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16. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

16.1. ภาพรวมของผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา 

BC ประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นรูปแบบ สรา้ง-ดําเนินงาน-ขาย (Build-Operate-Sell: BOS) โดยทีผ่่านมา 

BC จะเป็นผู้เริม่ดําเนินการตัง้แต่การจดัหาทําเลที่ดิน ว่าจ้างผู้รบัเหมาก่อสร้าง ประเมนิและควบคุมมาตรฐานงาน

ก่อสรา้งจนแลว้เสรจ็ หลงัจากนัน้ BC จะบรหิารโครงการจนมกีระแสเงนิสดในระดบัหนึ่ง แลว้จงึขายโครงการใหแ้ก่ผูซ้ื้อ

โครงการ (Buyers) ทีค่าดหวงัผลตอบแทนจากการดําเนินงานอสงัหารมิทรพัยท์ี่พรอ้มดําเนินการและมกีระแสเงนิสด

แล้วต่อไป ทัง้นี้ การขายโครงการอสงัหารมิทรพัย์แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คอื 1. การขายหุน้ของบรษิทัย่อย และ 2. การ

ขายสนิทรพัยข์องโครงการ ซึง่ขึน้กบัความตอ้งการของผูซ้ือ้โครงการเป็นหลกั 

รายละเอยีดโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ี ่BC ขายไปในชว่งปี 2557 – 6M62 

 โครงการ สดัส่วน

การลงทุน 

ธรุกิจ ปีท่ีขาย รปูแบบการ

ขายโครงการ 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ อพารท์เมน้ท ์

ทรลิเลีย่นท ์สขุมุวทิ 18 

51.0% โรงแรมและเซอรว์สิอ

พารท์เมน้ท ์

2557 ขายสนิทรพัย ์

2. โรงแรม โอโซ่ พทัยา รสีอรท์ 51.0% โรงแรม 2558 ขายหุน้ 

3. ศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 

(Rain Hill) 

63.7% ศนูยก์ารคา้ 2560 ขายหุน้ 

4. โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่า

ตอง 

20.4% โรงแรม 2561 ขายหุน้ 

5. ศนูยก์ารคา้ ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระ

โขนง (Summer Hill) 

26.0% ศนูยก์ารคา้ 2562 ขายหุน้ 

6. ซมัเมอรฮ์บั ออฟฟิศ (Summer 

Hub Office) 

26.0% สาํนกังานใหเ้ช่า 2562 ขายหุน้ 

ในปี 2558 BC ไดด้าํเนินการปรบัโครงสรา้งกลุ่มดว้ยการเขา้ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและกจิการรว่มคา้ภายใต้

การควบคุมเดยีวกนัของกลุ่มผูถ้ือหุ้น รวมถึงการเขา้ซื้อธุรกิจการบรหิารสนิทรพัย์ที่ดําเนินการโดย BAM ซึ่งรวมถึง

สนิทรพัยห์ลกัทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานและการถ่ายโอนพนักงานทีเ่กีย่วขอ้ง สง่ผลใหปั้จจุบนั BC มรีายไดห้ลกั 3 ประเภท 

ไดแ้ก่  

1) กาํไรจากการขายเงนิลงทุนหรอืสนิทรพัยใ์นบรษิทัยอ่ย  

2) รายได้จากการประกอบกจิการโรงแรม ศูนย์การคา้ ซึ่งเป็นรายได้ที่เกดิขึน้ในช่วงก่อนการขายโครงการ 

และ 

3) รายไดจ้ากการใหบ้รกิารพฒันาและบรหิารสนิทรพัย ์ 

  



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)            สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.4.16 หน้า 2 

 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 BC มโีครงการทีด่าํเนินการแลว้และอยูร่ะหวา่งก่อสรา้งดงันี้ 

ก. กลุ่มธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมนท ์ 

 โครงการ ดาํเนินงาน

โดยบริษทั 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นของ BC 

สถานะ 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์สขุมุวทิ 

24 

BSA 100.0% ดาํเนินการแลว้ 

2. โรงแรม โอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

พทัยา 

BMT2 49.8% ดาํเนินการแลว้ 

3. วลิล่า 1 ป่าตอง BPK2 20.4% ดาํเนินการแลว้ 

4. วลิล่า 2 ป่าตอง BPK3 20.4% อยูร่ะหวา่งปรบัปรุง คาดวา่จะเปิด

ดาํเนินการภายใน 2Q62 

5. โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

ภเูกต็ 

BPTS3 32.1% ดาํเนินการแลว้ 

6. โรงแรม โนโวเทล เชยีงใหม ่นิมมาน 

เจอรน์ี่ยฮ์บั 

BCMN1 26.0% ดาํเนินการแลว้ 

7. โรงแรม เชยีงใหม ่นิมมาน ท ู BCMN2 100.0% อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง คาดวา่จะเปิด

ดาํเนินการใน 3Q63 

8. โรงแรม เชยีงใหม ่นิมมาน ทร ี BCMN3 100.0% อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง คาดวา่จะเปิด

ดาํเนินการใน 3Q63 

9. โครงการสขุมุวทิ 16-2 BBS16-2 51.0% อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง คาดวา่จะเปิด

ดาํเนินการใน ภายใน 2Q63 

10. โครงการสขุมุวทิ 36 BBS36 73.0% อยูร่ะหวา่งการออกแบบ และคาด

วา่เปิดดาํเนินการภายใน 4Q63 

11. โครงการกมลา 1 BKML1 75.0% อยูร่ะหวา่งการออกแบบ และคาด

วา่เปิดดาํเนินการภายใน 4Q63 

12. โครงการกมลา 2 BKMKL2 75.0% อยูร่ะหวา่งการออกแบบ และคาด

วา่เปิดดาํเนินการภายใน 4Q63 
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ข. กลุ่มธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมนท ์(บรษิทัรว่มคา้) 

 โครงการ ดาํเนินงาน

โดยบริษทั 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นของ BC 

สถานะ 

1. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 BB 26.0% ดาํเนินการแลว้ 

2. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 BR 26.0% ดาํเนินการแลว้ 

3. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 BL 26.0% ดาํเนินการแลว้ 

4. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23 BA 26.0% ดาํเนินการแลว้ 

 

ค. กลุ่มอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการค้า (Commercial Real Estate) ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจศูนย์การค้าและ

สาํนกังานใหเ้ชา่ 

 โครงการ ดาํเนินงาน

โดยบริษทั 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นของ BC 

สถานะ 

1. Summer Point BPKN3 38.3% อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง คาดวา่จะ

เปิดดาํเนินการใน 2Q63 
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16.2. วิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ ตามงบการเงินรวม 

รายได้รวม 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

ผลิตภณัฑ/์บริการ 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. กําไรจากการขายเงนิ

ลงทุนในบรษิทัยอ่ย 

- - 230.9 47.4% 291.01 52.3% 284.72 66.0% 522.3 77.3% 

2. รายไดจ้ากการประกอบ

กจิการโรงแรม 

ศนูยก์ารคา้และอาคาร

สาํนกังานใหเ้ช่า 

197.9 78.9% 207.0 42.5% 231.4 41.6% 128.6 29.8% 131.0 19.4% 

3. รายไดจ้ากการบรหิาร 38.9 15.5% 42.5 8.7% 24.2 4.3% 15.7 3.6% 19.9 2.9% 

4. รายไดอ้ื่นๆ 14.1 5.6% 6.2 1.3% 9.6 1.7% 2.23 0.5% 2.6 0.4% 

รวมรายได้ 250.9 100% 486.7 100% 556.2 100% 431.3 100.0% 675.9 100.0% 

รายไดข้อง BC แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) กาํไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (กาํไรจากการขายโครงการ) 

เนื่องจากกําไรจากการขายโครงการมจีํานวนทีค่่อนขา้งสงูเมื่อเทยีบกบัรายไดป้ระเภทอื่นๆ จงึเป็นปัจจยั

หลกัที่ส่งผลกระทบให้รายได้รวมของ BC มคีวามผนัผวนตามรูปแบบการดําเนินธุรกิจ BOS โดยในช่วงปี 2558 ถึง 

6M62 BC ไดม้กีารขายโครงการทัง้สิน้ 5 โครงการ ดงันี้ 

โครงการ สดัส่วนการถือหุ้น 

โดย BC 

ปีท่ีขาย ราคาขาย 

(ล้านบาท) 

กาํไรจากการขาย 

(ล้านบาท) 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ อพารท์

เมน้ท ์ทรลิเลีย่นท ์

สขุมุวทิ 18 

51.0% 2557 702.0 347.9 

2. โรงแรม โอโซ่ พทัยา 51.0% 2558 492.0 233.9 

3. ศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์

สขุมุวทิ 47 

64.9% 2560 446.0 233.4 

 
1 ประกอบไปดว้ยกาํไรจากการขาย โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง 288.5 ลา้นบาท และจากการขายศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์

สขุมุวทิ 47 ซึง่เป็นรายการภาษมีลูคา่เพิม่ (VAT) จาํนวน 2.5 ลา้นบาท ทีผู่ซ้ือ้ (Buyer) มหีน้าทีต่อ้งนําส่งใหแ้ก่ BC ตามสญัญา 

หลงัจากขอคนืไดส้าํเรจ็ในปี 2561 
2 ปรบัปรุงรายการใหเ้ป็นไปตามกบัการปรบัปรุงงบสิน้ปี 2561 โดยการปรบัยอด 11.3 ลา้นบาททีอ่ยู่ในรายไดอ้ืน่ ไปเป็นกาํไรจากการ

ขายโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง เนื่องจากเป็นการปรบัปรุงมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธจิากการขายโครงการ 
3 ปรบัปรุงรายการตามทีอ่ธบิายขา้งตน้ 
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โครงการ สดัส่วนการถือหุ้น 

โดย BC 

ปีท่ีขาย ราคาขาย 

(ล้านบาท) 

กาํไรจากการขาย 

(ล้านบาท) 

4. โรงแรม ไฮแอท เพลส 

ภเูกต็ ป่าตอง 

26.4% 2561 927.0 288.5 

5. ศนูยก์ารคา้ ซมัเมอร์

ฮลิล ์พระโขนง 

(Summer Hill) 

6. ซมัเมอรฮ์บั ออฟฟิศ 

(Summer Hub Office) 

26.0% 2562 957.0 522.3 

2) รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม และศนูยก์ารคา้ใหเ้ชา่ 

2.1) รายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์

BC ดําเนินธุรกิจโรงแรมและเซอร์วสิอพาร์เม้นท์ใน 2 รูปแบบ คอื ดําเนินการเองโดยบรษิัทย่อย 

(โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ์ สุขุมวทิ 24, โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภูเกต็ และ โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ 

ป่าตอง) และลงทุนผา่นกจิการรว่มคา้ (กลุ่มโรงแรมซทิาดนีสท์ัง้ 4 แห่ง) ทัง้นี้ การลงทุนในรปูแบบกจิการรว่มคา้นัน้ จะ

มไิดร้บัรูเ้ป็นรายได ้แต่จะรบัรูเ้ป็น “สว่นแบ่งกาํไรจากการรว่มคา้” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

2.1.1) โครงการทีล่งทุนโดยบรษิทัยอ่ย  

รายได้จากธุรกจิโรงแรมและเซอร์วสิอพารท์เมนท์ประกอบไปด้วยรายได้ค่าห้องพกั รายได้

จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม รายไดค้่าเช่าและบรกิารซึ่งเป็นรายไดท้ีท่างโรงแรมใหร้า้นอาหารภายนอกเช่าพื้นที ่

คา่บรกิารซกัรดีและสปา และรายไดอ้ื่น 

ตารางแสดงรายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ทแ์ยกตามโครงการ 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์สขุมุวทิ 24 86.7 86.5  88.2   44.3   42.5  

2. โรงแรม โอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

พทัยา 

 8.94  -     -     -     0.35  

3. โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง 31.96  91.8   28.47   28.4   -    

4. โรงแรม โอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

ภเูกต็ 

-     3.68    44.0   24.0   30.5  

5. โรงแรม โนโวเทล เชยีงใหม่ นิมมาน - - -  -     1.09  

 
4 โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั พทัยา ปิดปรบัปรุงตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2559 
5 โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั พทัยา เปิดดาํเนินการอกีครัง้เมือ่ 15 เมษายน 2562 
6 โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง เปิดดาํเนินการเมือ่ 1 พฤษภาคม 2559  
7 โรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ขายเมือ่ 28 กุมภาพนัธ ์2561 
8 โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภูเกต็ เปิดดาํเนินการเมือ่ 9 ธนัวาคม 2560 
9 โนโวเทล เชยีงใหม ่นิมมาน เจอรน์ี่ยฮ์บั เปิดดาํเนินการเมือ่ 1 มถิุนายน 2562 
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หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

เจอรน์ี่ยฮ์บั 

6. วลิล่า 1 ป่าตอง -  -   0.910   0.1   0.9  

รวมรายได้ธรุกิจโรงแรม 127.4 181.9  161.5   96.8   75.2  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

รายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ทใ์นปี 2560 จํานวน 181.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 

เป็นจาํนวน 54.5 ลา้นบาท สบืเนื่องจากการเปิดดาํเนินการเตม็ปีของโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง และการเปิด

ดําเนินการของ โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั ภูเก็ต ในวนัที่ 9 ธนัวาคม 2560 โดยในปี 2561 BC มรีายได้จาก

ธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์161.5 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 เป็นจาํนวน 20.4 ลา้นบาทโดยมเีหตุผลหลกั

มาจากการขายโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตองเมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 อย่างไรกต็าม BC มรีายไดเ้พิม่เตมิ

จากการเปิดดาํเนินการของ โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภเูกต็ เตม็ปีทีจ่าํนวน 44.0 ลา้นบาท 

6M62 BC มีรายได้จากธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 75.2 ล้านบาท ลดลงจาก 6M61 เป็น

จํานวน 21.6 ลา้นบาท โดยมเีหตุผลหลกัมาจากการขายโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตองเมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์

2561 อยา่งไรกต็าม BC มรีายไดเ้พิม่เตมิเลก็น้อยจากการเปิดดาํเนินการของ วลิล่า 1 ป่าตอง ทีเ่ปิดดาํเนินการเมื่อ 12 

เมษายน 2561 เป็นจาํนวน 0.9 ลา้นบาท และจากโนโวเทล เชยีงใหม ่นิมมาน เจอรน์ี่ยฮ์บั อกีจาํนวน 1.0 ลา้นบาท 

ตารางแสดงรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งทีม่ที ัง้หมด (Revenue Per Available Room: RevPar11) แยกตามโครงการ 

หน่วย: (บาท/วนั) 2559 2560 2561 6M61 6M62 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์สขุมุวทิ 24  2,776   2,805   2,877   2,862   2,748  

2. โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

พทัยา 

767 -  -     -     -    

3. โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง 789 1,490  2,860   2,860   -    

4. โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

ภเูกต็ 

- 633  475  545   726  

5. โรงแรม โนโวเทล เชยีงใหม่ นิมมาน 

เจอรน์ี่ยฮ์บั 

- - - - 136 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

 

 

 
10 วลิล่า 1 ป่าตอง เปิดดาํเนินการเมือ่ 12 เมษายน 2561 โดยไดท้าํสญัญาใหเ้ชา่และสญัญาใหบ้รกิารแก่บุคคลทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้ง

กนัตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2561 ถงึ เดอืนกรกฎาคม 2563 ในอตัราค่าธรรมเนียมรวม 150,000 บาท/เดอืน 
11 รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งทีม่ที ัง้หมด (Revenue Per Available Room: RevPar) หมายถงึคา่เฉลีย่ทัง้ปีของรายไดค้า่หอ้งต่อจํานวนหอ้ง

ทัง้หมดทีม่ไีวข้าย 
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ตารางแสดงรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งทีข่ายได ้(Average Daily Rate: ADR) แยกตามโครงการ 

หน่วย: (บาท/วนั) 2559 2560 2561 6M61 6M62 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์สขุมุวทิ 24  3,344   3,330   3,391   3,324   3,409  

2. โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

พทัยา 

1,062 -  -     -     -    

3. โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง 1,697 1,921  3,066   3,066   -    

4. โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

ภเูกต็ 

- 1,030  901   982   1,092  

5. โรงแรม โนโวเทล เชยีงใหม่ นิมมาน 

เจอรน์ี่ยฮ์บั 

- -  -     -    1,486 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ตารางแสดงอตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (Occupancy Rate12) แยกตามโครงการ 

หน่วย: % 2559 2560 2561 6M61 6M62 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์สขุมุวทิ 24 83.0% 84.2% 84.8% 86.1% 80.6% 

2. โรงแรม โอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

พทัยา 

72.2% - - - 11.4% 

3. โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง 46.5% 77.6% 93.3% 93.3% - 

4. โรงแรม โอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

ภเูกต็ 

- 61.5% 52.7%  55.5%   66.4%  

5. โรงแรม โนโวเทล เชยีงใหม่ นิมมาน 

เจอรน์ี่ยฮ์บั 

- - - - 9.1% 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ในปี 2559 - 2561 RevPar ของโรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ์ สุขมุวทิ 24 มมีลูค่าประมาณ 2,800 บาท/วนั/

หอ้ง และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งทีข่ายได ้(Average Daily Rate: ADR) ประมาณ 3,300 บาท/วนั/หอ้ง ขณะที ่Occ. Rate 

ของโรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ์ สุขุมวทิ 24 อยู่ในระดบั 83.0% 84.2% และ 84.8% ตามลําดบั โดยอตัราการเขา้พกัปี 

2559 ทีน้่อยกว่าปีอื่นๆ มาจากลกัษณะของธุรกจิโรงแรมทีเ่น้นไปยงักลุ่มลูกคา้ทีเ่ขา้พกัแบบระยะยาว (Long-stay) ซึ่ง

สว่นใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางมาปฏบิตังิานในประเทศไทยตามนโยบายของบรษิทัตน้สงักดั ซึง่มปัีจจยัของการ

ลดต้นทุนในการบรหิารงานรวมถึงการโยกย้ายสํานักงานใหญ่ไปยงัประเทศอื่น อย่างไรก็ตามโรงแรมก็ยงัสามารถ

ดาํเนินการให ้ADR อยู่ในระดบัเดมิอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ ในปี 2560 - 2561 อตัราเขา้พกัปรบัตวัเพิม่ขึน้จากการปรบักล

ยทุธก์ารทาํการตลาดทีมุ่ง่เน้นไปหาลกูคา้เขา้พกัระยะสัน้ (Short-stay) มากขึน้  

 
12 อตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (Occupancy Rate) หมายถงึ จาํนวนหอ้งทีข่ายไดต่้อจํานวนหอ้งทัง้หมดทีม่ไีวใ้หบ้รกิาร ทัง้นี้ตาราง Occ. 

