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14 พฤษภำคม 2563 

เรือ่ง  ค ำอธบิำยและบทวเิครำะหข์องฝ่ำยบรหิำร ส ำหรับผลประกอบกำรไตรมำสที ่1/2563  

เรยีน กรรมกำรและผูจ้ัดกำรตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

▪ กำรระบำดของ COVID-19 ในไตรมำส 1/2563 สง่ผลกระทบต่อกจิกรรมทำงเศรษฐกจิของโลก โดยเฉพำะ

อยำ่งยิง่ในภำคธรุกจิกำรบนิ กำรทอ่งเทีย่ว และกำรบรกิำรทีห่ดตัวอยำ่งรุนแรง 

▪ ในประเทศไทย จ ำนวนนักทอ่งเทีย่วตำ่งประเทศหดตัวรุนแรงทีร่อ้ยละ 76.4 จำกระยะเดยีวกันปีกอ่น เนื่องจำก

มำตรกำรจ ำกัดกำรเดนิทำงระหว่ำงประเทศ จำกผลของกำรประกำศใชม้ำตรกำรจ ำกัดกำรเดนิทำงระหว่ำง

ประเทศในหลำยประเทศรวมถึงประเทศไทยเพื่อควบคุมกำรระบำดของโรค COVID-19 ทั ้งนี้ จ ำนวน

นักท่องเที่ยวต่ำงประเทศที่ลดลงมำกส่งผลกระทบรุนแรงต่อธุรกจิที่เกีย่วเนื่องกับกำรท่องเที่ยว โดยเฉพำะ

กลุม่ธรุกจิโรงแรมและรำ้นอำหำร รวมถงึธรุกจิขนสง่ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรทอ่งเทีย่ว 

▪ กำรระบำดของ COVID-19 คำดว่ำจะไม่สำมำรถแกไ้ขสถำนกำรณ์ไดใ้นระยะเวลำอันใกล ้ทัง้นี้บรษัิทฯ และ

ผูร้ับเหมำตกลงที่จะหยุดกำรก่อสรำ้งชั่วครำวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตัง้แต่วันที่ 26 มีนำคม 2563 เป็นตน้ไป

จนกวำ่สถำนกำรณ์จะคลีค่ลำยจนกว่ำจะมปีระกำศทอ้งถิน่จังหวัดภเูก็ต 

รายการหลกัในงบก าไรขาดทุนประจ าไตรมาส 1/2563 

 

รายไดร้วม 

บรษัิทรำยงำนรำยไดร้วมในไตรมำส 1/2563 เท่ำกับ 65 ลำ้นบำท ลดลงที ่14 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 18.1 เมือ่

เปรยีบเทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น รำยไดร้วมลดลงจำกรำยไดข้องธรุกจิและศูนยก์ำรคำ้เพือ่ใหเ้ชำ่ทีล่ดลงจำก

กำรขำยโครงกำรซมัเมอร ์ฮลิล ์และ ซมัเมอร ์ฮับ ออฟฟิศ ในชว่งไตรมำส 2/2562 อยำ่งไรก็ตำมในสว่นของรำยไดจ้ำก

กำรประกอบกจิกำรโรงแรมในไตรมำส 1/2563 อยู่ที่ 42 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 1 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.5  

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น รำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรโรงแรมทีเ่พิม่ขึน้เกดิจำกกำรเพิม่ขึน้ของ

จ ำนวนหอ้งพัก จำกจ ำนวน 760 หอ้ง ในไตรมำส 1/2562 เป็นจ ำนวน 1,041 หอ้ง ในไตรมำส 1/2563 

หนว่ย: ลา้นบาท
 ไตรมาส 

1/2562

 ไตรมาส 

1/2563

อตัราการ

เปลีย่นแปลงจาก

ไตรมาส 1/2562

 (%)

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรมและธุรกจิศนูยก์ารคา้เพือ่ใหเ้ชา่                     74                     58 -21.8%

