
บรษัิท บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธบิำยและบทวเิครำะหข์องฝ่ำยบรหิำร 
 

Page 1 of 5 
 

12 พฤศจกิายน 2563 

เรือ่ง  ค าอธบิายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายบรหิาร ส าหรบัผลประกอบการไตรมาสที ่3/2563  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 

 การระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 สง่ผลกระทบตอ่กจิกรรมทางเศรษฐกจิของโลก โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในภาคธุรกจิการบนิ การทอ่งเทีย่ว และการบรกิารทีห่ดตวัอยา่งรุนแรง 

 ในเดือนมีนาคม 2563 ในประเทศไทยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในส่วนการรบั

นกัท่องเที่ยวจากต่างชาตหิยุดชะงกั เน่ืองจากมาตรการจ ากดัการเดนิทางระหว่างประเทศ จากผล

ของการประกาศใชม้าตรการจ ากดัการเดนิทางระหว่างประเทศในหลายประเทศรวมถงึประเทศไทย

เพือ่ควบคมุการระบาดของโรค COVID-19  

 อยา่งไรก็ตาม รายไดห้ลายประเภทโดยเฉพาะรายไดป้ระจ าจากคา่บรหิารจดัการในลกัษณะคล้ายกบั 

private equity และการลดค่าใช้จ่ายในกลุ่มบริษทัในเครือช่วยให้บริษทัฯ ควบคุมการขาดทุนให้

จ ากดัในงบการเงนิเฉพาะกิจการในไตรมาส 3/2563 ซึ่งนบัว่าเป็นผลประกอบการที่ไม่ได้เกิดขึ้น

ท ั่วไปส าหรบักจิการในธุรกจิทอ่งเทีย่วขณะน้ี งบการเงนิเฉพาะกจิการมรีายละเอยีดดงัน้ี  

 

รายการหลกัในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการประจ าไตรมาส 3/2563 

 

 

หนว่ย: ลา้นบาท

ไตรมาส 3 

2562

ไตรมาส 3 

2563

อตัราการ

เปลีย่นแปลง

จากไตรมาส

 3/2562 (%)

งวดเกา้เดอืน

 ปี 2562

งวดเกา้เดอืน

 ปี 2563

อตัราการ

เปลีย่นแปลง

 (%)

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม  และศูนยก์ารคา้เพือ่ใหเ้ชา่ -               -               -               -               

รายไดค้่าบรหิารจัดการ 36                29                -18% 116              95                -18%

รายไดจ้ากการยกเลกิและสิน้สุดสัญญาบรหิาร -               -               24                -               -100%

ก าไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย 9                  -               -100% 9                  -               -100%

รายไดอ้ืน่ 36                12                -67% 47                24                -50%

รวมรายได้ 81                41                -49% 195              119              -39%

รวมรายได ้(สทุธจิากก าไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย) 72                41                -43% 162              119              -27%

ตน้ทนุจากการประกอบกจิการโรงแรม และศูนยก์ารคา้เพือ่ใหเ้ชา่ -               -               -               -               

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิาร 53                27                -50% 123              94                -24%

ค่าเสือ่มราคาและตัดจ าหน่าย 1                  2                  302% 2                  7                  385%

ตน้ทนุในการจัดจ าหน่ายและค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 12                9                  -28% 35                25                -27%

ตน้ทนุทางการเงนิ 7                  2                  -68% 21                7                  -68%

ผลขาดทนุการดอ้ยค่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบับที9่ -               2                  -               6                  

รวมคา่ใชจ้า่ย 73                42                -42% 180              139              -23%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 8                  (1)                 -114% 15                (20)               -233%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (1)                 (1)                 -8% (18)               (20)               13%

(สุทธจิากก าไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย)

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 15                3                  -79% 36                (8)                 -121%

ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) ของการรว่มคา้ทีใ่ชว้ธิสี่วนไดเ้สยี -               -               -               -               

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษเีงนิได้ 8                  (1)                 -114% 15                (20)               -233%

ภาษีเงนิได ้ 3                  (0)                 -113% (0)                 (4)                 -1358%

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด 11                (1)                 -106% 15                (16)               -203%