Rate จะแสดงเฉพาะระยะเวลาทีโ่รงแรมอยูภ่ายใตก้ารบรหิารของ BC เท่านัน้ 
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ในปี 2559 - 2561 โรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั พทัยา ม ีRevPar และ ADR ในปี 2559 ก่อนปิด

เพื่อปรบัปรุงอยู่ทีป่ระมาณ 700 บาท/วนั/หอ้ง และ 1,100 บาท/วนั/หอ้ง โดยไดเ้ปิดดาํเนินการอกีครัง้หลงัปรบัปรุงเมื่อ

วนัที ่15 เมษายน 2562 โดยม ีOcc.Rate ที ่11.4% 

ในส่วนโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่าตองที่เปิดดําเนินการในปี 2559 นัน้เนื่องจากโรงแรมพึ่งเริ่ม

ดําเนินการประมาณกลางปีจงึยงัมอีตัราเขา้พกัไม่สูงมากนัก ต่อมาในปี 2560 และ 2561 RevPar ของโรงแรมเพิม่ขึน้

ตามอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate: Occ. Rate) ที่เพิ่มสูงขึ้นจาก 46.5% ในปี 2559 เป็น 77.6% ในปี 2560 

ส่งผลให ้RevPar ในปี 2560 เพิม่ขึน้เป็นประมาณ 1,500 บาท/วนั/หอ้ง ทัง้นี้ BC ไดข้าย โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ 

ป่าตอง ใน 1Q61 เนื่องจากช่วงก่อนขายโครงการเป็นช่วงท่องเที่ยวของจงัหวดัภูเก็ต ดังนัน้ผลประกอบการของ

โครงการสําหรบัปี 2561 จงึม ีRevPar ADR และ Occ. Rate ทีด่ ีอยู่ที ่2,860 บาท/วนั/หอ้ง 3,066 บาท/วนั/หอ้ง และ 

93.3% ตามลาํดบั  

ในขณะที่ โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ย์ฮบั ภูเกต็ เริม่เปิดดําเนินการปลายปี 2560 ซึ่งม ีOcc. Rate ที ่

61.5% และม ีRevPar ที่ประมาณ 600 บาท/วนั/ห้อง โดยสาเหตุทีโ่รงแรมสามารถทําอตัราการเขา้พกัที่สูงได้ตัง้แต่ปี

แรกสบืเนื่องมาจากการใช้กลยุทธ์ทางราคาในช่วงต้น รวมถึงการใช้การตลาดออนไลน์ผ่านสื่อต่างๆ โดยใน 6M62 

RevPar ของโรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภูเกต็ เพิม่ขึน้จากปี 2561 เป็นประมาณ 726 บาท/หอ้ง/วนั และมอีตัรา

เขา้พกั 91.3% สงูกว่าปี 2561 ทีม่อีตัราเขา้พกั 52.7% ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากปรมิาณนักท่องเทีย่วทีล่ดลงอย่างมากใน

ไตรมาส 2 ตามฤดูกาลท่องเที่ยวของจงัหวดัภูเก็ตที่ได้กล่าวในขา้งต้น นอกจากนี้จากเหตุการณ์เรอืล่มที่เกาะเฮและ

เกาะไมท่้อน จงัหวดัภูเกต็ เมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 ทีส่่งผลใหน้ักท่องเทีย่วจนียกเลกิการเดนิทางเป็นจํานวนมาก 

อย่างไรกต็ามอตัราการเขา้พกัในช่วง 6M62 เพิม่ขึน้จาก 6M61 ที ่66.4% และ 55.5% ตามลําดบั โดยมสีาเหตุมาจาก

การทีท่างโรงแรมไดข้ยายกลุ่มลูกคา้เป็นนักท่องเทีย่วจากประเทศอนิเดยี เกาหล ี และแอฟรกิาใต้ ทดแทนกลุ่มลูกคา้

จากประเทศจนี 

6M62 BC ได้เปิดดําเนินการ โรงแรม โนโวเทล เชยีงใหม่ นิมมาน เจอร์นี่ย์ฮบั โดยม ีOcc. Rate อยู่ที ่

9.1% 

2.1.2) โครงการที ่BC ลงทุนในกจิการรว่มคา้  

BC ได้ดําเนินการลงทุนในกลุ่มโรงแรมซิทาดีนส์ทัง้ 4 แห่งในรูปแบบของกิจการร่วมค้า 

(Joint Venture) ร่วมกบัเครอืโรงแรมแอสคอทท์ (ASCOTT) ส่งผลให้งบการเงนิของกจิการร่วมคา้เหล่านี้ถูกแสดงผล

ดําเนินงานในรูปของ “ส่วนแบ่งกําไรของเงนิลงทุนในการร่วมค้า” เท่านัน้ ทัง้นี้ ในเชิงของการวเิคราะห์และบรหิาร

ตดิตามผลดําเนินการ BC ยงัคงใชร้ปูแบบการตดิตามเช่นเดยีวกบักลุ่มโรงแรมและเซอร์วสิอพารท์เมนท์ทีด่ําเนินการ

โดยบรษิทัยอ่ยดงัเชน่ในขอ้ 2.1.1 

ตารางรายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ทแ์ยกตามโครงการ 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

1. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 38.0 39.0  42.6   20.8   22.2  

2. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 57.6 57.6  60.0   27.3   28.8  

3. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 65.3 47.5  76.5   35.9   38.8  

4. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23 70.2 69.3  75.9   35.7   40.7  

รวม 231.1 213.5  255.0   119.7   130.6  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 
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เนื่องจากกลุ่มโรงแรมซทิาดนีสเ์น้นกลุ่มลูกค้าเขา้พกัระยะยาวเป็นหลกั (Long-stay) จงึส่งผลใหร้ายได้มี

ความคงทีต่ลอดระยะเวลาดําเนินการ โดยมยีอดขายในปี 2559 - 2561 เท่ากบั 231.1 ลา้นบาท 213.5 ลา้นบาท และ 

255.0 ลา้นบาท ตามลําดบั ทัง้นี้ปัจจยัหลกัทีส่่งผลกระทบใหย้อดขายลดลงในปี 2560 นัน้มาจากการแบ่งส่วนปรบัปรุง

ของ โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 เป็นเวลา 10 เดอืน เพือ่ปรบัภาพลกัษณ์ทัง้หมดของโรงแรม 

6M62 กลุ่มโรงแรมมผีลดําเนินการทีด่กีว่า 6M61 สาเหตุหลกัมาจากปรมิาณจํานวนห้องทีเ่ขา้พกัสูงกว่า 

6M61 ในขณะที่อตัรารายได้เฉลี่ยต่อห้อง (ADR) เพิม่สูงขึน้ เนื่องจากการปรบัเพิม่สดัส่วนกลุ่มลูกค้าเขา้พกัระยะสัน้ 

(Short-stay) มากขึน้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะอุตสาหกรรมท่องเทีย่วทีแ่ขง็แกร่งโดยเฉพาะในกรุงเทพ 

ตารางแสดงรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งทีม่ที ัง้หมด (Revenue Per Available Room: RevPar) แยกตามโครงการ 

หน่วย: (บาท/วนั) 2559 2560 2561 6M61 6M62 

1. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 1,269 1,306  1,419   1,398   1,501  

2. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 1,179 1,173  1,216   1,115   1,183  

3. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 1,240 855  1,468   1,366   1,486  

4. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23 1,282 1,298  1,379   1,302   1,504  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ตารางแสดงรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งทีข่ายได ้(Average Daily Rate: ADR) แยกตามโครงการ 

หน่วย: (บาท/วนั) 2559 2560 2561 6M61 6M62 

1. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 1,435 1,473  1,580   1,566   1,688  

2. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 1,431 1,448  1,475   1,435   1,434  

3. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 1,431 1,596  1,724   1,624   1,742  

4. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23 1,459 1,485  1,569   1,528   1,680  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ตารางแสดงอตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (Occupancy Rate) แยกตามโครงการ 

หน่วย: % 2559 2560 2561 6M61 6M62 

1. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 88.4% 88.7% 89.8% 89.2% 88.9% 

2. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 82.4% 81.0% 82.4% 77.7% 82.5% 

3. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 86.7% 53.6% 85.2% 84.1% 85.3% 

4. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23 87.8% 87.4% 87.8% 85.2% 89.5% 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

 โรงแรม ซิทาดนีส ์สุขุมวทิ 16 ม ีRevPar ช่วงปี 2559 - 2561 ที่ประมาณ 1,200 – 1,400 บาท/วนั/ห้อง 

โดยปัจจยัหลกัที่ทําให้ RevPar เพิม่ขึ้นมาจาก Occ. Rate ที่เพิม่ขึ้น โดย 6M62 สามารถเพิม่ Revpar ได้สูงขึ้นจาก 

6M61 จากทัง้ปัจจยัทีม่ ีADR เพิม่สงูขึน้จากการเพิม่สดัส่วนของลูกคา้ระยะสัน้ (Short Stay) ทีม่อีตัราค่าหอ้งพกัสงูกว่า

ลกูคา้ระยะยาว (Long Stay) สง่ผลให ้ADR เพิม่ขึน้เป็นประมาณ 1,700 บาท/วนั/หอ้ง 
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 โรงแรม ซิทาดีนส์ สุขุมวทิ 8 ม ีRevPar ช่วงปี 2559 - 2561 ที่ประมาณ 1,100 – 1,200 บาท/วนั/ห้อง 

โดยปัจจยัหลกัที่ทําให้ RevPar ลดลงเล็กน้อยในปี 2559 – 2560 สบืเนื่องจาก Occ. Rate ที่ลดลงซึ่งเป็นผลมาจาก

ลูกคา้องคก์ร ไดแ้ก่ Huawei และ Ericsson เป็นตน้ มกีารยา้ยฐานสาํนักงานรวมถงึการปรบัลดงบประมาณ ทัง้นี้ ดว้ย

กลยุทธ์การเพิม่ Occ. Rate จากการเพิม่สดัส่วนการขายตวัแทน (Agency) รวมถงึการโปรโมท และการให้โปรโมชัน่

ทางออนไลน์ (Online Travel Agency: OTA) ซึ่งจะทําให้ชื่อของโรงแรมขึ้นเป็นรายชื่อลําดบัต้นๆ บนหน้าเวบไซต ์

ส่งผลให้ RevPar, ADR และ Occ. Rate ปรบัตัวดีขึ้นส่งผลให้ระดบัรายได้ในปี 2561 สูงกว่า ปี 2559 - 2560 โดย 

6M62 สบืเนื่องจากการปรบักลยุทธ์ที่ได้กล่าวไว้ขา้งต้น ส่งผลให้ Occ. Rate ของโรงแรมเพิม่เป็น 82.5% โดยสูงขึ้น

เลก็น้อยจาก 6M61 ที ่77.7% และเป็นผลให ้6M62 ม ีRevPar ทีส่งูกว่า 6M61 เลก็น้อยที ่1,183 และ 1,115 บาท/วนั/

หอ้ง ตามลาํดบั ในขณะทีท่ ัง้ 2 ชว่งม ีADR ทีใ่กลเ้คยีงกนัทีป่ระมาณ 1,400 บาท/วนั/หอ้ง 

 โรงแรม ซิทาดีนส์ สุขุมวทิ 11 มี RevPar ช่วงปี 2559 - 2561 ที่ประมาณ 900 – 1,400 บาท/วนั/ห้อง 

โดยปัจจยัหลกัทีท่ําให ้RevPar และ Occ. Rate ลดลงในปี 2560 มาจากการแบ่งชัน้เพื่อปิดปรบัปรุงโรงแรมเป็นเวลา 

10 เดือน โดย 6M62 RevPar ของโรงแรมเพิ่มสูงกว่า 6M61 สบืเนื่องจาก Occ. Rate ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นผล

สบืเนื่องจากภาพลกัษณ์ใหมห่ลงัการปรบัปรุงโรงแรม 

 โรงแรม ซิทาดนีส ์สุขุมวทิ 23 ม ีRevPar ช่วงปี 2559 - 2561 ที่ประมาณ 1,200 – 1,400 บาท/วนั/ห้อง 

โดยปัจจยัหลกัที่ทําให้ RevPar เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องมาจาก ADR ที่เพิม่ขึน้ โดย 6M62 โรงแรมสามารถปรบัเพิม่ทัง้ 

Occ. Rate และ ADR มาอยู่ที ่89.5% และ 1,680 บาท/วนั/หอ้ง สง่ผลให ้RevPar ของ 6M62 เพิม่ขึน้เป็น 1,504 บาท/

วนั/หอ้ง 

2.2) รายละเอยีดรายไดจ้ากธุรกจิศนูยก์ารคา้และอาคารสาํนกังานใหเ้ชา่ 

BC ได้เปิดดําเนินการศูนย์การค้า เรนฮลิล์ สุขุมวทิ 47 ขึน้เป็นโครงการแรกในปี 2555 และศูนย์การค้า

ซมัเมอร์ฮลิล์ พระโขนง ในปี 2560 เป็นแห่งที่ 2 ซึ่งพื้นที่ของศูนย์การค้าทัง้สองมขีนาดใกล้เคยีงกนัโดย ศูนย์การค้า 

เรนฮลิล์ สุขมุวทิ 47 มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 5,732 ตร.ม. และ ศูนยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 5,130 ตร.ม. 

โดยในปี 2561 BC ไดเ้ปิดดาํเนินการอาคารสาํนกังานใหเ้ชา่เป็นแหง่แรก ซึง่มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 5,147 ตร.ม. 

ตารางรายไดจ้ากธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การคา้ (Commercial Real Estate) แยกตามโครงการ 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

ศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47  70.4   10.913   -     -     -    

ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง -    12.214   61.6   28.7   35.515  

Summer Hub Office - -  2.816   -     20.317  

Summer Point -    2.0     5.6   3.1   -    

รวม 70.4 25.1  70.0   31.8   55.8  

 
13 ขายโครงการเมือ่ 24 กุมภาพนัธ ์2560 
14 เปิดดาํเนินการ 1 กนัยายน 2560 
15 ขายโครงการเมือ่ 28 มถิุนายน 2562 
16 เปิดดาํเนินการ 15 ตุลาคม 2561 
17 ขายโครงการเมือ่ 28 มถิุนายน 2562 
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หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ปี 2559 - 2561 BC ได้ดําเนินการธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการค้าภายใต้การบรหิารจดัการทัง้หมด  3 แห่ง ได้แก่ 

ศูนยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สุขมุวทิ 47 ศูนยก์ารคา้ ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง และ Summer Hub Office โดยมรีายไดร้วมจากธุรกจิศูนยก์ารคา้

ใหเ้ช่าในปี 2559 - 2561 เท่ากบั 70.4 ลา้นบาท 25.1 ลา้นบาท และ 70.0 ลา้นบาท ตามลําดบั ทัง้นี้ สาเหตุทีร่ายไดร้วมในปี 2560 ลดลง

อยา่งมนีัยสาํคญัเนื่องจาก BC ดาํเนินการขาย ศูนยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สุขมุวทิ 47 ไปเมือ่ 24 กุมภาพนัธ ์2560 โดยในปี 2560 BC ไดเ้ริม่

ดําเนินการศูนยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล์ พระโขนง เมื่อวนัที ่1 กนัยายน 2560 นอกจากนี้ BC มรีายไดจ้ากการใหเ้ช่าทีด่นิทีอ่ยู่ระหว่างรอ

พฒันาโครงการจาํนวน 2.0 ลา้นบาท และ 5.6 ลา้นบาท ในปี 2560 - 2561 ตามลาํดบั 

6M62 รายได้จากธุรกิจศูนย์การค้าและอาคารสํานักงานให้เช่าเพิม่ขึ้นจาก 6M61 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ

เปิดตวัการให้บรกิารของ Summer Hub Office ที่เริม่รบัรู้รายได้จากผู้เช่าพื้นที่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ทัง้นี้รายได้ของ 

Summer Point ใน 6M62 ที่หายไปนัน้เกิดจากการรบัรูร้ายได้ 6M61 นัน้เป็นการปล่อยพื้นที่ให้ผู้เช่าภายนอกใช้งานในช่วงระหว่าง

พฒันารปูแบบโครงการ ซึง่ BC ครบกาํหนดสญัญาเชา่พืน้ทีแ่ลว้เมือ่ปลายปี 2561 และนําพืน้ทีด่งักล่าวมาพฒันาเป็นโครงการต่อไป 

ตารางแสดงอตัราคา่เชา่ต่อพืน้ทีท่ีม่ไีวใ้หเ้ชา่ (Leasable Area) แยกตามโครงการ 

หน่วย: บาท/ตร.ม./เดือน 2559 2560 2561 6M61 6M62 

ศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 738 721  -     -     -    

ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง  -  571   798   775   804  

Summer Hub Office - -  196   -     533  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ตารางแสดงอตัราคา่เชา่ต่อพืน้ทีท่ีป่ล่อยเชา่เฉลีย่ (Occupied Area) แยกตามโครงการ 

หน่วย: บาท/ตร.ม./เดือน 2559 2560 2561 6M61 6M62 

ศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 889 867  -     -     -    

ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง - 792  857   853   827  

Summer Hub Office - - 629   -     667  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ตารางแสดงอตัราการเชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (Occupancy Rate) แยกตามโครงการ 

หน่วย: % 2559 2560 2561 6M61 6M62 

ศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 83.1% 83.1% - - - 

ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง - 72.1% 93.0%  90.8%   97.2%  

Summer Hub Office - - 31.2%  -    80.0%  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ในปี 2560 ศูนย์การค้า เรนฮลิล์ สุขุมวทิ 47 มอีตัราค่าเช่าต่อพื้นที่ทัง้หมดที่มใีห้เช่าลดลงจากปี 2559 

เนื่องจากมกีารเปลีย่นผูเ้ช่า โดยอตัราค่าเช่าจากผูเ้ช่ารายใหม่เป็นอตัราทีน้่อยกว่าอตัราของผูเ้ช่ารายเก่าเนื่องจากเป็น

การเชา่พืน้ทีจ่าํนวนมากกวา่ผูเ้ชา่รายเก่า 

ในปี 2560 ศูนยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนงมอีตัราค่าเช่าต่อพืน้ทีท่ ัง้หมดทีม่ใีหเ้ช่า และอตัราค่าเช่าต่อ

พื้นที่ที่ปล่อยเช่าอยู่ที่ประมาณ 600 บาท/ตร.ม./เดอืน และ 800 บาท/ตร.ม./เดอืน ตามลําดบั โดย BC สามารถเพิม่

อตัราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย (Occupancy Rate) จากเดิมที่ 72.1% ในปี 2560 เป็น 93.0% ในปี 2561 นอกจากนี้ในปี 
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2561 สดัสว่นของผูเ้ชา่พืน้ทีร่ายยอ่ยทีอ่ตัราคา่เชา่สงูกว่าผูเ้ชา่พืน้ทีใ่หญ่เพิม่ขึน้ จงึสง่ผลใหอ้ตัราคา่เชา่ต่อพืน้ทีท่ีป่ล่อย

เช่า เป็นประมาณ 857 บาท/ตร.ม./เดอืน ในปี 2561 เพิม่ขึน้นัน้เพิม่ขึน้จากปี 2560 ทีป่ระมาณ 800 บาท/ตร.ม./เดอืน 

