาร ท่ี มี ศักยภาพสูง  : ที มผู้ บ ริ หาร ท่ี แข็ ง แก ร่ ง  มี
ประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การโรงแรม และธุรกิจ
ศนูย์การค้ามาอย่างยาวนาน

▪ พันธมิตรทางธุรกิจ : มีความสัมพันธ์อันโดดเด่นกับทุกพันธมิตร 
ตัง้แต่การจัดหาท่ีดิน บริษัทเจ้าของแบรนด์โรงแรม /เซอร์วิสอพาร์
ท เมนต์ ร ะดับสากล  แบรนด์ ร้ าน ค้ าป ลีกชั น้ น า  นายห น้า
อสงัหาริมทรัพย์ ผู้ ร่วมลงทนุ และ ผู้ซือ้โครงการ

▪ รูปแบบธุรกิจ สร้าง -ด าเนินการ -ขาย หรือ BOS ที่ เ ป็น
เอกลักษณ์ : สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของมูลค่าทรัพย์สิน เพ่ือ
สร้างกระแสเงินสดประจ าและผลตอบแทนท่ีสูงกว่า โดยมีเป้าหมาย 
Internal Rate of Return (IRR) ไม่ต ่ากวา่ 15%

Disclaimer : ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและ
ความเส่ียงก่อนการตดัสินใจลงทุน เอกสารฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของแบบ
แสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีจดัท าขึน้เพ่ือเผยแพร่ข้อมลู
เก่ียวกับหลักทรัพย์ เพ่ือให้ผู้ ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษา
ข้อมูลเก่ียวกับหลักทรัพย์ดงักล่าวก่อนการตดัสินใจลงทุน โดยข้อมูลท่ี
ปรากฎในเอกสารฉบบันีไ้ม่แตกตา่งไปจากข้อมลูที่ปรากฎในส่วนท่ี 1 ของ
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีได้ย่ืนต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ มีผลใช้
บังคับตามกฎหมาย ดังนัน้ ข้อมูลในเอกสารฉบับนีจ้ึงอาจมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงได้ ทัง้นีก้ารเสนอขายหลักทรัพย์จะกระท าได้ก็ต่อเม่ือแบบ
แสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนงัสือชีช้วนท่ีได้ย่ืน
ตอ่สานกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์มีผลใช้
บงัคบัแล้ว วันที่เผยแพร่เอกสาร: 8 ตลุาคม – 13 พฤศจิกายน 2562

กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ

▪ การระดมทุนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมลงทนุเข้ามาร่วมลงทนุได้มาก
ถงึ 74%

▪ การเลือกพนัธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งอย่างเป็นระบบ
▪ การท าให้สินทรัพย์ BOS เป็นที่ต้องการแก่ผู้ซือ้กิจการ ทัง้

ในและต่างประเทศ เนื่องจากผู้ซือ้ไม่ต้องรับความเสี่ยงในการขอ
ใบอนญุาต การก่อสร้าง และการด าเนินงาน

▪ การพัฒนาแบรนด์ “JourneyHub” ของ BC เองเพื่อพฒันา
รากฐานของ BC ในการเพิ่มมลูค่าทรัพย์สินโรงแรมระดบั 3 ดาว
และสร้างมลูค่าให้แก่แบรนด์

▪ เพิ่มผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจ
ในรูปแบบ BOS ท าให้สามารถน าเงินท่ีได้รับจากการจ าหน่าย
โครงการไปพัฒนาโครงการใหม่ได้ในระยะเวลาสัน้ และมีอัตรา
ผลตอบแทนสงูกว่า การด าเนินงานโครงการทัว่ไป

▪ การเลือกท าเลเพ่ือพัฒนาโครงการให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ท่ีดินและลกัษณะโครงการ ในท าเลที่เป็นจดุยทุธศาสตร์ส าคญั

รายได้ค่าบริการท่ีเรียกเก็บสามารถบนัทกึเป็นรายได้ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการได้ และบริษัทมีก าไรในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามกฎหมาย เงนิปันผลจะประกาศจ่ายจาก
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

บมจ. บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน (BC)

✓

✓

BC มีเงินปันผลพร้อมจ่าย 62 ล้านบาท 