ก าไร (ขาดทนุ) การประมาณการตามหลักคณติศาสตรป์ระกนัภัย -               -               -               1                  

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จส าหรบังวด 11                (1)                 -106% 15                (15)               -195%

ส่วนของก าไรทีเ่ป็นของ

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม -               -               -               -               

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 11                (1)                 -106% 15                (15)               -197%

ขอ้มูลสรุป 
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 รายได้ค่าบรหิารจดัการ และรายไดร้วมฟ้ืื้นตวัไดด้ี เมื่อเปรียบเทียบกบักลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกนั (-18% เมือ่เทียบในช่วงไตรมาสเดียวกนักบัปีทีแ่ล้ว, -39%ในช่วงไตรมาสเดียวกนักบัปีที่

แล้ว ตามล าดบั) รายได้ที่ลดลงในไตรมาสน้ีโดยหลกัเกิดจากการไม่มีการรายการขายโครงการ

อสงัหาริมทรพัย์ และรายได้จากการยกเลิกสญัญาและสิน้สุดสญัญาบริหารเหมือนในปีก่อนที่มีการ

ขายโครงการซมัเมอร์ ฮลิล์และซมัเมอร์ ฮบั  

 คา่ใชจ้า่ยทีล่ดลงอยา่งมนียัยะส าคญั (-42% เมือ่เทียบในชว่งไตรมาสเดียวกนักบัปีทีแ่ล้ว) เกดิมาจาก

การลดคา่ใช้จ่ายอย่างมีประสทิธภิาพในกลุ่มบรษิทั บรษิทัฯยงัคงด าเนินการลดคา่ใชจ้่ายตอ่เน่ือง ซึง่

การตดัสนิใจดงักลา่วน าไปสูก่ารปฏบิตังิานภายใตโ้ครงสรา้งองค์กรทีก่ระชบั 

 ดงัเหตุผลท ัง้สองทีก่ล่าวมาขา้งตน้ จงึเป็นผลให้บรษิทัฯ ควบคุมให้ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส าหรบัไตร

มาส 3/2563 อยูท่ีเ่พียง 1 ลา้นบาท 

รายการหลกัในงบก าไรขาดทุนรวมประจ าไตรมาส 3/2563 

 

รายได ้

บรษิทัรายงานรายไดร้วมในไตรมาส 3/2563 (ไมร่วมก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย) เท่ากบั 19 

ล้านบาท ลดลงที ่44 ล้านบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 70 เมือ่เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน รายได้

รวมลดลงจากรายไดข้องธุรกจิและศนูย์การคา้เพือ่ใหเ้ช่าทีล่ดลงจากผลของการระบาดของโรค COVID-19. 

การระบาดของโรคท าให้รายไดข้องภาคธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์และเศรษฐกจิลดลงอย่างมาก ดว้ยเพราะการ

ไมม่กีารทอ่งเทีย่วระหวา่งประเทศในไตรมาส 3/2563 

คา่ใช้จ่าย 

บรษิทัรายงานคา่ใชจ้า่ยรวมในไตรมาส 3/2563 เทา่กบั 83 ลา้นบาท ลดลงที ่71 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 

46 เมือ่เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น สาเหตหุลกัจาก (1) การลดตน้ทุนจากการประกอบกจิการ

หนว่ย: ลา้นบาท

 ไตรมาส 3 

2562

ไตรมาส 3 

2563

อตัราการ

เปลีย่นแปลง

จากไตรมาส

 3/2562 (%)

 งวดเกา้

เดอืนปี 2562

งวดเกา้

เดอืนปี 2563

อตัราการ

เปลีย่นแปลง

 (%)

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรมและธรุกจิศูนยก์ารคา้เพือ่ใหเ้ชา่ 40                19 -54% 171              89                -48%

รายไดค้่าบรหิารจัดการ 5                  5 6% 14                16                15%

รายไดจ้ากการยกเลกิสัญญาและสิน้สุดสัญญาบรหิาร -               -               11                -               -100%

ก าไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย 0                  -               523              -               -100%

รายไดอ้ืน่ 1                  2 18% 4                  5                  18%

รวมรายได้ 47                26 -46% 723              109              -85%

รวมรายได ้(สทุธจิากก าไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย) 47                26 -45% 189              109              -42%