โดย 6M62 ศูนย์การค้าม ีOcc. Rate เพิม่ขึ้นมาเล็กน้อยที่ 97.2% เนื่องจากบรษิัทมผีู้เช่าเพิม่ขึ้นในระหว่างปี 2561 

สง่ผลใหร้ายไดข้องศนูยก์ารคา้เพิม่ขึน้จาก 6M61 เป็น 35.5 ลา้นบาท 

BC เริม่ดาํเนินการ Summer Hub Office ในปี 2561 โดยมอีตัราค่าเช่าต่อพืน้ทีท่ีม่ไีวใ้หเ้ช่าประมาณ 196 

บาท/ตร.ม./เดอืน ในขณะทีม่อีตัราการเช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 600 บาท/ตร.ม./เดอืน อนัเนื่องมาจากการทีพ่ึง่เปิด

ดําเนินการ จงึส่งผลให้มอีตัราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยที่ 31.2% อย่างไรก็ตาม 6M62 BC สามารถเพิม่ Occ. Rate ให้แก่

โครงการไดอ้ย่างมนีัยสาํคญั โดยมอีตัราการเช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่อยู่ที ่80.0% และยงัมอีตัราค่าเช่าต่อพืน้ทีท่ีป่ล่อยเช่าเฉลีย่ที่

เพิม่ขึน้จากปี 2561 เป็น 667 บาท/ตร.ม./เดอืน 

3) รายไดจ้ากการใหบ้รกิารพฒันาและบรหิารสนิทรพัยโ์ดย BC 

เนื่องจาก BC เป็นผูด้ําเนินการตัง้แต่จดัหาทีด่นิ พฒันาโครงการ จนเจรจาขายสนิทรพัย์และโครงการจน

แลว้เสรจ็ ดงันัน้ BC จงึเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมต่างๆ ดงัรายละเอยีดในตารางต่อไปนี้ 

ตารางแสดงรายไดจ้ากการใหบ้รกิารพฒันาและบรหิารสนิทรพัย ์

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

รายไดค้า่ธรรมเนียมดาํเนินการ 2.0  -    -    -    -   

รายไดค้า่บรหิารจดัการ 36.8 28.1 16.9 8.5 8.7 

รายไดจ้ากการยกเลกิและสิน้สุดสญัญา

บรหิาร 

 -   14.5 7.2 7.2 11.2 

รวม 38.9 42.5 24.2 15.7 19.9 

BC มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารพฒันาและบรหิารสนิทรพัย ์ดงันี้ 

3.1) รายได้ค่าธรรมเนียมดําเนินการ (Origination Fee) คือ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสําหรบัการศึกษา

โครงการเพื่อการพฒันาและลงทุนที่ BC เรยีกเก็บจากผูว้่าจ้าง และผู้ร่วมลงทุนในโครงการของ BC เอง โดยอตัราที่

เรยีกเกบ็จะขึน้กบัขนาดของโครงการ และระยะเวลาที่ผูร้่วมลงทุนเขา้ร่วมลงทุนนับจากวนัที่เริม่โครงการ ในอตัราไม่

น้อยกว่า 3% ของมลูค่าเงนิลงทุนรวมของโครงการ ซึง่ทางบญัชจีะแยกการรบัรูร้ายการนี้เป็น 3 รปูแบบ ตามอํานาจใน

การควบคุมกจิการควบคูก่บัการดาํเนินการโอนหุน้ใหแ้ก่นกัลงทุนทีเ่ขา้รว่มลงทุนใหโ้ครงการต่างๆ อธบิายดงันี้ 

ตารางอธิบายการรบัรู้ทางบญัชีของ Origination Fee ในงบการเงินรวม 

BC มีอาํนาจใน

การควบคมุ

โครงการ 

แบบท่ี 

การรบัรู้รายได้ค่า Origination Fee ในงบรวม 

งบการเงิน รายการ ในส่วนของ 

ม*ี 1 งบแสดงฐานะการเงนิรวม ส่วนเกินทุนจากการจําหน่าย

สว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ย 

ผูถ้อืหุน้ 

ไมม่ ี 2 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็  กําไรจากการขายเงนิลงทุนใน

บ ริษั ท ย่ อย ” ห รือ  “ราย ได้

คา่ธรรมเนียมดาํเนินการ 

รายได ้

ม ีแต่ยงัโอนหุน้ให้ 3 งบแสดงฐานะการเงนิรวม รายไดร้บัล่วงหน้า หนี้สนิ 
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BC มีอาํนาจใน

การควบคมุ

โครงการ 

แบบท่ี 

การรบัรู้รายได้ค่า Origination Fee ในงบรวม 

งบการเงิน รายการ ในส่วนของ 

นกัลงทุนไมแ่ลว้

เสรจ็ 

*หมายเหตุ: กรณีรบัรูผ้่านงบแสดงฐานะทางการเงนิ เมื่อมกีารขายโครงการให้แก่ผู้ซื้อโครงการ และส่งผลให ้BC ขาดอํานาจควบคุมใน

โครงการ รายไดใ้นสว่นน้ีจะไมถู่กบนัทกึเขา้ไปยงังบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ แต่จะยงัมผีลทาํใหก้ําไรสะสมของบรษิทัเพิม่ขึน้ 

ตารางแสดง Origination Fee ทีบ่นัทกึในสว่นต่างๆ ของงบการเงนิรวม 

การรบัรูใ้นงบการเงินรวม 

หน่วย: ล้านบาท 
2559 2560 2561 6M61 6M62 

แบบที ่1 13.5 42.2   60.5   12.1 - 

แบบที ่2 2.0 - - - - 

แบบที ่3 - - 41.2 13.0 46.9 

รวม 15.6 42.2 101.8 25.1 46.9 

ปี 2559 BC ได้ร ับ Origination Fee จากกลุ่มการลงทุนในย่านพระโขนง ซึ่งประกอบไปด้วย 

Summer Hill Summer Hub Office และ Summer Point ปี 2560 BC ได้รบั Origination Fee จากโรมแรมเชียงใหม่

นิมมานวนั และปี 2561 ไดร้บัเพิม่เตมิจากนักลงทุนในโครงการ Summer Point และ โครงการสุขุมวทิ 16-2 โครงการ

สขุมุวทิ 36 โครงการกมลา 1 และ โครงการกมลา 2 

6M62 BC ได้ร ับ Originatiomn Fee เพิ่มเติมในโครงการกมลา 1 โครงการกมลา 2 โรมแรม

เชยีงใหม่ นิมมาน ทู และโรมแรมเชยีงใหม่ นิมมาน ทร ีรวมเป็นยอด 46.9 ล้านบาท แต่เนื่องจาก BC ยงัดําเนินการ

โอนหุน้ใหแ้ก่นกัลงทุนไมแ่ลว้เสรจ็ Origination Fee จาก 4 โครงการนี้จงึถูกบนัทกึไวใ้นสว่นของ “รายไดร้บัล่วงหน้า” 

3.2) รายไดค้่าบรหิารจดัการ ประกอบไปดว้ยค่าธรรมเนียมบรหิารจดัการพฒันาโครงการ (Development 

Management Fee) และคา่ธรรมเนียมการบรหิารสนิทรพัย ์(Asset Management Fee) 

 ค่าธรรมเนียมบรหิารจดัการพฒันาโครงการ คอืค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากโครงการโดยตรง

สําหรบัการให้บรกิารบรหิารโครงการในช่วงการก่อสร้าง ซึ่งจะเรยีกเก็บเป็นรายเดอืน และมี

อตัราขึน้อยู่กบัขนาด ตําแหน่ง และปัจจยัอื่นๆ ของโครงการ โดยจะเรยีกเกบ็ตามระยะเวลาที่

ใชใ้นการก่อสรา้ง 

 ค่าธรรมเนียมการบรหิารสนิทรพัย ์คอืค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากโครงการสาํหรบัการบรหิาร

สนิทรพัย์ หรอืดําเนินธุรกิจของโครงการเมื่อมกีารดําเนินการแล้ว ซึ่งมอีตัราประมาณ 50% 

ของค่าธรรมเนียมบรหิารจดัการพฒันาโครงการ  และมอีตัราการเติบโตประมาณ 3% ต่อปี 

โดยค่าธรรมเนียมนี้จะถูกยกเลกิเมื่อมกีารขายโครงการใหแ้ก่ผูซ้ื้อโครงการ ยกเวน้กรณีทีผู่ซ้ื้อ

โครงการตอ้งการใหท้าง BC เป็นผูบ้รหิารโครงการต่อภายหลงัจากวนัซือ้ขายโครงการ 

เนื่องจากรายไดค้า่บรหิารจดัการเป็นการเรยีกเกบ็จากบรษิทัผูด้าํเนินโครงการซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของ 

BC ดงันัน้รายไดท้ีแ่สดงในส่วนนี้จะแสดงเพยีงรายไดท้ี ่BC เรยีกเกบ็จากบรษิทัภายนอกกลุ่มบรษิทัฯ ที ่BC ใหบ้รกิาร 

รวมถึงบรษิัทในกลุ่มที่ BC ไม่มอีํานาจควบคุม ได้แก่ โรงแรมซิทาดนิส์ทัง้ 4 โดยรายได้ค่าบรหิารจดัการในปี 2559 

เท่ากบั 36.8 ลา้นบาท ต่อมา BC ไดป้รบักลยุทธ์มาเป็นการมุ่งเน้นการบรหิารจดัการโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ใน
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ขอบเขตการดาํเนินธุรกจิของ BC เท่านัน้ BC จงึไดท้าํการยกเลกิสญัญาใหบ้รกิารแก่บุคคลภายนอก ซึง่ส่งผลใหร้ายได้

คา่บรหิารจดัการลดลงในปี 2560 และ 2561 ที ่28.1 ลา้นบาท และ 16.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

6M62 BC รบัรูร้ายได้ค่าบรหิารจดัการจากกลุ่มโรงแรมซทิาดนิสจ์ํานวน 8.7 ล้านบาทใกล้เคยีงกบั 

6M61 

3.3) รายไดจ้ากการยกเลกิและสิน้สุดสญัญาบรหิาร ประกอบไปดว้ย ค่ายกเลกิสญัญาการบรหิารสนิทรพัย ์

(Termination Fee) และคา่ธรรมเนียมการขายโครงการ (Exit Fee) 

 ค่ายกเลิกสญัญาการบรหิารสินทรพัย์ คือค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บเมื่อมีการยกเลิกสญัญา

บรหิารสนิทรพัย ์ซึง่มอีตัราเท่ากบัคา่ธรรมเนียมการบรหิารสนิทรพัย ์1 ปี 

 ค่าธรรมเนียมการขายโครงการ คอืค่าธรรมเนียมที ่BC เรยีกเกบ็จากผูร้่วมลงทุนในอตัรา 3% 

จากมูลค่าทีข่ายโครงการ สาํหรบัค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการเจรจาและดําเนินการซื้อขายโครงการ 

โดย BC เริม่เรยีกเกบ็จากผูร้่วมลงทุนของโครงการ โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง เป็น

โครงการแรก 

 BC มรีายได้จากการยกเลกิและสิน้สุดสญัญาบรหิารจํานวน 21.7 ล้านบาท จากการขายโรงแรม ไฮแอท 

เพลส ภูเกต็ ป่าตองซึง่มกีารเรยีกเกบ็จาํนวน 14.5 ลา้นบาทในปี 2560 และ 7.2 ลา้นบาทในปี 2561 โดย 6M62 BC มี

รายไดจ้ากการยกเลกิและสิน้สุดสญัญาบรหิาร ทีเ่กดิจากการขายโครงการ Summer Hill และ Summer Hub รวม 11.2 

ลา้นบาท 

4) รายไดอ้ื่นๆ 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

ดอกเบีย้รบั 3.4 3.5 3.4 1.7 1.8 

รายไดค้า่ปรบัจากงานก่อสรา้งล่าชา้ - - 5.4 - - 

รายไดอ้ื่น 10.7 2.8 0.7 0.5 0.9 

รวม 14.1 6.2 9.6 2.2 2.6 

ปี 2559 - 2561 BC มรีายได้อื่นๆ รวม 14.1 ล้านบาท 6.2 ล้านบาท และ 9.6 ล้านบาท ตามลําดบั โดย

รายการหลกัในส่วนของรายได้อื่นปี 2559 มาจากการปรบัปรุงการขายเงนิลงทุนซึ่งเป็นการคนืเงนิสดส่วนที่สุทธจิาก

สว่นทีเ่รยีกเกบ็จากลูกหนี้รวมถงึการจ่ายชาํระคนืใหเ้จา้หนี้ทีเ่กดิภายใตช้่วงการบรหิารจดัการของโรงแรม โอโซ่ พทัยา 

จาํนวน 5.1 ลา้นบาท จากผูซ้ื้อโรงแรม โอโซ่ พทัยา และรายการสาํคญัของรายไดอ้ื่นปี 2560 BC มรีายการเงนิกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพได้ร ับคืน 1.1 ล้านบาท จากการที่พนักงานลาออก ทัง้นี้ ปี 2561 BC มีรายได้ค่าปรับจากการที่

ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง ทีส่ง่มอบงานล่าชา้กวา่กาํหนดจาํนวน 5.4 ลา้นบาท 

6M62 มรีายการสําคญัในส่วนของรายได้อื่นๆ เป็นดอกเบี้ยรบัจํานวน 1.8 ล้านบาทใกล้เคยีงกบั 6M61 

โดยรายไดอ้ื่น 0.9 ลา้นบาทประกอบไปดว้ยค่าปรบัจากผูร้บัเหมาของ Summer Hub Office ส่งมอบงานล่าชา้ประมาณ 

0.5 ลา้นบาทเป็นสาํคญั ทัง้นี้ รายไดอ้ื่นทีเ่กดิขึน้ใน 6M61 จาํนวน 0.5 ลา้นบาท  
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5) สว่นแบ่งกาํไรขาดทุนของเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2561 BC มเีงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ ดว้ยสดัส่วนการลงทุน 26.0% ในกลุ่มซทิาดนีส ์4 

บรษิทั ดงันี้ 

ตารางแสดงสว่นแบ่งกาํไรขาดทุนของเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

1. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16  (1.4)  (1.4)  0.2  (0.1)  0.6  

2. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8  (2.1)  (2.6)  (2.3)   (3.3)  (1.4) 

3. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11  0.1   (6.9)  2.6  0.4   1.3  

4. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23  1.5   0.4   4.3  1.3   3.3  

รวม  (1.8)  (10.6) 4.7  (1.7)  3.8  

หมายเหตุ: แสดงผลดาํเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะกจิการของโครงการนัน้ๆ 

 ผลประกอบการของโรงแรมซิทาดีนส์ยงัมีขาดทุนอยู่ในบางช่วงเนื่องจากกลุ่มบรษิัทมีค่าเสื่อมราคาที่

คอ่นขา้งมาก ประกอบกบัปี 2560 โรงแรม ซทิาดนีส ์สุขมุวทิ 11 ไดม้กีารปิดปรบัปรุงสง่ผลใหจ้าํนวนหอ้งพกัทีม่ไีวข้าย

ลดลงอยา่งมนียัสาํคญั สว่นแบ่งกาํไรขาดทุนของเงนิลงทุนในการร่วมคา้จงึตดิลบเป็นอยา่งมากในปี 2560 

 ปี 2561 โรงแรม ซทิาดนีส ์สุขุมวทิ 11 กลบัมาเปิดดําเนินการเต็มรูปแบบหลงัจากปิดปรบัปรุง ส่งผลให ้

Occ. Rate และ ADR สงูขึน้จากปี 2560 ประกอบกบั ADR ทีด่ขี ึน้ของโรงแรม ซทิาดนีส ์สุขมุวทิ 16 ส่งผลใหส้่วนแบ่ง

กาํไรขาดทุนของเงนิลงทุนในการรว่มคา้ปรบัตวัสงูขึน้จากปี 2560 จากขาดทุน 10.6 ลา้นบาท เป็นกาํไร 4.7 ลา้นบาท 

 6M62 จากการเปลีย่นกลยุทธท์ัง้จากการเพิม่สดัส่วนของลูกคา้ระยะสัน้ (Short Stay) การเพิม่สดัส่วนการ

ขายตัวแทน (Agency) รวมถึงการโปรโมท และการให้โปรโมชัน่ทางออนไลน์ (Online Travel Agency: OTA) ที่ได้

กล่าวไวข้า้งต้นในขอ้ 2.1.2 ส่งผลให้ผลประกอบการของกลุ่มโรงแรมทัง้ 4 มกีําไรเป็นส่วนแบ่งตามสดัส่วนมายงั BC 

รวม 3.8 ลา้นบาท 

ต้นทุนและกาํไรขัน้ต้น 

1) ตน้ทุนและกาํไรขัน้ตน้จากการขายโครงการ 

หน่วย: ล้านบาท สดัส่วนการ

ถือหุ้น (%) 

ปีท่ีขาย รายได้จาก

การขาย 

ต้นทุนจาก

การขาย 
กาํไร  

โรงแรม โอ๊ควูด้ อพารท์เมน้ท ์ทรลิ

เลีย่นท ์สขุมุวทิ 18 

51.0% 2557 702.0 354.1 347.9 

โรงแรม โอโซ่ พทัยา 51.0% 2558 492.0 258.1 233.9 

ศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 64.9% 2560 445.8 212.4 233.4 

โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง 26.4% 2561 927.0 638.5 288.5 

Summer Hill และ Summer Hub 26.0% 2562 957.0 434.7 522.3 

ตน้ทุนจากการขายโครงการประกอบดว้ยมลูค่าตามบญัชขีองโครงการ ณ วนัทีต่กลงและระบุในสญัญาซื้อขาย 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนของโครงการ รวมกบัค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งในการขาย ทัง้นี้ ในปี 2557 BC ไดข้ายโรงแรม โอ๊ควูด้ 

อพารท์เมน้ท ์ทรลิเลีย่นท ์สุขุมวทิ 18 มกีําไรขัน้ตน้จากการขายโครงการ 347.9 ลา้นบาท ปี 2558 ขายโรมแรม โอโซ่ 
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พทัยามกีําไรขัน้ต้นจากการขายโครงการจํานวน 233.9 ล้านบาท ในปี 2560 BC ไดข้ายศูนย์การคา้ เรนฮลิล์ สุขุมวทิ 

47 มกีําไรขัน้ตน้จากการขายโครงการจํานวน 233.4 ล้านบาท ใน 6M61 BC ไดข้ายโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่า

ตอง มกีําไรขัน้ตน้จากการขายโครงการจาํนวน 288.5 ลา้นบาท และ 6M62 ไดข้ายศนูยก์ารคา้ ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง 

พรอ้มกบัซมัเมอรฮ์บั ออฟฟิศ โดยมกีาํไรขัน้ตน้รวม 522.3 ลา้นบาท 

2) ตน้ทุนและกาํไรขัน้ตน้จากการดาํเนินธุรกจิโรงแรมเซอรว์สิอพารท์เมน้ทแ์ละอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการคา้ 