รายไดค้า่บรหิารจัดการ                       4                       5 20.2%

รายไดจ้ากการยกเลกิสัญญาและสิน้สดุสัญญาบรหิาร

ก าไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย

รายไดอ้ืน่                       1                       2 108.3%

   รวมรายได้                     79                     65 -18.1%

ตน้ทนุจากการประกอบกจิการโรงแรมและธุรกจิศนูยก์ารคา้เพือ่ใหเ้ชา่                     23                     29 24.3%

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร                       1                       2 35.0%

คา่เสือ่มราคา และคา่ตัดจ าหน่าย                     16                     13 -18.2%

ตน้ทนุในการจัดจ าหน่ายและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร                     58                     73 26.2%

ตน้ทนุทางการเงนิ                     31                     26 -15.9%

   รวมคา่ใชจ้า่ย                   130                   144 10.4%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (51)                  (79)                  -54.5%

   ก าไร (ขาดทุน) กอ่นดอกเบีย้และภาษเีงนิได้ (16)                 (55)                 -252.5%

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในการร่วมคา้                       4                     (3) 170.9%

   ก าไร (ขาดทุน) กอ่นหกัภาษเีงนิได้ (47)                 (82)                 -73.5%

ภาษีเงนิได ้                     (1)                       1 210.4%

   ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด (48)                 (80)                 -66.6%

สว่นของก าไรทีเ่ป็นของ:

   สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ                    (18)                    (33) -82.1%

   สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (30)                 (47)                 -55.6%

ขอ้มลูสรปุ 
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คา่ใชจ้า่ย 

บรษัิทรำยงำนค่ำใชจ่้ำยรวมในไตรมำส 1/2563 เทำ่กับ 144 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ที ่14 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.4 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน สำเหตุหลักจำก (1) ตน้ทุนจำกกำรประกอบกจิกำรโรงแรมและ

ศูนยก์ำรคำ้เพือ่ใหเ้ชำ่ เนื่องจำกกำรเปิดใหบ้รกิำรโรงแรมโนโวเทล เชยีงใหม่ นมิมำน เจอรน์ียฮั์บ และโรงแรมโอ๊ควูด้ 

เจอรน์ียฮั์บ พัทยำ, (2) ตน้ทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยทำงกำรตลำดและคอมมชิชั่น และค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำรจำกค่ำจำ้ง

พนักงำนและผลประโยชนอ์ืน่จำกกำรเพิม่จ ำนวนหอ้งพักใหมภ่ำยใตก้ำรบรหิำรทีเ่พิม่ขึน้ 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ(รวมสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ) 

บรษัิทรำยงำนขำดทุนสุทธใินไตรมำส 1/2563 เท่ำกับ 80 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ที ่32 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 66.6 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น เนื่องจำก (1) รำยไดข้องธุรกจิและศูนยก์ำรคำ้เพื่อใหเ้ช่ำที่ลดลงจำก

กำรขำยโครงกำรซัมเมอร ์ฮลิล ์และ ซัมเมอร ์ฮับ ออฟฟิศ ในชว่งไตรมำส 2/2562, (2) โครงกำรใหมทั่ง้หมดยังอยูใ่น

ระหว่ำงกำรพัฒนำ ซึ่งตำมโมเดลธุรกิจ BOS บริษัทจะรับรู ร้ำยไดแ้ละก ำไรขำดทุนเมื่อมีกำรขำยโครงกำร  

(3) กำรเพิม่ขึน้ของตน้ทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยทำงกำรตลำดและคอมมชิชั่น และค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำรจำกค่ำจำ้ง

พนักงำนและผลประโยชนอ์ืน่จำกกำรเพิม่จ ำนวนหอ้งพักใหมภ่ำยใตก้ำรบรหิำรทีเ่พิม่ขึน้ 

ธุรกจิโรงแรม 

ณ สิน้ไตรมำส 1/2563 บรษัิทประกอบธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพำรท์เมนททั์ง้หมด 8 โครงกำร รำยละเอยีดผลกำร