ตน้ทนุจากการประกอบกจิการโรงแรมและธรุกจิศูนยก์ารคา้เพือ่ใหเ้ชา่ 25                12 -54% 76                49                -35%

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 3                  2 -37% 6                  6                  -2%

ค่าเสือ่มราคา และค่าตัดจ าหน่าย 11                15 40% 45                41                -9%

ตน้ทนุในการจัดจ าหน่ายและค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 83                43 -48% 210              150              -29%

ตน้ทนุทางการเงนิ 32                27 -17% 100              78                -22%

รวมคา่ใชจ้า่ย 153              98 -36% 438              324              -26%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (106)             (72)               -32% 286              (215)             -175%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (106)             (72)               -32% (248)             (215)             -14%

(สุทธจิากก าไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย)

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นดอกเบีย้และภาษเีงนิได้ (73)               (59)               -19% 391              (166)             -142%

ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ 1                  (13)               -1200% 5                  (29)               -681%

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นหกัภาษเีงนิได้ (105)             (86)               -18% 291              (244)             -184%

ภาษีเงนิได ้ 2                  (1)                 -138% 45                (3)                 -107%

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด (103)             (85)               18% 246              (241)             -198%

ก าไร (ขาดทนุ) การประมาณการตามหลักคณติศาสตรป์ระกนัภัย -               -               -               1                  

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จส าหรบังวด (103)             (85)               -18% 246              (240)             -198%

ส่วนของก าไรทีเ่ป็นของ:

   ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (34)               (43)               26% 246              (119)             -148%

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (69)               (42)               -39% (1)                 (121)             -14648%
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โรงแรมและศูนย์การค้าเพื่อให้เช่าในทุกบริษทัในเครือ (2) การลดต้นทุนในการจดัจ าหน่ายทางการตลาด

และคอมมชิช ั่น และคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจากคา่จา้งพนกังานและผลประโยชน์อืน่ 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(รวมสว่นไดเ้สียทีไ่มม่ีอ านาจควบคุม) 

บรษิทัรายงานขาดทุนสทุธใินไตรมาส 3/2563 เทา่กบั 85 ลา้นบาท ขาดทุนเพิม่ขึน้ที ่ 18 ลา้นบาท เมือ่

เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น เน่ืองจาก (1) รายไดข้องธุรกจิและศนูย์การคา้เพือ่ใหเ้ชา่ทีล่ดลง

จากการระบาดของโรค COVID-19 ทีม่ผีลกระทบตอ่การทอ่งเทีย่วในไตรมาสน้ี (2) โครงการใหมท่ ัง้หมดยงั

อยูใ่นระหวา่งการพฒันา ซึง่ตามโมเดลธุรกจิ BOS บรษิทัจะรบัรูร้ายไดแ้ละก าไรขาดทุนเมือ่มกีารขาย

โครงการ  

 

ธุรกจิโรงแรม 

ณ สิ้นไตรมาส 3/2563  บริษัทประกอบธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ท ั้งหมด 8 โครงการ

รายละเอียดผลการด าเนินงานสามารถแยกออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจโรงแรมที่อยู่ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร และกลุม่ธุรกจิโรงแรมทีอ่ยูใ่นพื้นทีต่า่งจงัหวดั 

กลุม่ธุรกจิโรงแรมทีอ่ยูใ่นพื้นทีก่รุงเทพมหานคร ประกอบไปดว้ย  

โครงการซทิาดนีส์ 8 โครงการซทิาดนีส์ 23 

โครงการซทิาดนีส์  11 โครงการโอค๊วูด้ เรสซเิดน้ซ์ สขุมุวทิ 24 

โครงการซทิาดนีส์ 16  

 

รายได้จากการประกอบธุรกจิโรงแรมในไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 15.9 ล้านบาท ลดลงที่ 65.3 ล้านบาท หรือ

คดิเป็นรอ้ยละ 80.3 เมือ่เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ในสว่นของอตัราการเขา้พกัในไตรมาส 

3/2563 อยูท่ีร่อ้ยละ 55 ลดลงจากอตัราการเขา้พกัทีร่อ้ยละ 84 ในชว่งไตรมาส 3/2562 เน่ืองจากสถานการณ์