2.1) รายละเอยีดตน้ทุนและกาํไรขัน้ตน้จากธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์

2.1.1) โครงการทีล่งทุนโดยบรษิทัยอ่ย 

ตารางแสดงตน้ทุนขายของแต่ละโครงการ 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซิ

เดนซ ์สุขมุวทิ 24 

34.5 39.8%  33.4   38.6%   31.4   35.6%   15.7   35.4%   15.6   36.8%  

2. โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล 

เจอรน่ี์ยฮ์บั พทัยา 

4.4 49.2%  -     -   -     -   -     -   3.0  1,168.1%  

3. โรงแรม ไฮแอท เพลส 

ภูเกต็ ป่าตอง 

35.8 112.4%  48.3   52.6%   10.7   37.5%   10.7   37.5%   -     -  

4. โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล 

เจอรน่ี์ยฮ์บั ภูเกต็ 

- -  2.8   77.1%   33.0   75.0%   17.2   71.7%   15.4   50.4%  

5. วลิล่า 1 ป่าตอง - -  -     -   0.1   12.5%   0.1   93.2%   -     -   

6. โรงแรม โนโวเทล 

เชยีงใหม ่นิมมาน 

 -     -   -     -   -     -   -     -   3.3   324.0%  

รวม 74.7 58.6%  84.4   46.4%   75.1   46.5%   43.7   45.1%   37.3   49.6%  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ตารางแสดงกาํไรขัน้ตน้ของแต่ละโครงการ 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซิ

เดนซ ์สุขมุวทิ 24 

 52.1   60.2%   53.1   61.4%   56.8   64.4%   28.6   64.6%   26.9   63.2%  

2. โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล 

เจอรน่ี์ยฮ์บั พทัยา 

 4.5   50.8%   -     -   -     -   -     -   (2.7) (1,068.1%) 

3. โรงแรม โอโซ่ พทัยา  -     -   -     -   -     -   -     -   -     -  

4. โรงแรม ไฮแอท เพลส 

ภูเกต็ ป่าตอง 

 (3.9) (12.4%)  43.5   47.4%   17.8   62.5%   17.8   62.5%   -     -  
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  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

5. โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล 

เจอรน่ี์ยฮ์บั ภูเกต็ 

 -     -   0.8   22.9%   11.0   25.0%   6.8   28.3%   15.1   49.6%  

6. วลิล่า 1 ป่าตอง  -     -   -     -   0.8   87.5%   0.0   6.8%   0.9   100.0%  

7. โรงแรม โนโวเทล 

เชยีงใหม ่นิมมาน 

 -   -     -   -     -   -     -     -   (2.3) (224.0%) 

รวม  52.7   41.4%   97.5   53.6%   86.3   53.5%   53.2   54.9%   37.9   50.4%  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ตน้ทุนในปี 2559 สาํหรบัธุรกจิโรงแรมและอพารท์เมน้ทเ์ท่ากบั 74.7 ลา้นบาทหรอืคดิเป็น 58.6% ของรายได้

รวมจากธุรกจิโรงแรมและเซอร์วสิอพาร์เมน้ท์ โดยในปี 2559 BC ไดเ้ริม่ดําเนินการโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่า

ตอง โดยเปิดดําเนินการในเดอืน พฤษภาคม 2559 ทําใหม้รีายไดไ้ม่เตม็ปีและไม่เพยีงพอต่อตน้ทุนคงทีท่ีเ่กดิขึน้ทัง้ปี 

ส่งผลให้ต้นุทนของโรงแรมสูงถงึ 112.4% และส่งผลให้สดัส่วนต้นทุนต่อรายไดใ้นภาพรวมเท่ากบั 58.6% ในปี 2560 

BC มผีลดําเนินการของโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่าตอง เต็มปี ประกอบกบัอตัราการเขา้พกัที่เพิม่ขึน้เป็นอย่าง

มากจาก 46.5% ในปี 2559 เป็น 77.6% ในปี 2560 ส่งผลให้สดัส่วนต้นทุนต่อรายได้ลดลงมาที่ 46.4% หรอืคดิเป็น 

84.4 ลา้นบาท 

ปี 2561 ต้นทุนสําหรบัธุรกิจโรงแรมและอพาร์ทเม้นท์ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากการขายโรงแรม ไฮแอท 

เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 โดยในภาพรวมนัน้ BC มอีตัรากําไรขัน้ตน้ปี 2561 ที ่53.5% ใกลเ้คยีง

กบัอตัรากาํไรขัน้ตน้ปี 2560 ที ่53.6% ทัง้นี้หากพจิารณาในส่วนของผลประกอบการ โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั 

ภูเก็ต ซึ่งในภาพรวมปี 2561 ที่สดัส่วนต้นทุนต่อรายไดอ้ยู่ที่ 75.0% ซึ่งลดลงเพยีงเลก็น้อยจากปี 2560 ทีพ่ึ่งเริม่เปิด

ดาํเนินการมผีลสบืเนื่องจากการท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็ยงัไดร้บัผลกระทบจากปรมิาณนักท่องเทีย่วทีล่ดลงอย่างมาก

ตามทีไ่ดก้ล่าวในขา้งตน้ 

6M62 ต้นทุนสําหรบัธุรกจิโรงแรมและอพารท์เมน้ท์เท่ากบั 37.3 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่า 6M61 เนื่องจากการ

ขาย โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่าตอง ที่ได้กล่าวไวใ้นขา้งต้น รวมถงึต้นทุนในการบรหิารโรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล 

เจอรน์ี่ยฮ์บั ภูเกต็ ลดลงเลก็น้อย อย่างไรกต็ามเมื่อเทยีบจากผลการดําเนินงานในช่วง 6M62 ทีด่กีว่า เป็นผลใหอ้ตัรา

กําไรขัน้ต้นของ โรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั ภูเก็ต เพิ่มขึ้นจาก 6M61 อย่างมนีัยสําคญัจาก 28.3% มาเป็น 

49.6% ในช่วง 6M62 ทัง้นี้ โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั พทัยา และโรงแรม โนโวเทล เชยีงใหม ่นมิมาน ทีพ่ึง่เริม่

เปิดดาํเนินการเมื่อวนัที ่15 เมษายน 2562 และ 1 มถุินายน 2562 ตามลําดบั ซึง่ยงัมรีายไดไ้ม่ครอบคลุมกบัรายจ่ายที่

เกดิขึน้จงึยงัมกีาํไรขัน้ตน้ตดิลบที ่2.7 ลา้นบาท และ 2.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

2.1.2) โครงการที ่BC ลงทุนในกจิการรว่มคา้  
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ตารางแสดงตน้ทุนขายของแต่ละโครงการ 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 12.9 34.0% 14.4 37.0%  21.0  49.3%  9.9  47.4%  11.4  51.1% 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 18.6 32.3% 21.8 37.8%  31.0  51.7%  14.8  54.2%  15.7  54.7% 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 20.5 31.4% 19.3 40.7%  34.6  45.3%  16.7  46.5%  19.4  49.9% 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23 20.9 29.8% 22.3 32.1%  34.8  45.8%  16.3  45.8%  18.5  45.3% 

รวม 72.9 31.5% 77.8 36.5%  121.4  47.6%  57.7  48.2%  65.0  49.7% 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ตารางแสดงกาํไรขัน้ตน้ของแต่ละโครงการ 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 25.1 66.0% 24.6 63.0%  21.6  50.7%  11.0  52.6%  10.9  48.9% 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 39.0 67.7% 35.8 62.2%  29.0  48.3%  12.5  45.8%  13.1  45.3% 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 44.8 68.6% 28.2 59.3%  41.9  54.7%  19.2  53.5%  19.4  50.1% 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23 49.3 70.2% 47.1 67.9%  41.2  54.2%  19.3  54.2%  22.3  54.7% 

รวม 158.2 68.5% 135.7 63.5%  133.6  52.4%  62.0  51.8%  65.6  50.3% 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ปี 2559 - 2561 กลุ่มโรงแรม ซทิาดนีส ์สุขุมวทิ มรีะดบักําไรขัน้ต้นที่ 68.5% 63.5% และ 52.4% โดยปัจจยั

หลกัทีท่าํใหอ้ตัรากําไรขัน้ตน้ลดลงในปี 2560 มาจากการปิดปรบัปรุงของ โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 ตามทีไ่ดก้ล่าว

ไวใ้นขา้งตน้ รวมถงึค่าคอมมชิชัน่ทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2560 - 2561 ทีเ่พิม่สงูขึน้อย่างมนีัยสาํคญัจากการปรบัเปลีย่นกลยุทธ์

โดยการเน้นลกูคา้เขา้พกัระยะสัน้มากขึน้ 

6M62 กลุ่มโรงแรมซทิาดนีสย์งัสามารถรกัษาระดบัอตัรากําไรขัน้ตน้ไดใ้นระดบัใกลเ้คยีงกบั 6M61 อย่างไรก็

ตามหากพจิารณาในรปูแบบของกําไรรวม จะเหน็ไดว้า่กลุ่มโรงแรมมกีาํไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ประมาณ 4 ลา้นบาท เป็น 65.6 

ลา้นบาทใน 6M62 จากความสามารถในการเพิม่ ADR และ Occ. Rate ตามทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

2.2) รายละเอยีดตน้ทุนและกาํไรขัน้ตน้จากธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การคา้ 

BC ไดข้ายศูนยก์ารคา้ เรนฮลิล์ สุขุมวทิ 47 ไปเมื่อเดอืนกุมภาพนัธ์ 2560 ส่งผลใหต้้นทุนในส่วนของ

การดาํเนินธุรกจิศนูยก์ารคา้และออฟฟิศใหเ้ชา่ในปี 2560 ลดลงอยา่งมนีัยสาํคญัจาก 27.5 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 7.2 

ล้านบาทในปี 2560 ต่อมาในปี 2561 BC ได้เปิดดําเนินการ ศูนย์การค้าซมัเมอร์ฮิลล์ พระโขนง เต็มปี ซึ่งส่งผลให้

ตน้ทุนของการดาํเนินธุรกจิศนูยก์ารคา้และออฟฟิศใหเ้ชา่เพิม่ขึน้มาเป็น 17.0 ลา้นบาท 

ตารางแสดงตน้ทุนขายและบรกิารของแต่ละโครงการ 
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  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

1. Rain Hill 27.5 39.1% 4.0 37.0%  -     -   -     -   -     -  

2. Summer Hill - - 3.2 25.9% 16.2  26.3%   7.9   27.5%   7.9   22.4%  

3. Summer Hub Office -    -  -    -   0.9   31.2%   -     -   6.0   29.5%  

4. Summer Point - - - -  -     -    -     -    -     -  

รวม 27.5 39.1% 7.2 28.7%  17.0   24.3%   7.9   24.8%   13.9   25.0%  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ตารางแสดงกาํไรขัน้ตน้ของแต่ละโครงการ 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

1. Rain Hill 42.9 60.9% 6.9 63.0%  -     -   -     -   -     -  

2. Summer Hill - - 9.1 74.1%  45.4   73.7%   20.8   72.5%   27.5   77.6%  

3. Summer Hub Office -    -  -    -   1.9   68.8%   -     -   14.3   70.5%  

4. Summer Point - - 2.0 100.0%  5.6   100.0%   3.1   100.0%   -     -  

รวม 42.9 60.9% 17.9 71.3% 52.9  75.7%   23.9   75.2%   41.9   75.0%  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ผลประกอบการของศนูยก์ารคา้เมือ่มกีารปรบัปรุงตน้ทุนแลว้ สรุปไดด้งันี้ 

ในชว่งปี 2559 - 2561 ผลการดาํเนินงานของ Rain Hill มกีาํไรขัน้ตน้ที ่60.9% และ 63.0% ตามลาํดบั 

ก่อนทีจ่ะขายไปในปี 2560 ที ่โดยในส่วนของ Summer Hill ทีเ่พิง่เริม่เปิดตวัเมื่อ 1 กนัยายน 2560 มอีตัรากําไรขัน้ตน้

ในปี 2560 - 2561 อยู่ที่ 74.1% และ 73.7% ตามลําดับ สําหรบั Summer Hub Office ที่เปิดดําเนินการไปเมื่อ 15 

ตุลาคม 2561 นัน้มอีตัรากําไรขัน้ตน้ทัง้ปีอยู่ที ่68.8% ทัง้นี้ Summer Point มอีตัรากําไรขัน้ตน้ 100% สบืเนื่องจากการ

ปล่อยเช่าพืน้ทีใ่นช่วงที ่BC อยู่ระหว่างการวางแผนโครงการตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นขา้งต้น เมื่อพจิารณาในภาพรวมแล้ว 

BC มีกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจอสังหาริมทรพัย์เพื่อการค้าในปี 2561 สูงถึง 52.9 ล้านบาท โดยผลดําเนินการจาก

ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง เป็นสดัสว่นสาํคญัที ่45.4 ลา้นบาท 

6M62 BC มรีายไดจ้ากธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการคา้จาํนวน 41.9 ลา้นบาท โดยเป็นผลดาํเนินการ

มาจากกลุ่มอสงัหารมิทรพัย์ที่อยู่ในโซนพระโขนง 2 โครงการได้แก่ Summer Hill และ Summer Hub จํานวน 27.5 

ลา้นบาท และ 14.3 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้ในส่วนของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการคา้ที ่75.0% 

ซึง่ ณ วนัที ่28 มถุินายน 2562 BC สามารถขาย 2 โครงการดงักล่าวไดส้าํเรจ็ตามทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 
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หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดั

จาํหน่าย(รวมคา่เสือ่มราคา

และคา่ตดัจาํหน่ายทีอ่ยูใ่น

ตน้ทุน) 

51.4  19.4%  62.2  11.8%  56.0  10.1%  26.7  6.2%  34.0  5.0%  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายของ BC ในปี 2559 - 2561 เท่ากบั 51.4 ลา้นบาท 62.2 ลา้นบาท และ 56.0 

ลา้นบาท ตามลําดบั โดยสาเหตุทีค่่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2560 เนื่องมาจาก BC ไดม้กีารปรบั

อายุการใช้งานอาคารของทุกโรงแรมให้มอีายุยาวขึน้ตามผลการประเมนิอายุการใช้งานจากวศิวกร ส่งผลให้ค่าเสื่อม

ราคาของโรงแรมลดลงและไดม้กีารบนัทกึส่วนต่างเขา้งบกําไรขาดทุนในปีเดยีวกนั ส่งผลใหค้่าเสื่อมราคาของปี 2560 

เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าเพยีงแค่ประมาณ 10.8 ล้านบาท เท่านัน้ ปี 2561 BC มคี่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 56.0 

ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 เลก็น้อย โดยมทีัง้ปัจจยัทีท่ําใหค้่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายทัง้เพิม่ขึน้และลดลง โดย

เพิม่ขึน้จากการเปิดดําเนินการของ โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ย์ฮบั ภูเกต็ และ ศูนย์การคา้ซมัเมอรฮ์ลิล์ พระโขนง 

และลดลงจากการขาย โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง ออกไปในปี 2561 

6M62 BC มคี่าเสื่อมราคาเพิม่ขึน้จาก 6M61 เลก็น้อย โดยมปัีจจยัสําคญัมาจากการเริม่เปิดดําเนินการของ 

Summer Hub Office เป็นสาํคญั 

ต้นทุนในการจดัจาํหน่าย 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

คา่คอมมชิชัน่17

18 3.2 1.3% 6.7 1.4%  8.6  1.5%  2.9  0.7%  3.0  0.4% 

เงนิรางวลัจากการขาย18

19 3.1 1.2% 5.5 1.1%  4.7  0.8%  2.9  0.7%  1.7  0.3% 

คา่ใชจ่้ายการตลาด 7.6 3.0% 5.2 1.0%  5.5  1.0%  4.5  1.0%  1.5  0.2% 

คา่ธรรมเนียมการใช้

เครือ่งหมายการคา้ 

1.1 0.4% 0.9 0.2%  0.9  0.2%  0.4  0.1%  0.6  0.1% 

คา่ธรรมเนียมสมาชกิ 0.9 0.3% 0.2 0.0%  -    0.0%  -    0.0%  -    0.0% 

อื่นๆ 2.6 1.0% 1.4 0.3%  0.6  0.1%  0.4  0.1%  0.2  0.0% 

รวม 18.4 7.3% 19.9 4.1%  20.3  3.6%  11.1  2.6%  7.0  1.0% 

รายได้รวม 250.9 100.0% 486.7 100.0%  556.2  100.0%  431.3  100%  675.9  100% 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

 
18 จ่ายใหแ้ก่ตวัแทนดว้ยอตัราทีต่กลงกนัตามสญัญา เชน่ Booking.com และ Expedia 
19 จ่ายใหแ้ก่ผูด้าํเนินการ (Operator) เชน่ โอ๊ควู๊ด (Oakwood) และ ไฮแอท (Hyatt) ในอตัราทีต่กลงกนั 
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ตน้ทุนในการจดัจําหน่ายประกอบดว้ยรายการสาํคญัคอื ค่าคอมมชิชัน่ เงนิรางวลัจากการขาย และค่าใชจ้่าย

การตลาด เพิม่ขึน้ในปี 2560 จากการเปิดตวัของ โรงแรมไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง ส่วนคา่ใชจ้่ายทางการตลาดนัน้มี

แนวโน้มทีเ่พิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนักท่องเทีย่วในปัจจุบนัจะเน้นการจองหอ้งพกัผ่านทางอนิเตอรเ์นต ส่งผล

ใหค้่าใชจ้่ายในภาพรวมของปี 2559 - 2561 เท่ากบั 18.4 ลา้นบาท 19.9 ลา้นบาท และ 20.3 ลา้นบาท ตามลําดบั โดย

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในปี 2559 เป็นค่าใช้จ่ายการตลาดของโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่าตอง เนื่องจากเป็นปีที่เริม่

ดําเนินการจงึมกีารใชง้บประมาณเพื่อกระตุน้ยอดขาย และในปี 2560 BC มตี้นทุนในการจดัจําหน่ายเพิม่ขึน้เลก็น้อย 

โดยมปัีจจยัทีท่าํใหเ้ปลีย่นแปลงทัง้ในดา้นทีท่าํใหต้น้ทุนในการจดัจําหน่ายเพิม่ขึน้ และลดลง โดยการเพิม่ขึน้จะมาจาก

การเริม่ดําเนินการของซมัเมอร์ฮบั ออฟฟิศ รวมถงึการเปิดดําเนินการเต็มปีของ โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั 

ภเูกต็ และลดลงจากการขาย โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง สง่ผลใหปี้ 2561 BC มตีน้ทุนในการจดัจาํหน่ายทัง้ปี

อยูท่ี ่20.3 ลา้นบาท 

6M62 BC มตีน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 7.0 ลา้นบาท ลดลงจาก 6M61 โดยมปัีจจยัหลกัมาจากการขายโรงแรม 

ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ไปในช่วง 3M61 รวมถงึค่าใช้จ่ายการตลาดในการเปิดตวัโครงการของ Summer Hill ที่