ด ำเนนิงำนสำมำรถแยกออกไดเ้ป็น 2 กลุม่ คอื กลุม่ธรุกจิโรงแรมทีอ่ยูใ่นพืน้ทีก่รุงเทพมหำนคร และกลุม่ธรุกจิโรงแรมที่

อยูใ่นพืน้ทีต่ำ่งจังหวัด 

กลุ่มธุรกจิโรงแรมที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร ประกอบไปดว้ย โครงกำรซทิำดีนส์ 8, โครงกำรซทิำดีนส์  11, 

โครงกำรซทิำดนีส ์16, โครงกำรซทิำดนีส ์23 และโครงกำรโอ๊ควูด้ เรสซเิดน้ซ ์สขุมุวทิ 24  

รำยไดจ้ำกกำรประกอบธรุกจิโรงแรมในไตรมำส 1/2563 อยูท่ี ่18.5 ลำ้นบำท ลดลงที ่3.3 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

4.0 เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น กำรลดลงของรำยไดเ้กดิจำกรำยไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งทีล่ดลง เนื่องจำก

กำรแข่งขันทำงดำ้นรำคำที่สูงขึน้ส่งผลใหร้ำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกจิโรงแรมในระหว่ำงไตรมำส 1/2563 ลดลง  

ในส่วนของอัตรำกำรเขำ้พักในช่วงไตรมำส 1/2563 อยู่ที่รอ้ยละ 70.8 ลดลงจำกอัตรำกำรเขำ้พักในช่วงไตรมำส 

1/2562 ทีร่อ้ยละ 90.6 เนื่องจำก (1) กำรปิดปรับปรุงอำคำรของโครงกำรซทิำดนีส ์8 ในชว่งกอ่นหนำ้นี้ และโครงกำร

ไดก้ลับมำด ำเนินกำรอกีครัง้ในเดอืนกุมภำพันธุ ์2563 และ (2) จ ำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงเนื่องจำกกำรระบำดของ 

COVID-19 ในสว่นของรำยไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งในช่วงไตรมำส 1/2563 อยู่ที ่1,677 บำทต่อหอ้ง ลดลงจำก 1,842 บำท 

ตอ่หอ้ง ในชว่งไตรมำส 1/2562 จำกเหตผุลทีก่ลำ่วไวข้ำ้งตน้ 

กลุม่ธรุกจิโรงแรมทีอ่ยูใ่นพืน้ทีต่่ำงจังหวัด ประกอบไปดว้ยโครงกำรโอ๊ควูด้ เจอรน์ียฮั์บ ภเูก็ต, โครงกำรโอ๊ควูด้ เจอรน์ีย์

ฮับ พัทยำ และโครงกำรโนโวเทล เชยีงใหม ่นมิมำน เจอรน์ียฮั์บ  

รำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกจิโรงแรมในไตรมำส 1/2563 อยู่ที่ 23.7 ลำ้นบำท เตบิโตที่ 4.3 ลำ้นบำท หรือคดิเป็น 

รอ้ยละ 22.4 เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น จำกกำรเพิม่ขึน้ของจ ำนวนหอ้งพัก จำกจ ำนวน 200 หอ้ง 

ในไตรมำส 1/2562 เป็นจ ำนวน 481 หอ้ง ในไตรมำส 1/2563  

ในสว่นของอัตรำกำรเขำ้พักในชว่งไตรมำส 1/2563 อยู่ทีร่อ้ยละ 70.3 ลดลงจำกอัตรำกำรเขำ้พักในไตรมำส 1/2562  

ที่รอ้ยละ 91.3 เนื่องจำก (1) กำรค ำนวณอัตรำเขำ้หอ้งพักเฉลีย่ของ 3 โรงแรม ไดแ้ก่ โครงกำรโอ๊ควูด้ เจอร์นียฮั์บ  