การระบาดของโรค COVID-19 ซึง่ท าให้เกดิการจ ากดัการเดนิทางและทอ่งเทีย่วจากระหว่างประเทศ อตัรา

เขา้ห้องพกัเฉลีย่ในไตรมาส 3/2563 ลดลงอยู่ที ่1,555 บาทตอ่คืน เมือ่เทียบกบัในช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่ 

1,759 บาทตอ่คนื    

กลุม่ธุรกจิโรงแรมทีอ่ยูใ่นพื้นทีต่า่งจงัหวดั ประกอบไปดว้ย 

โครงการโอค๊วูด้ เจอร์นีย์ฮบั ภเูก็ต 

โครงการโอค๊วูด้ เจอร์นีย์ฮบั พทัยา 
โครงการโนโวเทล เชียงใหม ่นิมมาน เจอร์นีย์ฮบั 

 

รายไดจ้ากการประกอบธุรกจิโรงแรมในพื้นทีต่า่งจงัหวดัในไตรมาส 3/2563 อยูท่ี ่4.3 ลา้นบาท ลดลงที ่15.5 

ล้านบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 78.3 เมือ่เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน อตัราการเข้าพกัในไตร

มาส 3/2563 อยู่ทีร่อ้ยละ 14 ลดลงจากอตัราการเขา้พกัในไตรมาส 3/2562 ทีร่อ้ยละ 46 ในสว่นของรายได้

เฉลี่ยต่อห้องในช่วงไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 1,097 บาทต่อห้อง เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1,014 บาทต่อห้อง 

ในชว่งไตรมาส 3/2562 

การลดลงของรายได้จากการประกอบธุรกจิโรงแรม โดยหลกัมาจากการระบาดของโรค COVID-19 ซึง่ท า

ใหจ้ านวนนกัทอ่งเทีย่วลดลงและบรษิทัปิดธุรกจิโรงแรมทีอ่ยูใ่นพื้นทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบช ั่วคราว แตอ่ยา่งไรก็

ผลการด าเนินงานตามสว่นงานในไตรมาส 3/2563  
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ดี โดยรวมผลการด าเนินงานในไตรมาส 3/2563 ของโรงแรมในพื้นทีต่า่งจงัหวดัมีการปรบัตวัไปในทศิทาง

ที่ดีขึ้นจากไตรมาส 2/2563 เน่ืองจากการคลายความเข้มงวดของการเดินทางและการกระตุ้นให้เกิดการ

ทอ่งเทีย่วภายในประเทศจากนโยบายของรฐับาล  

ธุรกจิศูนย์การคา้เพื่อให้เช่า 

ในไตรมาส 2/2562 บรษิทัไดท้ าการขายโครงการซมัเมอร์ ฮลิล์ และ ซมัเมอร์ ฮบั ออฟื้ฟิื้ศ ใหแ้กบ่รษิทัทีไ่ม่

มคีวามเกีย่วขอ้งกนั ทางบรษิทัไดร้บัการแตง่ต ัง้จากผูซ้ื้อใหบ้รหิารสนิทรพัย์ตอ่เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยบรษิทั

ไดร้บัรายไดจ้ากคา่บรหิารจดัการสนิทรพัย์ดงักลา่ว 

ในชว่งตน้ไตรมาส 3/2562 ทางบรษิทัไดเ้ปิดตวัโครงการ ซมัเมอร์ พอ้ยท์ โดยโครงการประกอบดว้ยรา้นคา้

ปลีก 1 ช ัน้, พื้นทีเ่ช่าส าหรบัส านกังาน 4 ช ัน้ และทีจ่อดรถช ัน้ใตด้นิ 2 ช ัน้ ซึง่การก่อสรา้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว

และผูเ้ชา่ก าลงัเขา้ตกแตง่พื้นทีเ่ชา่  

ฐานะทางการเงนิ 

 

ณ สิน้ไตรมาส 3/2563 บรษิทัมสีนิทรพัย์รวม เทา่กบั 3,959 ลา้นบาท ลดลงที ่27 ลา้นบาท จากสนิทรพัย์รวม
ที่ 3,986 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาส 2/2563 สาเหตุของการลดลงเน่ืองจากการลดลงของเงนิสดและรายการ
เทียบเทา่เงนิสด 
 