เกดิขึน้ในชว่ง 6M61 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบับุคลากร 104.2  41.5%  122.7  25.2%  114.8  20.6%  69.6  16.1%  71.2  10.5%  

คา่ทีป่รกึษา 48.7  19.4%  43.7  9.0%  51.7  9.3%  26.7  6.2%  24.4  3.6%  

คา่สาธารณูปโภค 8.1  3.2%  6.9  1.4%  7.5  1.3%  3.8  0.9%  6.6  1.0%  

คา่ซ่อมบาํรุง 0.4 0.2% 0.9 0.2% 0.7  0.1%  0.5  0.1%  0.5  0.1%  

คา่อุปกรณ์สาํนกังาน 3.0  1.2%  2.4 0.5% 2.2  0.4%  1.1  0.3%  2.8  0.4%  

คา่เช่า  6.2  2.5%  7.2 1.5% 7.4  1.3%  3.7  0.9%  3.7  0.5%  

คา่บรกิารอื่น  2.7  1.1%  3.6 0.7% 1.3  0.2%  0.6  0.1%  0.7  0.1%  

คา่ใชจ่้ายอื่น  19.0  7.6%  20.2 4.1% 20.8  3.7%  12.2  2.8%  10.7  1.6%  

รวมค่าใช้จ่าย 192.3  76.7%  207.6 42.7% 206.3  37.1%  118.2  27.4%  120.8  17.9%  

รายได้รวม 250.9 100.0% 487.6 100.0% 556.2  100.0%   431.3   100.0%   675.9   100.0%  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเท่านัน้ 

ปี 2559 BC มีค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 192.3 ล้านบาท โดยมีรายการสําคัญคือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

บุคลากร และค่าทีป่รกึษา เนื่องจาก BC ไดด้ําเนินการจดัจา้งพนักงานเพิม่เพื่อเป็นการเสรมิศกัยภาพของ BC ใหเ้ป็น

ระดบัสากล และเพื่อเตรยีมความพรอ้มต่อการนํา BC เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย การเพิม่

จาํนวนพนักงานของ BC ทําให ้BC ตอ้งขยายพืน้ทีใ่นการทํางานและส่งผลใหค้่าเช่าและค่าบรกิารอื่น ไดแ้ก่ ค่าบรกิาร

รกัษาความปลอดภยัเพิม่ขึน้ตัง้แต่ปี 2559 เป็นตน้มา โดย 6M62 ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารมรีายการสาํคญัเป็น

เป็นคา่ใชจ้่ายบุคลากรและคา่ทีป่รกึษาเชน่เดยีวกบั 6M61 
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ต้นทุนทางการเงิน 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ตน้ทุนทางการเงนิ 74.3  29.6%  95.0  19.5%  100.7  18.1%  50.4  11.7%  68.5  10.1%  

ปี 2559 - 2561 BC มตีน้ทุนทางการเงนิ 74.3 ลา้นบาท 95.0 ลา้นบาท และ 100.7 ลา้นบาท โดยตน้ทุนทาง

การเงนิทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2560 BC ไดกู้เ้งนิเพิม่เตมิเพื่อดําเนินการโรงแรม โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภูเกต็ และ

โรงแรม เชยีงใหม่ นิมมาน ทัง้ 3 โครงการ รวมกบัการกูเ้พิม่เตมิเพื่อใชใ้นโครงการ ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ส่งผล

ใหต้น้ทุนทางการเงนิในปี 2560 เพิม่สงูขึน้จากปีก่อนหน้าประมาณ 21 ลา้นบาท 

ปี 2561 BC มีต้นทุนทางการเงนิเพิ่มขึ้นจาก 2560 ประมาณ 6 ล้านบาท โดยมีปัจจยัหลกัคือการเริม่ดําเนินการ

ก่อสรา้งโรงแรมเชยีงใหม ่นิมมาน ทัง้ 3 โครงการ รวมถงึภาระดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้ของ BC จากการออกหุน้กูใ้นปี 2560 

6M62 BC มตีน้ทุนทางการเงนิ 68.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 6M61 ที ่50.4 ลา้นบาท โดยมปัีจจยัหลกัมาจากการกูเ้พื่อ

ลงทุนในโครงการสขุมุวทิ 36 โครงการกมลา 1 และโครงการกมลา 2 

กาํไร(ขาดทุน) 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M61 6M62 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

กําไร(ขาดทุน) (204.7) (81.6%) (15.3) (3.1%) 61.4  11.0%  156.7  36.3%  348.5  51.6%  

รายได้รวม 250.9  100.0%  486.7  100.0%  556.2  100.0%  431.3  100.0%  675.9  100.0%  

เมื่อพจิารณาจากงบการเงนิที่ได้ปรบัปรุงรายการ BC มขีาดทุนในปี 2559 - 2560 จํานวน 204.7 ล้านบาท 

และ 15.3 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 2561 BC มีกําไรสุทธิเท่ากับ 61.4 ล้านบาท สบืเนื่องจากในปี 2560 และ 

2561 BC มผีลกําไรทีไ่ดร้บัจากการขายศูนยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 และ โรงแรมไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง โดย

มกีาํไรจากการขายโครงการที ่233.4 ลา้นบาท และ 288.5 ตามลาํดบั 

6M62 BC มีกําไร 348.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการขายโครงการ Summer Hill และ Summer Hub 

ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นขา้งตน้ 

อตัราสว่นความสามารถในการทาํกาํไร 

รายการ หน่วย 
 งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

2559 2560 2561 6M62 

อตัรากําไรขัน้ตน้ % 21.3% 61.9%  68.1%  77.9%  

อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน % (54.8%) 17.3%  33.0%  53.0% 

อตัรากําไรอื่น % 5.6% 0.8%  0.7%  (0.8%) 

อตัรากําไรสทุธ ิ % (81.6%) (3.1%) 11.0% 31.6% 
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ปี 2559 - 2561 BC มอีตัราส่วนความสามารถในการทาํกําไรทีค่่อนขา้งผนัผวน โดยสาเหตุหลกัของความผนั

ผวนนัน้มาจากกําไรจากการขายโครงการ ซึ่ง BC ไม่มีรายได้จากส่วนนี้ในปี 2559 ส่งผลให้อัตรากําไรจากการ

ดาํเนินงานและอตัรากําไรสุทธเิท่ากบั (54.8%) และ (81.6%) ตามลําดบั อย่างไรกต็าม ในปี 2560 การขายศูนยก์ารคา้ 

เรนฮลิล ์สุขมุวทิ 47 ทาํให ้BC มกีําไรเพิม่ขึน้และมอีตัรากําไรจากการดาํเนินงานกลบัมาเป็นบวกที ่17.3% และมอีตัรา

กําไรสุทธเิท่ากบั (3.1%) ตามลําดบั ปี 2561 BC มอีตัรากําไรขัน้ตน้ 68.1% อนัเป็นผลมาจากการขายโรงแรม ไฮแอท 

เพลส ภเูกต็ ป่าตอง สง่ผลใหม้อีตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน และอตัรากาํไรสทุธเิท่ากบั 33.0% และ 11.0% ตามลาํดบั 

6M62 BC มีอตัรากําไรขัน้ต้น 77.9% สูงกว่าปี 2560 และ 2561 สืบเนื่องจากกําไรจากการขายโครงการ 

Summer Hill และ Summer Hub Office  

16.3. วิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

สินทรพัย ์

BC มสีนิทรพัยร์วม 1,794.2 ล้านบาท 3,132.0 ลา้นบาท และ 3,487.5 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

2560 และ 2561 ตามลําดบั โดยการเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องของสนิทรพัย์รวมมาจากการขยายการลงทุนในโครงการ

ต่างๆ ทีเ่ปรยีบเสมอืนสนิคา้ในมอืที ่BC มไีวข้าย ซึง่การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยจ์ะมาจากปัจจยัหลกัจากการลงทุนในสว่น

ของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ในปี 2560 BC สนิทรพัยร์วมทีเ่พิม่ขึน้เป็นอย่างมนียัสาํคญัจากปี  2559 จากการลงทุนในโครงการโรงแรม ไฮ

แอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง, โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภูเกต็, ศูนย์การคา้ซมัเมอรฮ์ลิล์ พระโขนง, ซมัเมอรฮ์บั 

ออฟฟิศ และ โรงแรม เชยีงใหม่ นิมมาน ทัง้ 3 โครงการ ทัง้นี้ ณ 31 ธนัวาคม 2560 BC ไดล้งนามซื้อขายโรงแรม ไฮ

แอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง จงึส่งผลใหส้นิทรพัยข์อง ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ถูกจดัประเภทไวเ้ป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไว้

เพือ่ขายในหมวดของสนิทรพัยห์มนุเวยีนโดยมมีลูคา่รวม 652.4 ลา้นบาท 

ปี 2561 BC มสีนิทรพัย์รวม 3,487.5 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากปี 2560 เนื่องจากปัจจยัที่ทําให้สนิทรพัย์

ลดลงจากการขายโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง รวมถงึการเริม่ลงทุนในโครงการ สุขุมวทิ 36 โครงการสุขุมวทิ 

16-2 รวมถงึการลงทุนต่อเนื่องในโรงแรมเชยีงใหม ่นิมมาน วนั 

6M62 สนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้จาก 2561 ประมาณ 400 ลา้นบาท โดยมปัีจจยัสาํคญัมาจากการลงทุนในโรมแรม 

เชยีงใหม ่นิมมาน วนั โครงการสขุมุวทิ 36 และ โครงการสขุมุวทิ 16-2 เพิม่เตมิตามขัน้ตอนการก่อสรา้งโรงแรม 

สินทรพัยห์มนุเวียน 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

รายการ 2559 2560 2561 6M62 

หน่วย: ล้านบาท ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 220.4  12.3%  283.0 9.0% 229.7  6.6%  753.1  19.4%  

ลกูหน้ีการคา้ 9.7  0.5%  29.9  1.0%  20.1  0.6%  14.3  0.4%  

ลกูหน้ีอื่น 18.0  1.0%  67.3  2.1%  77.9  2.2%  58.8  1.5%  

สนิคา้คงเหลอื 7.2  0.4%  1.1 0.0% 1.1  0.0%  1.0  0.0%  

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็น -  -   652.4 20.8% -  -    -    -   
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  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

รายการ 2559 2560 2561 6M62 

หน่วย: ล้านบาท ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 10.5  0.6%  12.1 0.4% 15.3  0.4%  10.5  0.3%  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 265.7  14.8%  1,045.7 33.4% 344.0  9.9%  837.8  21.6%  

รวมสินทรพัย ์ 1,794.2  100.0%  3,132.0  100.0%  3,487.5  100.0%  3,886.6  100.0%  

ลกูหนี้การคา้ 

ลูกหนี้การค้าหลกัม ี2 ประเภท ไดแ้ก่ ลูกหนี้จากเอเจนซี่ในการขายห้องพกั และลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบรกิาร

ของศูนยก์ารคา้ อย่างไรกต็าม ลูกหนี้การคา้ของ BC มสีดัส่วนทีน้่อยมาก หรอืคดิเป็นไม่เกนิ 1.0% ของสนิทรพัยร์วม 

เมื่อพิจารณาอายุของลูกหนี้ ปี 2559 - 2561 พบว่ามีระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ยที่ 10.8 วัน 28.6 วัน และ 35.2 วัน

ตามลําดบั ซึ่งอยู่ในเกณฑ์นโยบายในการเรยีกเก็บหนี้ของบรษิัทที่ 30 - 60 วนั โดยสาเหตุที่ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

เพิ่มขึ้นนัน้ มีปัจจัยหลักมาจากลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นมาในปี 2561 ของโครงการซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ ซึ่งเปิด

ดาํเนินการในชว่งปลายปี 

ปี 2561 ลูกหนี้การคา้เท่ากบั 20.1 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 โดยมปัีจจยัหลกัมาจากลูกหนี้ผูร้่วมลงทุนของ 

BC ลดลงจากการไดร้บัชาํระคา่ธรรมเนียมการขายโครงการ ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง 

6M62 สบืเนื่องจากการขายโครงการ Summer Hill และ Summer Hub Office จงึส่งผลให ้BC มลีูกหนี้การคา้

ลดลงประมาณ 6 ลา้นบาท  

ลกูหนี้อื่น 

 ปี 2559 - 2561 รายการสาํคญัของลูกหนี้อื่นสว่นใหญ่เป็นลกูหนี้สรรพากร ยกเวน้ปี 2560 ทีม่รีายการเงนิคา้ง

รบัจากการขายเงนิลงทุน 37.2 ล้านบาท ในปี 2561 - 6M62 รายการสําคญัของลูกหนี้อื่นยงัเป็นลูกหนี้สรรพากร

เชน่เดมิ 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

สบืเนื่องจากการขายโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ทีไ่ดม้กีารลงนามในสญัญาซื้อขาย ณ 31 ธนัวาคม 

2560 ส่งผลใหก้ารบนัทกึบญัชขีองทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ของโรงแรมดงักล่าวจะตอ้งถูกจดัหมวดหมู่เป็น “สนิทรพัย์

ไม่หมุนเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทีถ่อืไวเ้พื่อขาย” จํานวนเท่ากบัมูลค่าของสนิทรพัยข์องโรงแรมจํานวน 652.4 

ล้านบาท โดยรายการสําคัญประกอบไปด้วยที่ดินอาคารและอุปกรณ์มูลค่า 639.1 ล้านบาท เงินสดและรายการ

เทยีบเท่าเงนิสดมลูค่า 5.5 ลา้นบาท และลูกหนี้การคา้ 4.7 ลา้นบาท ในปี 2561 BC ดาํเนินการโอนกจิการแลว้เสรจ็ จงึ

แสดงยอดเท่ากบัศนูย ์

อตัราสว่นสภาพคล่อง 

รายการ หน่วย 
 งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

2559 2560 2561 6M62 

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 0.8 1.1 0.6 1.1 
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อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 0.7 0.3 0.5 1.0 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่* วนั 10.8 28.6 35.2 20.4 

อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 47.6 44.0 160.2 156.0 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 7.6 8.2 2.2 2.3 

ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 7.2 7.5 8.9 7.4 

Cash Cycle วนั  11.2   29.2  28.6 15.3 

*หมายเหตุ: ไมนํ่ากําไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยมารวมในการคาํนวณ  

ณ สิน้งวด 2559 - 2561 BC มอีตัราส่วนสภาพคล่องของกลุ่มบรษิัท เท่ากบั 0.8 เท่า 1.1 เท่า และ 0.6 เท่า 

ตามสาํดบั โดยอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวยีนเรว็ทีล่ดลงอย่างมากในปี 2560 มาจากการขายโรงแรม ไฮแอท เพลส 

ภูเกต็ ป่าตอง ทีไ่ดต้กลงกบัผูซ้ื้อโครงการแลว้ก่อนสิน้ปี ส่งผลให ้BC บนัทกึหนี้สนิทัง้หมดของโรงแรมไวภ้ายใตห้นี้สนิ

หมุนเวยีนในปีเดยีวกนั และทาํใหห้นี้สนิหมุนเวยีนของปี 2560 เพิม่สงูขึน้เป็น 983.0 ลา้นบาท จาก 341.9 ลา้นบาทใน

ปี 2559 โดยในปี 2561 อตัราส่วนสภาพคล่องของกลุ่มบรษิัทลดลงมาที่ 0.5 เท่า ซึ่งเป็นระดบัปกติดงัเช่นปี 2559 

หลงัจากดาํเนินการขายโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ไปเมือ่ตน้ปี 2561 อย่างไรกต็าม จากการทีบ่รษิทัสามารถ

ขายโครงการ Summer Hill และ Summer Hub Office ไดใ้นช่วงใกล้สิน้ 6M62 จงึส่งผลใหเ้งนิสดในมอืเพิม่ขึน้อย่างมี

นยัสาํคญั และเป็นผลใหอ้ตัราสว่นสภาพคล่องเพิม่ขึน้จากปี 2561 มาเป็น 1.1 เท่าใน 6M62 

ในช่วงปี 2559 - 2561 ที่ผ่านมา Cash Cycle ของ BC เท่ากบั 11.2 วนั 29.2 วนั และ 28.6 วนั ตามลําดบั 

โดยระยะเวลาเพิม่มากขึน้มาจากการที ่BC มลีูกหนี้การคา้เพิม่ขึน้ปีในปี 2560 และ 2561 โดยมลีูกหนี้การคา้เพิม่ขึน้

จากการเปิดโครงการศูนย์การค้า ซมัเมอร์ฮลิล์ พระโขนง และโรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั ภูเก็ต โดย 6M62 

Cash Cycle ของ BC เท่ากบั 15.3 วนั สบืเนื่องจากระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ทีล่ดลงจากการที ่BC ขายลูกหนี้การคา้ใน

โครงการ Summer Hill และ Summer Hub Office ไปพรอ้มกบัการขายโครงการก่อนสิน้ 6M62 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

รายการ 2559 2560 2561 6M62 

หน่วย: ล้านบาท ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 3.1  0.2%  3.2  0.1%  3.1  0.1%  53.0  1.4%  

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 18.9  1.0%  124.8  4.0%  143.4  4.1%  148.6  3.8%  

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 41.0  2.3%  53.7  1.7%  53.7  1.5%  53.7  1.4%  

ดอกเบีย้คา้งรบัจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2.2  0.1%  10.2  0.3%  14.3  0.4%  15.6  0.4%  

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 1,136.2  63.3%  1,627.2  52.0%  2,460.4  70.5%  2,708.6  69.7%  

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธ ิ 3.2  0.2%  3.3  0.1%  3.4  0.1%  5.7  0.1%  

คา่เช่าจ่ายล่วงหน้า 286.0  15.9%  239.4  7.6%  411.7  11.8%  31.6  0.8%  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 3.8  0.2%  12.1  0.4%  21.1  0.6%  18.1  0.5%  

เงนิมดัจาํทีด่นิ 30.0  1.7%  9.2  0.3%   -    -    -    -   



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)            สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.4.16 หน้า 26 

 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

รายการ 2559 2560 2561 6M62 

หน่วย: ล้านบาท ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 4.0  0.2%  3.2  0.1%  32.4  0.9%  14.0  0.4%  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,528.4  85.2%  2,086.3 66.6% 3,143.5  90.1%  3,048.8  78.4%  

รวมสินทรพัย ์ 1,794.2  100.0%  3,132.0  100.0%  3,487.5  100.0%  3,886.6  100.0%  

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 

สบืเนื่องจากการลงทุนในกลุ่มโรงแรมซทิาดนีสท์ัง้ 4 ในรปูแบบกจิการร่วมคา้ (Joint Venture) โดยในปี 2559 

- 2561 BC มเีงนิลงทุนดงักล่าวเท่ากบั 18.9 ล้านบาท 124.8 ล้านบาท และ 143.4 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี้สาเหตุ

ของการเพิ่มขึ้นในปี 2560 นัน้มาจากการบันทึกส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษีเงนิได้ที่สะท้อน