ภูเก็ต, โครงกำรโอ๊ควูด้ เจอร์นียฮั์บ พัทยำ และโครงกำรโนโวเทล เชยีงใหม่ นิมมำน เจอร์นียฮั์บ ในขณะที่อัตรำเขำ้

หอ้งพักในไตรมำส 1/2562 ค ำนวณจำกโครงกำรโอ๊ควูด้ เจอร์นียฮั์บ ภูเก็ต เท่ำนัน้ ในส่วนของรำยไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้ง

ในชว่งไตรมำส 1/2563 อยูท่ี ่1,102 บำทตอ่หอ้ง ลดลงจำก 1,204 บำทตอ่หอ้ง ในชว่งไตรมำส 1/2562 จำกเหตผุลที่

กลำ่วไวข้ำ้งตน้ 

 

 

ผลการด าเนนิงานตามสว่นงานในไตรมาส 1/2563  
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ธุรกจิศนูยก์ารคา้เพือ่ใหเ้ชา่ 

บรษัิทไดท้ ำกำรขำยโครงกำรซัมเมอร ์ฮลิล ์และ ซัมเมอร ์ฮับ ออฟฟิศ ในไตรมำส 2/2562 อย่ำงไรก็ตำมทำงบรษัิท

ไดร้ับกำรแตง่ตัง้ใหบ้รหิำรสนิทรัพยต์อ่เป็นระยะเวลำ 3 ปี และไดร้ับคำ่บรหิำรจัดกำร 

นอกจำกนี้ ทำงบรษัิทไดเ้ปิดตัวโครงกำร ซมัเมอร ์พอ้ยท ์ในชว่งไตรมำส 2/2562 ทีผ่ำ่นมำ โดยโครงกำรประกอบดว้ย

รำ้นคำ้ปลกี 1 ชัน้, พืน้ทีเ่ชำ่ส ำหรับส ำนักงำน 4 ชัน้ แลทีจ่อดรถชัน้ใตด้นิ 2 ชัน้ โดยบรษัิทวำงแผนทีจ่ะท ำกำรสง่มอบ

โครงกำรในชว่งตน้ไตรมำส 3/2563 

ฐานะทางการเงนิ 

 

ณ สิน้ไตรมำส 1/2563 บรษัิทมีสนิทรัพยร์วม เท่ำกับ 3,953 ลำ้นบำท เตบิโตที่ 153 ลำ้นบำท จำกสนิทรัพย์รวมที่ 

3,845 ลำ้นบำท ณ สิ้น ปี  2561 กำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์เกิดจำก (1)  สิทธิกำรใชส้ินทรัพย์ เนื่ องจำก 

บรษัิทฯ ไดป้ฏบัิตติำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที ่16 (TFRS16) ทีเ่ร ิม่ใชใ้นปีนี้, (2) ค่ำเชำ่จ่ำยล่วงหนำ้ของ
โครงกำร ซมัเมอร ์พอ้ยท ์และ (3) คำ่มัดจ ำทีด่นิส ำหรับโครงกำรในอนำคต 

ณ สิน้ไตรมำส 1/2563 บรษัิทมหีนี้สนิรวม เท่ำกับ 2,893 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ที ่146 ลำ้นบำท จำกหนี้สนิรวมที ่2,747  

ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2561 สำเหตุของกำรเพิม่ขึน้ของหนี้สนิเกดิจำกกำรเพิม่ขึน้ของหนี้สนิตำมสัญญำเช่ำ เนื่องจำก 

บรษัิทฯ ไดป้ฏบัิตติำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที ่16 (TFRS 16) 

ณ สิน้ไตรมำส 1/2563 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้สทุธ ิเทำ่กับ 1,060 ลำ้นบำท ลดลงที ่38 ลำ้นบำท จำกสว่นของผูถ้ือ

หุน้สทุธทิี ่1,098 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2561 กำรลดลงของสว่นของผูถ้ือหุน้สุทธสิำเหตุหลักเกดิจำกขำดทุนสทุธใินไตร