ณ สิน้ไตรมาส 3/2563 บรษิทัมีหน้ีสนิรวม เท่ากบั 2,998 ล้านบาท เพิม่ขึน้ที ่18 ล้านบาท จากหน้ีสนิรวมที่ 
2,980 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาส 2/2563 สาเหตขุองการเพิม่ขึน้ของหน้ีสนิเกดิจากการเพิม่ขึน้ของเงนิเบกิเกนิ
บญัชีและเงนิกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
 

ณ สิน้ไตรมาส 3/2563 บริษทัมีส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ เท่ากบั 961 ล้านบาท ลดลงที่ 45 ล้านบาท จากส่วน
ของผูถ้ือหุน้สทุธทิี ่1,006 ลา้นบาท ณ ณ สิน้ไตรมาส 2/2563 การลดลงของสว่นของผูถ้ือหุน้สทุธสิาเหตุหลกั
เกดิจากขาดทุนสทุธใินไตรมาสน้ี 
  

หนว่ย:ลา้นบาท 30 มถินุายน 2563 30 กนัยายน 2563 เปลีย่นแปลง

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 351                         306                         -13%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 3,634                      3,653                      1%

รวมสนิทรัพย์ 3,986                      3,959                      -1%

รวมหนี้สนิ 2,980                      2,998                      1%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,006                      961                         -4%

รวมหนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 3,986                      3,959                      -1%
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การพฒันาทีส่ าคญั  

โครงการ ทีต่ ัง้ จ านวนหอ้ง การพฒันาทีส่ าคญั 

ธุรกจิโรงแรม 

กมลา 1 ภเูก็ต 230 ไดร้บัการอนุมตัจิาก EIA และไดร้บัใบอนุญาต
กอ่สรา้ง เน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 
ก าหนดการกอ่สรา้งก าลงัอยู่ระหวา่งการพจิารณา 

กมลา 2 ภเูก็ต 200 ไดร้บัการอนุมตัจิาก EIA และไดร้บัใบอนุญาต
กอ่สรา้ง เน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 
ก าหนดการกอ่สรา้งก าลงัอยู่ระหวา่งการพจิารณา 

นิมมาน 2 เชียงใหม ่ 150 ไดร้บัการอนุมตัจิาก BOI และ EIA. เน่ืองจากการ
ระบาดของ COVID-19 ก าหนดการกอ่สรา้งก าลงั
อยูร่ะหวา่งการพจิารณา 

นิมมาน 3 เชียงใหม ่ 141 อยูร่ะหวา่งการด าเนินการออกแบบ. เน่ืองจากการ
ระบาดของ COVID-19 ก าหนดการกอ่สรา้งก าลงั
อยูร่ะหวา่งการพจิารณา 

โครงการสมยุ เกาะสมยุ - อยูร่ะหวา่งการด าเนินการออกแบบ 

โครงการสุขมุวทิ 5 กรุงเทพมหานคร - อยูร่ะหวา่งการด าเนินการออกแบบ 

สขุมุวทิ 16-2 กรุงเทพมหานคร 65 การกอ่สรา้งเสร็จในชว่งไตรมาส 3/2563. เน่ืองจาก
การระบาดของ COVID-19 ก าหนดการเปิดก าลงั
อยูร่ะหวา่งการพจิารณา 

สขุมุวทิ 36 กรุงเทพมหานคร 180 อยูร่ะหวา่งการด าเนินการก่อสรา้ง และคาดวา่จะเปิด
ด าเนินการไดใ้นชว่งไตรมาส 2/2564 

ธุรกจิศนูย์การคา้เพือ่การใหเ้ชา่ 

ซมัเมอร์ พอ้ยท์ กรุงเทพมหานคร 5,780 ตร.ม. 
การกอ่สรา้งเสร็จในชว่งไตรมาส 3/2563. ผูเ้ชา่ก าลงั
เขา้ตกแตง่พื้นทีเ่ชา่ 

 

จงึเรียนมาเพือ่ทราบ 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บรษิทั บทูคิ คอร์ปอเรช ั่น จ ากดั (มหาชน) 

 
          เอกณฐั อึง้ภากรณ์      ปรบัชะรนัซงิห์ ทกัราล      

          กรรมการ                      กรรมการ 

 