มลูค่าเพิม่จาํนวน 187.3 ลา้นบาทที ่BC ดาํเนินการประเมนิมลูค่าทีด่นิเพื่อใหส้ะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิ ใน 6M62 รายการ

ลงทุนในกลุ่มโรงแรมซทิาดนีสท์ัง้ 4 เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปี 2561 เนื่องจากกลุ่มโรงแรมมผีลดาํเนินการเป็นกาํไร 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีด่ําเนินการกลุ่มโรงแรมซทิาดนีสท์ัง้ 4 

ซึ่งถอืเป็นเงนิทุนเพื่อการก่อสรา้งและดําเนินธุรกจิโดยมยีอด 41.0 ล้านบาท 53.7 ล้านบาท และ 53.7 ล้านบาท ในปี 

2559 - 2561 ตามลําดบั โดยสาเหตุที่มยีอดเพิม่ขึน้ ณ ปี 2560 นัน้ มาจากการที่ในอดตีกลุ่มโรงแรมซทิาดนิส์มบีาง

โรงแรมทีข่าดทุนเกนิทุนจากตน้ทุนค่าเสื่อมราคาทีส่งู ต่อมาในปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ ไดด้าํเนินการตมีูลค่าทีด่นิใหม่อกี

ครัง้เพื่อใหมู้ลค่าสนิทรพัย์แสดงมูลค่าให้เป็นปัจจุบนั และส่งผลให้ส่วนทุนกลบัมาเป็นบวก จงึมกีารนํารายการเงนิให้

กูย้มืนี้กลบัมารบัรูอ้กีครัง้หนึ่ง ในปี 2561 BC ยงัรบัรูร้ายการเงนิใหกู้ย้มืนี้เท่าเดมิจากปี 2560 

6M62 BC ยงัมเีงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเท่ากบั 53.7 ลา้นบาท ต่อเนื่องมาจากปี 2561 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์เป็นรายการสําคญัในส่วนของสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน โดยในปี 2559 - 2561 BC มี

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เท่ากบั 1,136.2 ล้านบาท 1,627.2 ล้านบาท และ 2,460.4 ตามลําดบั โดยปัจจยัที่ทําให้

มูลค่าในปี 2560 BC เพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนในโรงแรมเชยีงใหม่ นิมมาน ทัง้ 3 โครงการ ประกอบกบัดําเนินการ

ประเมนิมูลค่าที่ดนิใหม่ทัง้หมดส่งผลให้มูลค่าที่ดนิเพิม่ขึน้สุทธจิากการตรีาคาเท่ากบั 567.2 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม 

จากการที ่BC ไดล้งนามสญัญาขายโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตองไว ้จงึทําใหมู้ลค่า ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกบั โรงแรมไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่าตอง มูลค่า 639.1 ล้านบาท ถูกจดัหมวดหมู่รวมอยู่ในรายการ

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที่ถอืไว้เพื่อขายตามที่ได้อธบิายไว้ในขา้งต้น ในปี 2561 เพิม่ขึน้จากปี 2560 ประมาณ 833.2 

ล้านบาทโดยมีปัจจยัหลกัมาจากการซื้อที่ดินในโครงการสุขุมวิท 16-2 และการลงทุนในโครงการสุขุมวทิ 36 และ

โครงการกมลา รวมถงึการลงทุนต่อเนื่องของโนโวเทล เชยีงใหม่ นิมมาน เจอรน์ี่ยฮ์บั 6M62 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

ของ BC เพิม่ขึน้จาก 2561 ประมาณ 248 ลา้นบาท โดยมปัีจจยัสาํคญัมาจากการลงทุนในโรมแรม เชยีงใหม่ นิมมาน 

วนั โครงการสขุมุวทิ 36 และ โครงการสขุมุวทิ 16-2 เพิม่เตมิตามขัน้ตอนการก่อสรา้งโรงแรม 

คา่เชา่จ่ายล่วงหน้า 
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ในปี 2559 - 2561 BC มคี่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเท่ากบั 286.0 ล้านบาท 239.4 ล้านบาท และ 411.7 ล้านบาท

ตามลําดบั ซึ่งแสดงรายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2.2.5 ทรพัย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ข้อ 5.2 โดยประกอบไปด้วย

อสังหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุน และสิทธิการเช่า โดยในปี 2559 BC มีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเพิ่มจากการลงทุนใน 

ศูนย์การค้าซมัเมอร์ฮลิล์ พระโขนง และซมัเมอร์ฮบั ออฟฟิศ ในปี 2560 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าจะลดลงจากปีก่อนหน้า

สบืเนื่องจากการขายศูนย์การค้า เรนฮิลล์ สุขุมวทิ 47 แต่ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าของของโครงการ Summer Hill และ 

Summer Hub Office ยงัคงเกดิขึน้อย่างต่อเนื่องจากปี 2559 ในปี 2561 BC มคี่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเท่ากบั 411.7 ล้าน

บาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 จากค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าของของโครงการ Summer Hill และ Summer Hub Office ทีเ่พิม่ขึน้

ระหว่างงวด 6M62 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าลดลงอย่างมนีัยสําคญัตามการขายโครงการ Summer Hill และ Summer Hub 

Office 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 

 ปี 2561 BC มรีายการสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้อยา่งมนีัยสาํคญั ซึง่มาจากรายการเงนิจ่ายล่วงหน้าคา่

ก่อสรา้งของโรมแรม เชยีงใหม ่นิมมาน วนั จาํนวน 19.7 ลา้นบาทเป็นสว่นสาํคญั 6M62 รายการสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

อื่นมรีายการสาํคญัคอืคา่สทิธจิ่ายล่วงหน้าในการใชแ้บรนด ์Oakwood ของโรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภเูกต็ 

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน 

รายการ หน่วย 
 งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

2559 2560 2561 6M62 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % (12.6%) (0.6%)  1.9%   7.7%  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % (15.1%)  3.4%   5.7%   14.2%  

อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์ เท่า 0.2 0.2  0.2   0.2  

ในปี 2559 BC มผีลขาดทุนจากปัจจยัของการรบัโอนบุคลากรจาก BAM รวมถงึไม่สามารถขายโครงการได้

ระหว่างปี ประกอบกับการขยายการลงทุนที่ส่งผลให้สินทรพัย์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก อัตราส่วนผลตอบแทนจาก

สนิทรพัยใ์นปี 2559 เป็น (12.6%) ในปี 2560 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยป์รบัตวัดขีึน้จากปีก่อนหน้าเป็น (0.6%) 

เป็นผลจากการขายศูนย์การค้า เรนฮลิล์ สุขุมวทิ 47 ทัง้นี้อตัราได้สะท้อนมูลค่าสนิทรพัย์ที่เพิม่ขึน้จากการประเมนิ

มลูคา่ทีด่นิตามทีไ่ดก้ล่าวไปขา้งตน้แลว้ 

สบืเนื่องจากสนิทรพัย์ส่วนใหญ่ของ BC เป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนซึ่งคิดเป็นประมาณ 67% - 90% ของ

สนิทรพัยร์วม อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวรจงึมกีารเคลื่อนไหวไปในทางเดยีวกบัอตัราตอบแทนจากสนิทรพัย ์

โดยปี 2559 - 2561 มอีตัราเท่ากบั (15.1%) 3.4% และ 5.7% ตามลาํดบั 

ปี 2559 - 2561 BC มอีตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัยค์งทีต่ลอดชว่งระยะเวลาดงักล่าวที ่0.2 เท่า ทัง้นี้ ในปี 

2559 BC ไม่มรีายไดจ้ากการขายโครงการส่งผลใหอ้ตัราส่วนลดลงเป็น 0.2 เท่า และปี 2560 - 2561 ถงึแมว้่า BC จะ

สามารถเพิม่รายไดจ้ากการขายโครงการ แต่กม็กีารลงทุนในโครงการใหม่ๆ  ซึง่ใชเ้งนิลงทุนในจาํนวนทีส่งูเป็นอยา่งมาก

เสมอืนการเพิม่จาํนวนสนิคา้ในมอืเพือ่ขายในอนาคต จงึสง่ผลใหส้ดัสว่นไมเ่ปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสาํคญัจากปี 2559 

6M62 BC มมีาจากอตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวรที่ 7.7% 

และ 14.2% ตามลาํดบั เพิม่ขึน้จากปี 2561 สบืเนื่องมาจากการขายโครงการ Summer Hill และ Summer Hub  

หน้ีสิน 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 
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รายการ 2559 2560 2561 6M62 

หน่วย: ล้านบาท ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

เจา้หน้ีคา่ก่อสรา้ง 35.6 2.0% 77.4 2.5% 174.7 5.0% 77.5 2.0% 

เงนิกูย้มืจากธนาคาร* 1,139.8 63.5% 1,068.4 34.1% 1,715.3 49.2% 1,757.0 45.2% 

เงนิกูย้มืจากกจิการอื่น และกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง

กนั 

522.3 29.1% 595.7 19.0% 556.0 15.9% 576.9 14.8% 

ดอกเบีย้คา้งจ่ายแก่กจิการอื่น 82.2 4.6% 102.4 3.3% 100.0 2.9% 110.0 2.8% 

หุน้กู ้  -   0.0% 102.7 3.3% 108.3 3.1% 109.6 2.8% 

หน้ีสนิทีร่วมในกลุ่มสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีจ่ดั

ประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

 -   0.0% 499.2 15.9%  -   0.0%  -   0.0% 

ภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการรว่มคา้ 61.1 3.4% 8.2 0.3% 6.5 0.2% 7.9 0.2% 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6.0 0.3% 94.4 3.0% 103.0 3.0% 104.3 2.7% 

หน้ีสนิไมห่มุนเวยีนอื่น 44.7 2.5% 28.1 0.9% 43.9 1.3% 19.5 0.5% 

รวมหน้ีสิน 2,066.6 115.2% 2,666.8 85.1% 2,954.0 84.7% 2,960.3 76.2% 

*หมายเหตุ: รวมเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร และเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทีถ่งึกําหนดชาํระภายใน 1 ปี 

BC มีหนี้สนิรวม 2,066.6 ล้านบาท 2,666.8 ล้านบาท และ 2,954.0 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

2560 และ 2561 ตามลําดบั ทัง้นี้สาระสาํคญัของการเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องมาจากการจดัหาเงนิทุนเพื่อการขยายกจิการ

ในโครงการต่างๆ รวมถงึการออกหุน้กู ้ซึ่งถอืเป็นการจดัหาแหล่งเงนิทุนใหม่ๆ เพื่อเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการขยาย

ธุรกจิในอนาคต ณ สิน้ 6M62 หนี้สนิรวมใกลเ้คยีงจากปี 2561 

เจา้หนี้คา่ก่อสรา้ง 

เจา้หนี้ค่าก่อสรา้ง ณ 31 ธนัวาคม 2559 - 2561 จํานวน 35.6 ลา้นบาท 77.4 ลา้นบาท และ 174.7 ล้านบาท 

ซึง่คดิเป็น 2% ถงึ 5.0% ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั โดยในปี 2559 BC มเีจา้หนี้คา้ก่อสรา้งของโรงแรมไฮแอทเพลส 

ภูเกต็ ป่าตองเป็นรายการสาํคญั และปี 2560 BC มเีจา้หนี้ค่าก่อสรา้งโรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภูเกต็ ซึง่เป็น

การเรยีกเก็บค่าก่อสรา้งในงวดสุดทา้ย 47.7 ล้านบาทและเจา้หนี้ค่าก่อสรา้งซมัเมอร์ ฮบั ออฟฟิศ 16.1 ล้านบาทเป็น

รายการสาํคญั เช่นเดยีวกบัในปี 2561 รายการเจา้หนี้ค่าก่อสรา้ง 174.7 ล้านบาท เป็นเจา้หนี้ค่าก่อสรา้ง โรงแรมโอ๊ค

วู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั ภูเก็ต 40.8 ล้านบาท ซมัเมอร์ฮบั ออฟฟิศ 40.7 ล้านบาท และ โนโวเทล เชยีงใหม่ นิมมาน 

เจอรน์ี่ยฮ์บั 72.4 ลา้นบาทเป็นรายการสาํคญั 

6M62 เจา้หนี้ค่าก่อสรา้งลดลงจากการชําระหนี้ค่าก่อสรา้งของ Summer Hub Office ประมาณ 40 ล้านบาท 

และ โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภเูกต็ ประมาณ 40 ลา้นบาท 

เงนิกูย้มืจากธนาคาร 

ปี 2559 - 2561 BC มเีงนิกู้ยมืจากธนาคาร 1,139.8 ล้านบาท 1,068.4 ล้านบาท และ 1,715.3 ล้านบาท ซึ่ง

คดิเป็นสดัส่วน 63.5% 34.1% และ 49.2% ต่อสนิทรพัย์รวม ตามลําดบั การเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืจากธนาคารเป็นผล

สบืเนื่องจากการก่อสรา้งโครงการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้สดัส่วนที่ลดลงในปี 2560 เกดิจากการประเมนิมูลค่าที่ดนิ

เพิม่ในปี ประกอบกบัการขายโรงแรมไฮแอทเพลส ภูเกต็ ป่าตอง เป็นผลให้เงนิกู้ยมืธนาคาร 392.7 ล้านบาท ได้ถูก
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นําไปรวมอยู่ในรายการ “หนี้สนิทีร่วมอยู่ในกลุ่มสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย” ในปี 

2561 เงนิกู้ยมืระยะยาวจากธนาคารเพิม่ขึน้ประมาณ 485.0 ล้านบาท โดยมปัีจจยัหลกัมาจากโครงการสุขุมวทิ 36 มี

การใช้เงนิกู้จากธนาคารเพิ่มขึ้นจํานวน 345.6 ล้านบาท โครงการซัมเมอร์ฮบั ออฟฟิศ มีการใช้เงนิกู้จากธนาคาร

เพิม่ขึน้จาํนวน 25.6 ลา้นบาท และโครงการกมลามกีารใชเ้งนิกูจ้ากธนาคารเพิม่ขึน้จาํนวน 94.0 ลา้นบาท 

ณ สิน้ 6M62 เงนิกูย้มืจากธนาคารใกลเ้คยีงจากปี 2561 โดยการกูย้มืหนี้ระยะยาวจะมาจากโรงแรม โนโวเทล 

เชยีงใหม ่นิมมาน เจอรน์ี่ยฮ์บั โรงแรม โอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภเูกต็ และ โครงการสขุมุวทิ 36 เป็นหลกั 

ในการพัฒนาโครงการ บรษิัทย่อยจะดําเนินการกู้ยืมโดยตรงจากสถาบันการเงนิ โดยสญัญากู้ยืมเงินมี

ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการรกัษาอตัราส่วนทางการเงนิ ไดแ้ก่ อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt-to-Equity Ratio ) 

อตัราส่วนหน้สนิที่มภีาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) ต่อกําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงนิได้ (Earnings Before 

Interest, Tax, Depreciation and Amortization: EBITDA) อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้  (Debt Service 

Coverage Ratio: DSCR) การดํารงส่วนของผูถ้อืหุน้ใหม้ากกว่าศูนย ์เป็นตน้ ซึ่งสถาบนัการเงนิจะพจิารณาขอ้กําหนด

ดงักล่าวจากงบการเงนิของบรษิทัย่อยทีกู่ย้มืเงนิ เมื่อการก่อสรา้งและเริม่เปิดใหบ้รกิารและ/หรอืขายโครงการแลว้เสรจ็ 

บรษิทัย่อยแต่ละแห่งจงึจะนําเงนิทีไ่ดจ้ากการขายไปชาํระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ดงันัน้ ในระยะเวลาทีก่ารขาย

โครงการยงัไม่เสร็จสิ้น จึงมคีวามเป็นไปได้ที่บรษิัทย่อยจะมอีตัราส่วนทางการเงนิไม่เป็นไปตามที่กําหนด การผดิ

เงือ่นไขดงักล่าวจะส่งผลใหบ้รษิทัย่อยต้องชําระคนืเงนิกูย้มืทนัทซีึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบรษิทัย่อย

ดงักล่าวได ้ 

ในสญัญากู้ยมืเงนิ สถาบนัการเงนิจะพจิารณาการผดิเงื่อนไขของสญัญาตามงบการเงนิตรวจสอบ/สอบทาน

แลว้ ณ วนัที ่30 มถุินายน (เฉพาะบรษิทัรว่มทุน ไดแ้ก่ กลุ่มซทิาดนีส)์ และ 31 ธนัวาคม ของทุกปี  

ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มบีรษิทัยอ่ยทีผ่ดิเงือ่นไขทีก่าํหนด ดงันี้  

โครงการ OWJH 

Phuket 

Summer  

Hill 

Summer 

Point 

BB BR BL BA 

บริษทัย่อย/ร่วม BPTS3 BPKN1 BPKN3 CTD 8 CTD 11 CTD 16 CTD 23 

ธนาคาร KBANK KBANK KBANK KBANK KBANK KBANK KBANK 

เงือ่นไข 

IBD/EBITDA 

DSCR 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

EBITDA/ดอกเบีย้จ่าย 

D/E 

 

≤ 10.0x 

≥ 1.15x 

>0 

n/a 

n/a 

 

≤ 5.0x 

≥ 1.20x 

>0 

n/a 

n/a 

 

n/a 

n/a 

>0 

n/a 

n/a 

 

≤ 6.0x 

≥ 1.10x 

>0 

≥ 1.50x 

n/a 

 

≤ 6.0x 

≥ 1.10x 

>0 

≥ 1.50x 

n/a 

 

≤ 6.0x 

≥ 1.10x 

>0 

≥ 1.50x 

n/a 

 

≤ 6.0x 

≥ 1.10x 

>0 

≥ 1.50x 

n/a 

อตัราสว่นของบรษิทั 

IBD/EBITDA 

DSCR 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

EBITDA/ดอกเบีย้จ่าย 

 

-158.61x 

-0.08x 

+56 ลบ. 

n/a 

 

5.33x 

1.95x 

+20 ลบ. 

n/a 

 

n/a 

n/a 

-13 ลบ. 

n/a 

 

6.69x 

0.84x 

-110 ลบ. 

2.35x 

 

7.32x 

1.04x 

+16.5 ลบ. 

2.54x 

 

8.08x 

0.78x 

-60 ลบ. 

2.23x 

 

5.81x 

1.07x 

+21 ลบ. 