มำส 1/2563 

  

หนว่ย: ลา้นบาท 31 ธ.ค. 2562 31 ม.ีค. 2563 เปลีย่นแปลง

สนิทรัพยห์มุนเวยีน 578                   425                   -26.4%

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 3,267                3,528                8.0%

รวมสนิทรพัย์ 3,845                3,953                2.8%

รวมหนี้สนิ 2,747                2,893                5.3%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,098                1,060                -3.5%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 3,845                3,953                2.8%



บรษัิท บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธบิำยและบทวเิครำะหข์องฝ่ำยบรหิำร 
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การพฒันาทีส่ าคญั  

ธุรกจิโรงแรม: 

▪ นิมมำน 2 (150 หอ้ง – เชียงใหม่): ไดร้ับกำรอนุมัติจำก BOI และ EIA ทั ้งนี้เนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์  

COVID-19 สง่ผลใหก้ำรเจำะเสำเข็มของโครงกำรตอ้งถูกเลือ่นออกไป 

▪ นมิมำน 3 (141 หอ้ง – เชยีงใหม)่: อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนนิกำรออกแบบ 

▪ สุขุมวทิ 16-2 (65 หอ้ง – กรุงเทพมหำนคร): กำรก่อสรำ้งคำดว่ำจะเสร็จในช่วงกลำงเดอืน มถิุนำยน 2563 

และคำดวำ่จะเปิดด ำเนนิกำรไดใ้นชว่งไตรมำส 3/2563 

▪ สขุุมวทิ 36 (180 หอ้ง – กรุงเทพมหำนคร): เริม่ด ำเนนิกำรกอ่สรำ้งในเดอืนมกรำคม 2563 และคำดว่ำจะเปิด

ด ำเนนิกำรไดใ้นชว่งไตรมำส 2/2564 

▪ กมลำ 1 (230 หอ้ง – ภูเก็ต): ระงับกำรก่อสรำ้งในจังหวัดภูเก็ตชั่วครำวเนื่องจำกขอ้จ ำกัดกำรระบำดของ 

COVID-19 ในทอ้งถิน่ บรษัิทฯ จะด ำเนนิกำรกอ่สรำ้งอกีครัง้หลังจำกสถำนกำรณ์คลีค่ลำย 

▪ กมลำ 2 (200 หอ้ง – ภูเก็ต): ไดร้ับกำรอนุมัตจิำก EIA และไดร้ับใบอนุญำตกอ่สรำ้ง, ด ำเนนิกำรเจำะเสำเข็ม

เป็นทีเ่รยีบรอ้ย ทัง้นี้เนื่องจำกเกดิสถำนกำรณ์ COVID-19 สง่ผลใหก้ำรประมูลรำคำเพือ่รับเหมำผูก้อ่สรำ้งตอ้ง

ถกูเลือ่นออกไป 

▪ โครงกำรสมยุ: อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนนิกำรออกแบบ และเตรยีมพรอ้มทีจ่ะยืน่เอกสำรเพือ่ขออนุมัต ิEIA 

▪ โครงกำรสขุมุวทิ 5: อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนนิกำรออกแบบ และเตรยีมพรอ้มทีจ่ะยืน่เอกสำรเพือ่ขออนุมัต ิEIA 

ธุรกจิศนูยก์ารคา้เพือ่ใหเ้ชา่: 

▪ ซมัเมอร ์พอ้ยท:์ อยูร่ะหวำ่งกำรกอ่สรำ้ง และมแีผนทีจ่ะสง่มอบโครงกำรในชว่งไตรมำส 3/2563 

 

จงึเรยีนมำเพือ่ทรำบ 

 

 

 

ขอแสดงควำมนับถอื 

           บรษัิท บทูคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

 

          เอกณัฐ อึง้ภำกรณ์         ปรับชะรันซงิห ์ทักรำล      

          กรรมกำร                      กรรมกำร 

 