2.90x 
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โครงการ OWJH 

Phuket 

Summer  

Hill 

Summer 

Point 

BB BR BL BA 

บริษทัย่อย/ร่วม BPTS3 BPKN1 BPKN3 CTD 8 CTD 11 CTD 16 CTD 23 

D/E n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

สาํหรบัการผดิขอ้กําหนดของบรษิทัย่อย 3 แห่งและบรษิทัร่วมทุน 4 แห่ง สาํหรบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

ทัง้หมดนัน้บรษิทัไดป้ระสานงานและไดร้บัหนงัสอืผอ่นผนัเรยีบรอ้ยแลว้ในเดอืนธนัวาคม 2561 

นอกจากนี้  ในช่วงสิ้นปี 2561 ที่ผ่านมา BC สามารถเจรจากับธนาคารเพื่อให้กําหนดเงื่อนไขการดํารง

อตัราสว่นทีผ่อ่นผนัมากขึน้ โดยโครงการทีไ่ดร้บัการผอ่นคลายเงือ่นไขการกูย้มืคอื BMT2 (โรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอร์

นี่ยฮ์บั พทัยา) ซึ่งได ้Refinance และทําสญัญาใหม่กบัธนาคาร ลงวนัที ่20 ธนัวาคม 2561 โดยสนิเชื่อตามสญัญากูย้มื

เงนิฉบบัใหม่ จะเป็นวงเงนิ refinance เงนิกู้ยมืวงเงนิเดมิจํานวน 58.25 ล้านบาท และวงเงนิใหม่สําหรบัใช้ renovate 

โรงแรมจํานวน 25 ลา้นบาท ซึ่งเงือ่นไขในสญัญาฉบบัใหม่จะกําหนดเงือ่นไขการดํารงอตัราส่วน Covenant ทีผ่่อนผนั

ขึน้ซึง่คาดวา่จะทาํใหบ้รษิทัไมผ่ดิขอ้กาํหนดในปี 2561 และปี 2562 ไดแ้ก่  

1. การดํารง DSCR จากไม่น้อยกว่า 1.2 เท่า เป็นไม่น้อยกว่า 1.1 เท่า โดยเริม่คํานวณ DSCR ตัง้แต่วนัที ่

31 ธ.ค. 2563 เป็นตน้ไป  

2. การดํารง D/E Ratio ไม่เกิน 3:1 เท่าในปี 2561-2562, ไม่เกิน 2.5:1 เท่าในปี 2563-2564 และไม่เกิน 

2:1 เท่าในปี 2565 เป็นตน้ไป 

ในอนาคตบรษิทัคาดว่าจะมคีวามเสีย่งในเรื่องดงักล่าวลดลง โดยหากเป็นสญัญากู้ยมืเงนิฉบบัใหม่ๆ บรษิทั

สามารถเจรจากบัสถาบนัการเงนิใหก้าํหนดเงือ่นไขการดาํรงอตัราสว่นทีผ่อ่นผนัมากขึน้ 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 กลุ่มบรษิทัซทิาดนีสผ์ดิเงือ่นไขทีก่ําหนด ดงัต่อไปนี้ ซึง่บรษิทัไดป้ระสานงานและ

ไดร้บัหนงัสอืผอ่นผนัเรยีบรอ้ยแลว้ในเดอืนมถุินายน 2562   

โครงการ BB BR BL BA 

บริษทัย่อย/ร่วม CTD 8 CTD 11 CTD 16 CTD 23 

ธนาคาร KBANK KBANK KBANK KBANK 

เงือ่นไข 

IBD/EBITDA 

DSCR 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

EBITDA/ดอกเบีย้จ่าย 

D/E 

 

≤ 5.0x 

≥ 1.10x 

>0 

≥ 1.50x 

n/a 

 

≤ 5.0x 

≥ 1.10x 

>0 

≥ 1.50x 

n/a 

 

≤ 5.0x 

≥ 1.10x 

>0 

≥ 1.50x 

n/a 

 

≤ 5.0x 

≥ 1.10x 

>0 

≥ 1.50x 

n/a 

อตัราสว่นของบรษิทั 

IBD/EBITDA 

 

6.39x 

 

6.89x 

 

7.70x 

 

5.01x 
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โครงการ BB BR BL BA 

บริษทัย่อย/ร่วม CTD 8 CTD 11 CTD 16 CTD 23 

DSCR 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

EBITDA/ดอกเบีย้จ่าย 

D/E 

0.80x 

-112.93 ลบ. 

2.40x 

n/a 

1.05x 

+18.92 ลบ. 

2.81x 

n/a 

0.76x 

-58.61 ลบ. 

2.36x 

n/a 

1.14x 

+27.69 ลบ. 

3.34x 

n/a 

เงนิกูย้มืจากกจิการอื่นและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ปี 2559 - 2561 BC มเีงนิกูย้มืจากกจิการอื่น (รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการอื่นทีถ่งึกําหนดชาํระภายใน 1 

ปี) จํานวน 522.3 ล้านบาท 595.7 ล้านบาท และ 556.0 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งเป็นเงนิกู้ยมืที่ไดร้บัจากผูล้งทุนตาม

สดัส่วนการถอืหุน้ในแต่ละโครงการ ทัง้นี้ BC จะยงัไม่มกีารชําระดอกเบี้ยใหแ้ก่ผูร้่วมลงทุนจนกว่าโครงการจะสามารถ

ขายได ้

6M62 เงนิกูย้มืจากกจิการอื่นเพิม่ขึน้ประมาณ 20 ลา้นบาทจาก 2561 สาเหตุหลกัมาจากทัง้การจ่ายชําระคนื

เงนิกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นในโครงการ Summer Hill และ Summer Hub Office รวมถึงการลงทุนเพิ่มในโรงแรม เชียงใหม ่

นิมมาน ท ูโรงแรม เชยีงใหม ่นิมมาน ทร ีโครงการกมลา 1 และ โครงการกมลา 2 

ดอกเบีย้คา้งจ่ายแก่กจิการอื่น 

 เป็นดอกเบีย้ทีค่า้งจ่ายแก่ผูร้่วมลงทุนจนกว่าจะสามารถขายโครงการไดโ้ดยในปี 2559 - 2561 BC มดีอกเบี้ย

ดงักล่าวจาํนวน 82.2 ลา้นบาท 102.4 ลา้นบาท และ 100.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั ส่วนประกอบสาํคญัของทัง้ 3 รายการ

ดงักล่าวมาจากยอดดอกเบีย้คา้งชาํระจากกลุ่มโรงแรมซทิาดนีสป์ระมาณ 50 ลา้นบาท โดยใน 6M62 BC มดีอกเบีย้คา้ง

จ่ายแก่กจิการอื่น 110.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2561 ประมาณ 10 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้มาจากโครงการในกลุ่มซทิา

ดนิสป์ระมาณ 2.6 ลา้นบาท และโรงแรมโอ๊ควูด้ โฮเทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภเูกต็ จาํนวน 2.9 ลา้นบาท เป็นสาํคญั 

หุน้กู ้

ณ 31 ธนัวาคม 2560 BC ไดเ้ริม่การจดัหาเงนิทุนในรูปแบบหุน้กูโ้ดยมจีํานวน 102.7 ลา้นบาท ทัง้นี้เพื่อเป็น

การเปิดโอกาสในการจดัหาแหล่งเงนิทุนใหม่ๆ เพื่อรองรบัการเตบิโตในอนาคตของ BC ต่อไป ซึ่งบรษิทัไดม้กีารออก

หุน้กู้ใหม่ในไตรมาสที ่4 ของปี 2561 แทนหุน้กู้เดมิที่ครบกําหนดในระหว่างปีทําให้ ณ 6M62 BC มยีอดหุน้กู้หลงัหกั

คา่ธรรมเนียมดาํเนินการที ่109.6 ลา้นบาท 

หนี้สนิทีร่วมในกลุ่มสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

สบืเนื่องจากการขายโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ทีไ่ดม้กีารลงนามในสญัญาซื้อขาย ณ 31 ธนัวาคม 

2560 ส่งผลให้การบนัทกึบญัชขีองหนี้สนิต่างๆ เช่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ค่าก่อสรา้ง รวมถึงเงนิกู้ยมืระยะยาวของ

โรงแรมดงักล่าวจะตอ้งถูกจดัหมวดหมู่เป็น “หนี้สนิทีร่วมในกลุ่มสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อื

ไวเ้พื่อขาย” จํานวนเท่ากบัมูลค่าของหนี้สนิของโรงแรมจํานวน 499.2 ล้านบาท โดยมรีายการสําคญัคอืเงนิกู้ยมืระยะ

ยาวจากธนาคาร 422.6 ลา้นบาท 

ภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการรว่มคา้ 
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ปี 2559 - 2561 BC มบีรษิทัทีด่ําเนินธุรกจิการร่วมคา้คอืกลุ่มโรงแรม ซทิาดนีส ์4 แห่ง โดยภาระผกูพนัในผล

ขาดทุนในการร่วมคา้จะเป็นส่วนทีส่ะทอ้นส่วนทุนสุทธ ิ(Net Equity) จากโครงการซทิาดนีสท์ีม่สี่วนทุนขาดทุนเกนิทุน

เท่านัน้ โดย ณ 31 ธนัวาคม 2559 BC มรีายการภาระผูกพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้จาก 2 โรงแรม ไดแ้ก่ โรงแรม 

ซิทาดีนส์ สุขุมวิท 16 และ โรงแรม ซิทาดีนส์ สุขุมวิท 8 รวม 61.1 ล้านบาท ต่อมาในปี 2560 BC ได้ดําเนินการ

ประเมนิมูลค่าทีด่นิทัง้หมดของ BC ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นขา้งต้น ส่งผลใหภ้าระผูกพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้จาก 2 

โรงแรมขา้งตน้ รวมกบั โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 ทีข่าดทุนจากการปิดปรบัปรุง เป็น 8.2 ลา้นบาท 

6M62 กลุ่ม โรงแรม ซทิาดนีส ์มผีลดําเนินการทีด่ขี ึน้ส่งผลใหภ้าระผูกพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้เพิม่ขึน้

จาก 2561 มาที ่7.9 ลา้นบาท โดยมาสาเหตุมาจาก โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 มผีลขาดทุน 1.4 ลา้นบาท 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ปี 2559 - 2561 BC มรีายการหนี้สนิเงนิไดร้อตดับญัชจีํานวน 6.0  ลา้นบาท 94.4 ลา้นบาท และ 103.0 ลา้น

บาท ตามลําดบั ทัง้นี้ ปัจจยัทีท่าํใหห้นี้สนิเงนิไดเ้พิม่ขึน้เป็นอย่างมากเป็น 94.4 ลา้นบาท ในปี 2560 นัน้เป็นผลมาจาก

การปรบัปรุงมลูคา่ทีด่นิ ใน 6M62 ผลของการปรบัปรุงมลูคา่ทีด่นิยงัคงอยูจ่งึสง่ผลให ้BC ยงัมรีายการหนี้สนิภาษเีงนิได้

รอการตดับญัชนีี้อยูจ่าํนวน 104.3 ลา้นบาท 

 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 

รายการหลักของหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ได้แก่ เงินมัดจําจากผู้เช่าพื้นที่ และเงินประกันผลงานจาก

ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง โดยในปี 2559 หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่นจํานวน 44.7 ล้านบาทประกอบดว้ยรายการเงนิมดัจําต่างๆ 

ของศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สุขมุวทิ 47 จาํนวน 21.9 ลา้นบาท เงนิประกนัผลงานจากผูร้บัเหมาก่อสรา้งโรงแรมโอ๊ควูด้ โฮ

เทล เจอรน์ี่ยฮ์บั พทัยา 7.7 ลา้นบาท และเงนิประกนัผลงานจากผูร้บัเหมาก่อสรา้งโรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง 

14.8 ลา้นบาท 

ปี 2560 BC มีหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นจํานวน 28.1 ล้านบาท ประกอบไปด้วยเงินประกันผลงานจาก

ผู้รบัเหมาก่อสร้างโรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮบั พทัยา 12.9 ล้านบาท เงนิมดัจําจากผู้เช่าพื้นที่ของโครงการ 

ศนูยก์ารคา้ ซมัเมอรฮ์ลิล ์14.6 ลา้นบาท ในปี 2561 หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่นจาํนวน 43.9 ลา้นประกอบดว้ยรายการทีต่่อ

เนื่องมาจากปี 2560 โดยมปัีจจยัหลกัทีเ่พิม่ขึน้มาจากการ ซมัเมอรฮ์บั ออฟฟิศ ทีเ่พิม่ขึน้จากปีก่อนประมาณ 17.0 ลา้น

บาท เป็นหลกั 

6M62 หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่นลดลงเหลอืประมาณ 19.5 ล้านบาท เป็นผลมาจากการขายโครงการ Summer 

Hill และ Summer Hub Office ซึ่งมูลค่าส่วนที่เหลอื 19.5 ล้านบาท มรีายการสําคญัเป็นค่ามดัจําต่างๆ ที่ผูเ้ช่าให้แก่

โครงการไว ้รวมถงึเงนิประกนัการก่อสรา้ง โรมแรม เชยีงใหม ่นิมมาน วนั ประมาณ 15 ลา้นบาท 

หนี้สนิรวม 

หนี้สนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 - 2561 เท่ากับ 2,066.6 ล้านบาท 2,666.8 ล้านบาท และ 2,954.0 

ลา้นบาท ตามลําดบั โดยสดัส่วนหลกัของหนี้สนินัน้มาจากเงนิกูย้มืจากธนาคาร (ทีร่วมเงนิเบกิเกนิบญัช ีและเงนิกูย้มื

ระยะสัน้จากธนาคาร และเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี) และเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการ

อื่นซึ่งเป็นเงนิทุนในการดําเนินโครงการที่มาจากผู้ร่วมลงทุนที่ถือหุ้นในแต่ละโครงการ โดยเป็นการระดมทุนตาม

สดัสว่นการลงทุนและตามขนาดของแต่ละโครงการ ทัง้นี้ สดัส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากทัง้สองแหล่งระหว่างปี 2559 

- 2560 รวมมลูคา่ 1,662.1 ลา้นบาท 2,086.7 ลา้นบาท และ 2,271.4 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 92.6% 66.6% และ 65.1% 

ของสนิทรพัย์รวม ตามลําดบั ทัง้นี้ เงนิกู้ยมืระยะยาวจํานวน 2,086.7 ล้านบาทในปี 2560 นี้ ได้นับรวมเงนิกู้ยมืจาก
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ธนาคารของโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง จํานวน 422.6 ล้านบาท ทีถู่กจดัประเภทไปอยู่ในรายการ “หนี้สนิที่

รวมในกลุ่มสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย” ซึง่แสดงยอดที ่499.2 ลา้นบาท ไวด้ว้ย 

6M62 BC มหีนี้สนิรวมใกลเ้คยีงจากปี 2561 โดยการชําระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในรอบส่วนใหญ่จะเกีย่วเนื่องจากการ

ขายโครงการ Summer Hill และ Summer Hub Office ประกอบกบัรายการกู้ยมืจากธนาคารเพื่อใชใ้นการลงทุนในโน

โวเทล เชยีงใหม ่นิมมาน เจอรน์ี่ยฮ์บั ทีเ่พิม่ขึน้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

รายการ 2559 2560 2561 6M62 

หน่วย: ล้านบาท ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ล้านบาท %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ทุนเรอืนหุน้         

   ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 340.0  19.0%  340.0  10.9%  340.0  9.7%  340.0  9.2%  

สว่นเกนิทุนจากการจาํหน่ายสว่นไดเ้สยีบรษิทั

ยอ่ย 

71.5  4.0%  133.0  4.2%  199.0  5.7%  151.6  3.9%  

กําไร (ขาดทุน) สะสม         

   จดัสรรแลว้  -    -   2.8  0.1%  5.6  0.2%  5.6  0.1%  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (240.6) (13.4%) (282.4) (9.0%) (384.1) (11.0%) (268.6) (6.9%) 

ผลต่างจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุม

เดยีวกนั 

(145.0) (8.1%) (90.3) (2.9%) (86.3) (2.5%) (86.1) (2.2%) 

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ (8.6) (0.5%) 439.4  14.0%  443.1  12.7%  443.1  11.4%  

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 17.3  1.0%  542.4  17.3%  517.2  14.8%  585.6  15.1%  

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม (289.7) (16.1%) (77.2) (2.5%) 16.3  0.5%  340.7  8.8%  

รวมส่วน (ขาด) ของผู้ถือหุ้น (272.4) (15.2%) 465.3  14.9%  533.5  15.3%  926.3  23.8%  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,794.2  100.0%  3,132.0  100.0%  3,487.5  100.0%  3,886.6  100.0%  

ณ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 BC มีส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิเท่ากับ (272.4) ล้านบาท 465.3 ล้านบาท และ 

533.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมอีงคป์ระกอบหลกัดงันี้ 

ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 

ตลอดช่วงปี 2559 - 2561 และ 3M62 BC มทุีนจดทะเบยีนชําระแล้วที ่340 ล้านบาท โดยในปี 2559 BC ได้

ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 340 ล้านบาทเป็น 507 ล้านบาท เพื่อรองรบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อ

ประชาชนทัว่ไป (Initial Public Offering: IPO)  

สว่นเกนิทุนจากการจาํหน่ายสว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ย (สว่นเกนิทุน) 

ส่วนเกนิมูลค่าจากการขายหุน้บรษิทัย่อยใหแ้ก่ผูร้่วมลงทุนในปี 2559 – 2561 จํานวน 71.5 ล้านบาท 133.0 

ลา้นบาท และ 199.0 ลา้นบาท ตามลําดบั เป็นผลจากการขายหุน้ในบรษิทัย่อยใหแ้ก่ผูร้่วมลงทุนสาํหรบัโครงการพระ
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โขนงในปี 2559 โนโวเทล เชยีงใหม ่นิมมาน เจอรน์ี่ยฮ์บัรว่มกบัการบนัทกึรายไดค้่าธรรมเนียมดาํเนินการ (Origination 

Fee) ที ่BC ไดร้บัจากนกัลงทุนในขณะที ่BC ยงัมอีาํนาจในการควบคุมโครงการ19

20 

ตารางแสดงรายละเอยีดสว่นเกนิทุน 

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 6M62 

กาํไรจากการขายหุน้ใหน้กัลงทุนโดยที ่BC ยงัมอีาํนาจ

ควบคุม 

57.8 57.8 57.8 19.8 

Origination Fee ทีร่บัจากนกัลงทุนในโครงการที ่BC ยงั

มอีาํนาจควบคุม 

13.5 55.8 116.3 107.0 

อื่นๆ 0.1 19.4 24.8 24.8 

รวม 71.5 133.0 199.0 151.6 

ปี 2559 – 2561 BC มกีําไรจากการขายหุน้ในส่วนเกนิทุน 57.8 ลา้นบาท จากการขายหุน้ใหแ้ก่นักลงทุนใน

กลุ่มโครงการพระโขนงทัง้ 3 ทัง้นี้ ค่า Origination ในส่วนเกนิทุนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องจากการทีม่นีักลงทุนเขา้มาร่วม

ลงทุนในโครงการต่างๆ ดงัทีไ่ดอ้ธบิายการรบัรูร้ายได ้Origination Fee ไวท้ีข่อ้ 3.1 ขา้งตน้ โดยคา่ Origination Fee นี้

จะลดลงกต็่อเมือ่ BC ไดด้าํเนินการขายโครงการต่างๆ ใหแ้ก่ผูซ้ือ้จน BC ไมม่อีาํนาจควบคุมในโครงการนัน้ๆ 

6M62 สบืเนื่องจากการขาย Summer Hill และ Summer Hub Office ส่งผลให ้BC รบัรูร้ายไดเ้ขา้กําไรสะสม

โดยไมผ่า่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 47.3 ลา้นบาทแบ่งเป็น 

1) กาํไรจากการขายหุน้ใหน้กัลงทุนโดยที ่BC ยงัมอีาํนาจควบคุม จาํนวน 38.0 ลา้นบาท 

2) Origination Fee ทีร่บัจากนกัลงทุนในโครงการที ่BC ยงัมอีาํนาจควบคุม 9.3 ลา้นบาท 

ผลต่างจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

ผลต่างจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัเป็นผลต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ุทธขิอง

บรษิัทย่อย ณ วนัที่ซื้อธุรกิจ กบัจํานวนเงนิที่บรษิัทจ่ายซื้อ เนื่องจากในปี 2558 BC ได้เข้าซื้อโครงการต่างๆ ตาม

แผนการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้เพื่อรวมศูนยก์ารจดัการและเตรยีมความพรอ้มในการจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย โดย ณ 31 ธนัวาคม 2559 - 2561 ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนัมจีํานวน 

(145.0) ลา้นบาท (90.3) ลา้นบาท และ (86.3) ลา้นบาท ตามลําดบั ทัง้นี้สาเหตุทีร่ายการมมีูลค่าลดลงในปี 2560 เกดิ

จากการขายโครงการศูนย์การค้า เรนฮลิล์ สุขุมวทิ 47 และในปี 2561 – 3M62 ผลต่างจากการรวมธุรกจิภายใต้การ

ควบคุมเดยีวกนัเปลีย่นแปลงจากสิน้ปี 2560 โดยแสดงยอดที่ (86.3) ล้านบาท เป็นผลมาจากการขายโรงแรมไฮแอท 

เพลส ภูเก็ต ป่าตอง โดย 6M62 ผลต่างจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนัเพิม่ขึน้เลก็น้อยมาที่ (86.1) ซึ่ง

เป็นเหตุผลมาจากการขาย Summer Hill และ Summer Hub Office และรบัรูผ้ลต่างดงักล่าวเขา้กาํไรสะสม 

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ 31 ธนัวาคม 2559 - 2561 จาํนวน (8.6) ลา้นบาท 439.4 และ 433.1 

ล้านบาท ตามลําดบั ประกอบด้วยส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรพัย์สนิ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมสีาระสําคญัในปี 

 
20 ในกรณีที ่BC ยงัมอีาํนาจในการควบคุมโครงการ รายไดค้า่ธรรมเนียมดาํเนินการ (Origination Fee) ทีไ่ดร้บัจากนกัลงทุน 

(Investor) ทีเ่ขา้มารว่มลงทุนในโครงการนัน้ๆ จะถูกบนัทกึเสมอืนรายไดด้งักล่าวเป็นกําไรทีเ่กดิจากการขายหุน้ใหแ้ก่นกัลงทุน 



บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)            สว่นที ่2 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

สว่นที ่2.4.16 หน้า 35 

 

2560 เป็นผลจากการประเมนิมลูค่าทีด่นิทุกแปลงทีใ่หม่ทัง้หมด โดย 6M62 องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ ยงัคง

เท่าเดมิจากปี 2561 

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ 

รายการ หน่วย 
 งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

2559 2560 2561 6M62 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า NA 5.7  5.5   3.2  

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย้ เท่า (0.7) (0.8)  (1.2)  (0.5) 

อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั เท่า (0.1) (0.1)  (0.1)  (0.0) 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล % - - 83.0%    - 

ในปี 2560 และ 2561 BC มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อผู้ถือหุ้นที่ 5.7 เท่า และ 5.5 เท่า ตามลําดบั โดยอตัราส่วน

หนี้สนิต่อผูถ้อืหุน้ทีล่ดลงใน 6M62 นัน้เป็นผลมาจากกาํไรจากการขาย Summer Hill และ Summer Hub Office 

ปี 2559 - 2561 นัน้ BC มอีตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ที ่(0.7) เท่า (0.8) เท่า และ (1.2) เท่า 

ตามลําดบั และมอีตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนัทีค่งทีอ่ยู่ที ่(0.1) เท่า สาเหตุหลกัของความสามารถในการ

ชําระดอกเบี้ยและภาระผูกพนัที่ลดลงในช่วงปี 2559 - 2561 เกดิจากค่าใช้จ่ายจากการเพิม่อตัรากําลงัพนักงานเพื่อ

ขยายธุรกจิและการเปิดโครงการใหม่ๆ ส่งผลใหเ้งนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงานลดลง ใน 6M62 อตัราสว่นความสามารถ

ในการชําระดอกเบี้ยและอตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนัทีค่งทีม่กีารปรบัตวัดขีึน้ที ่(0.5) เท่า และ (0.0) เท่า

ตามลาํดบั สบืเนื่องจากการขาย Summer Hill และ Summer Hub Office  

ปี 2561 บรษิทัไดม้กีารจ่ายเงนิปันผล 51.0 ล้านบาท คดิเป็นอตัราการจ่ายปันผล 83.0% โดยภายใน 6M62 

BC ไมม่กีารจ่ายเงนิปันผล 

ทัง้นี้ สญัญากูย้มืเงนิของบรษิทัย่อยมขีอ้กําหนดเกีย่วกบัรกัษาอตัราส่วนทางการเงนิ ไดแ้ก่ อตัราส่วนหนี้สนิ

ต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (Debt-to-Equity Ratio) อตัราส่วนหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อกําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงนิได ้

(Interest-Bearing Debt to Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) อตัราสว่นความสามารถ

ในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) การดํารงส่วนของผู้ถือหุ้นให้มากกว่าศูนย์ เป็นต้น โดย

สถาบนัการเงนิจะพจิารณาการผดิเงือ่นไขของสญัญาตามงบการเงนิตรวจสอบ/สอบทานแลว้ ณ วนัที ่30 มถุินายน และ 

31 ธนัวาคม ของทุกปี ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัย่อย 3 แห่งและบรษิทัร่วมทุน 4 แห่งมกีารผดิเงือ่นไขที่

กาํหนด อย่างไรกต็าม ในอดตีทีผ่่านมาจนถงึปัจจุบนั สถาบนัการเงนิทุกรายมคีวามเขา้ใจในลกัษณะการประกอบธุรกจิ

แบบ BOS และลกัษณะการร่วมลงทุนของ BC มโีครงสรา้งเงนิกูแ้บ่งเป็นสองส่วน ไดแ้ก่ เงนิกูย้มืผูร้่วมทุน (ดงัปรากฏ

ในรายการ ”เงนิกู้ยมืจากกจิการอื่น” ตามงบการเงนิ) และเงนิกูย้มืจากธนาคาร สําหรบัเงนิกูย้มืในการดําเนินโครงการ

ซึง่ไดร้บัจากผูร้่วมลงทุน จะไม่มกีารเรยีกชําระทัง้เงนิตน้และดอกเบี้ยจนกว่าจะมกีารขายโครงการออกไป ทาํให ้BC มี

โอกาสผดิขอ้กาํหนดเกีย่วกบัรกัษาอตัราส่วนทางการเงนิเป็นการชัว่คราว ทัง้นี้หากไม่คาํนึงถงึเงนิกูย้มืจากผูร้่วมทุนซึง่

ไม่มกีารเรยีกชําระจนกว่าจะมกีารขายโครงการออกไป จะทําให้อตัราหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ประกอบกบั

บรษิัทย่อยสามารถชําระคนืเงนิกู้ยมืและดอกเบี้ยได้ตามกําหนด สถาบนัการเงนิทุกรายจงึอนุโลมการเรยีกคนืเงนิกู้

ทัง้หมดจากการผดิเงื่อนไขของสญัญาเงนิกู ้โดยล่าสุดไดม้กีารออกหนังสอืผ่อนผนัขอ้กําหนดเกี่ยวกบัรกัษาอตัราส่วน

ทางการเงนิใหบ้รษิทัยอ่ยสาํหรบัเดอืน มถุินายน 2562 

กระแสเงินสด 

รายการ 2559 2560 2561 6M62 
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รายการ 2559 2560 2561 6M62 

กระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (78.3) (85.5) (132.3) (21.1) 

กระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (275.6) (289.3) (37.5) 461.1 

กระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ  416.0  442.9  110.9 83.4 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ  62.1   68.2  (58.8) 523..4 

กระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 

ปี 2559 BC มกีระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (78.3) ลา้นบาท สบืเนื่องจากไม่มกีารขาย

โครงการในระหวา่งปี ประกอบกบัคา่ใชจ้่ายในการบรหิารทีเ่พิม่ขึน้จากการรบัโอนธุรกจิและพนกังานจาก BAM  

ปี 2560 BC มกีระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงาน (85.5) ลา้นบาท สบืเนื่องจากการปรบัปรุง

กําไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยของโครงการเรนฮลิล ์สุขุมวทิ 47 จาํนวน 230.9 ลา้นบาท โดยใหร้บัรูร้ายการ

ดงักล่าวในสว่นของกระแสเงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุนแทน 

ปี 2561 BC มีกระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (132.3) ล้านบาท สืบเนื่ องจากการ

ปรบัปรุงกําไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยที่เกี่ยวขอ้งกบัโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่าตอง จํานวน 291.0 

ล้านบาท โดยให้รบัรูร้ายการดงักล่าวในส่วนของกระแสเงนิสดสุทธ(ิใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุนแทน ประกอบกบั BC มี

รายการลูกหนี้สรรพากรเพิม่ขึน้ รวมถงึรายการเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้งของโนโวเทล เชยีงใหม่ นิมมาน เจอรน์ี่ยฮ์บั 

ตามทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

6M62 มกีระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงาน (21.1) ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการทีบ่รษิัท

สามารถขายสนิทรพัยห์มนุเวยีนไปพรอ้มกบัการขายโครงการ Summer Hill และ Summer Hub Office ได ้

ปี 2559 - 2561 BC ม ีEBITDA เท่ากบั (78.2) ลา้นบาท 145.5 ลา้นบาท และ 236.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่

ปี 2559 มคีวามใกลเ้คยีงกบักระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงาน โดยปี 2560 - 2561 ทีม่กีารพจิารณา

ใหแ้สดงรายการกําไรขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยไปแสดงในส่วนของกระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)

กจิกรรมลงทุนแทน ส่งผลใหก้ระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงาน ปี 2560 - 2561 จงึมยีอดที่แตกต่าง

จาก EBITDA อยา่งมนียัสาํคญั 

6M62 BC ม ีEBITDA ประมาณ 498 ลา้นบาท ตามผลประกอบการทีส่ามารถขายโครงการได ้

กระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน 

ปี 2559 BC มกีระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (275.6) ลา้นบาท เกดิจากรายการลงทุนในทีด่นิ 

อาคารและอุปกรณ์เพือ่พฒันาโครงการป่าตองสาย 3 เป็นหลกั 

ปี 2560 BC มกีระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (289.3) ล้านบาท โดย BC มกีระแสเงนิสดรบั

จากการขายศูนย์การค้า เรนฮลิล์ สุขุมวทิ 47 จํานวน 438.1 ล้านบาทแต่มกีระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใช้ไปใน)กิจกรรม

ลงทุนติดลบ เนื่องจากมีการลงทุนในโครงการต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น โรงแรมโอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ฮับ ภูเก็ต 

โครงการทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ ไดแ้ก่ โรงแรม เชยีงใหม่ นิมมาน ทัง้ 3 โครงการ พรอ้มกบัการลงทุนในโครงการพระโขนง

ทัง้ 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการซมัเมอรฮ์ลิล์ โครงการซมัเมอรฮ์บั ออฟฟิต และโครงการ Summer Point ส่งผลให ้BC 

ต้องจ่ายเงนิสดเพื่อซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และ ค่าใชจ้่ายล่วงหน้าจํานวน 505.1 ล้านบาท และ 194.3 ล้านบาท 

ตามลาํดบั  
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ปี 2561 BC มกีระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (37.5) ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัทีต่ดิลบน้อย

กวา่ปีก่อนหน้ามาจากเงนิสดรบัจากการขายโรงแรมไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง จาํนวน 918.8 ลา้นบาท 

6M62 BC มกีระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน 461.1 ลา้นบาท สอดคลอ้งไปตามการขาย

โครงการ Summer Hill และ Summer Hub Office 

กระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 

ปี 2559 BC มกีระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 416.0 ล้านบาท จากการทีก่ลุ่มบรษิทัได้กู้

เงนิจากสถาบนัการเงนิอกี 417.8 ลา้นบาทเพื่อการพฒันาโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง และโรงแรมโอ๊ควูด้ โฮ

เทล เจอรน์ี่ยฮ์บั ภเูกต็ 

ปี 2560 BC มกีระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 442.9 ลา้นบาท โดยมเีงนิสดรบัจากเงนิกูย้มื

และการออกหุ้นกู้รวมจํานวน 791.7 และมกีารคนืเงนิกู้ยมืจํานวน 327.4 ล้านบาท จากการขายโครงการศูนย์การค้า 

เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 

ปี 2561 BC มกีระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 110.9 ลา้นบาท ซึง้น้อยกว่าปี 2560 ในขณะ

ทีม่กีารกูย้มืเพือ่การลงทุนมากกวา่ปี  2560 ทัง้นี้มาจากการคนืเงนิกูย้มืธนาคาร และกจิการอื่นจากการขายโรงแรมไฮ

แอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง เป็นหลกั 

6M62 BC มกีระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 83.4 ลา้นบาท เป็นผลมาจากทัง้การกูย้มืจาก

ธนาคารสาํหรบัการลงทุนในโนโวเทล เชยีงใหม ่นิมมาน เจอรน์ี่ยฮ์บั และการชาํระคนืหนี้ธนาคารสาํหรบัโครงการ 

Sumer Hill และ Summer Hub Office เป็นหลกั  
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16.4. ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ผลกระทบจากการเปิดดาํเนินการของโครงการต่างๆ ทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสรา้ง 

จากที่ได้กล่าวในข้างต้น BC มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เมื่อโครงการต่างๆ เปิด

ดําเนินการแล้ว กลุ่มบรษิัทจะมกีระแสเงนิสดรบัที่เพิม่ขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการชําระต้นทุนทางการเงนิเพิม่

สูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ BC ตัง้เป้าการขายโครงการอย่างน้อย 1-2 โครงการต่อปี เงนิที่จะได้รบัจากการขาย

โครงการดงักล่าวจะช่วยให้ฐานะทางการเงนิของ BC แขง็แกร่งขึน้ ส่งผลให้ BC สามารถต่อยอดการลงทุนใหม่ๆ ใน

อนาคต 

ความสามารถในการขายโครงการตามแผน 

เนื่องจากรายไดจ้ากการขายโครงการมผีลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ BC ในแต่ละปีอย่างมนีัยสาํคญั การ

วางแผนการขายโครงการอย่างน้อย 1-2 โครงการต่อปีจงึเป็นกลยุทธ์ทีส่าํคญัในการรกัษาศกัยภาพในการทํากําไรของ 

BC โดยในช่วงปี 2557 – 2561 นัน้ BC สามารถขายโครงการได้ปีละ 1 โครงการทุกปียกเว้นปี 2559 ผลงานในอดตี

ดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ไดใ้นระดบัหนึ่งวา่แผนการขายโครงการอยา่งน้อย 1-2 โครงการต่อปีนัน้มคีวามเป็นไปไดส้งู  

ปัจจยัทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้

ธุรกจิการท่องเที่ยวเป็นอีกปัจจยัที่สําคญัที่ส่งผลกระทบต่อผลดําเนินการของ BC เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา

ประเทศไทยมคีวามไม่แน่นอนทางการเมอืง ส่งผลอย่างมากต่อธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ ทําให้จํานวนผู้เขา้พกัใน

รูปแบบระยะยาวเปลี่ยนสดัส่วนไป นอกจากนี้ภยัธรรมชาตซิึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของธุรกจิโรงแรมที่อยู่ใน

บรเิวณดงักล่าวกเ็ป็นอกีปัจจยัทีไ่มส่ามารถควบคุมไดเ้ชน่กนั 

การเสนอขายหุน้ใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 BC มทุีนจดทะเบียน 507 ล้านบาท โดยเป็นทุนเรยีกชําระแล้วทัง้หมด จํานวน 

340.0 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวนทัง้สิน้ 507.0 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.0 บาท การประชุมวสิามญัผูถ้อื

หุ้นครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 8 มถุินายน 2561 ได้มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจํานวนไม่เกิน 

167.0 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.0 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชน โดยภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัต่อ

ประชาชนในครัง้นี้ BC จะมทุีนจดทะเบยีนและทุนทีอ่อกและชําระแลว้ทัง้สิน้ไม่เกนิ 507.0 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั

จาํนวนไม่เกนิ 507.0 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.0 บาท คดิเป็นการเพิม่ขึน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 49.1 จากทุนชาํระแลว้ใน

ปัจจุบนัที่ 340.0 ล้านบาท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการคํานวณกําไรสุทธต่ิอหุน้ที่อาจลดลงในอนาคต อนัเนื่องมาจาก

จาํนวนหุน้ทีใ่ชเ้ป็นฐานในการคาํนวณมจีาํนวนมากขึน้ 
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 2559 2560 2561 6M62 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่     

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท     

กําไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด (บาทต่อหุน้)  (0.4) 0.1 (0.2) 0.2 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ (บาท) 1.0 1.0 1.0 1.0 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (ลา้นหุน้)* 340.0 340.0 340.0 340.0 

กาํไรต่อหุ้นปรบัลดภายหลงัการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครัง้แรก     

กําไร(ขาดทุน)สาํหรบังวดสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (ลา้นบาท) (121.6) 15.6 (66.7) 68.4 

กําไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด (บาทต่อหุน้)  (0.2) 0.1 (0.1) 0.1 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ (บาท) 1.0 1.0 1.0 1.0 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (ลา้นหุน้) 507.0 507.0 507.0 507.0 

*หมายเหตุ: BC เพิม่ทุนเมือ่วนัที ่17 กนัยายน 2558 จาก 38.3 ลา้นบาท เป็น 340.0 ลา้นบาท โดยมมีลูคา่ทีต่ราหุน้ไว ้100.0 บาท/หุน้ 

ทัง้นี้ BC คาดว่าจะไดร้บัผลดจีากการเสนอขายหุ้นและการนําหุน้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ในระยะ

ยาว โดยเงนิทีไ่ดจ้ากการขายหุน้จะนําไปใชใ้นการขยายธุรกจิและเป็นเงนิทุนหมนุเวยีน รวมถงึการไดร้บัประโยชน์อื่นๆ 

จากการเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เช่น ช่วยเพิม่ความคล่องตวัในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนและเครื่องมอื

ทางการเงนิอื่นๆ นอกจากนี้ การเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนในครัง้นี้จะช่วยใหฐ้านะทางการเงนิของ BC แขง็แกร่ง

ขึน้ซึง่จะสง่เสรมิใหศ้กัยภาพในการกูย้มืเงนิเพือ่ขยายธุรกจิเพิม่มากขึน้ตามไปดว้ย 
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