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23 กมุภาพนัธ์ 2564 

เร่ือง  ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ส าหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2563 และ ปี 2563 

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 การระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจการบิน 

การทอ่งเที่ยว และการบริการที่หดตวัอยา่งรุนแรง 

 ในเดือนมีนาคม 2563 ในประเทศไทยอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวของไทยในสว่นการรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติหยดุชะงกั เน่ืองจาก

มาตรการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ จากผลของการประกาศใช้มาตรการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศในหลายประเทศ

รวมถึงประเทศไทยเพ่ือควบคมุการระบาดของโรค COVID-19  

 อย่างไรก็ตาม บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีรายได้หลายประเภทโดยเฉพาะรายได้ประจ าจากค่าบริหาร

จดัการในลกัษณะคล้ายกบั private equity และการลดคา่ใช้จา่ยในกลุม่บริษัทในเครือชว่ยให้บริษัทฯ ควบคมุการขาดทนุให้จ ากัด

ในงบการเงินเฉพาะกิจการในไตรมาส 4/2563 นอกจากนีปั้จจยัทางด้านฤดกูาลและความกังวลที่ลดลงต่อสถานการณ์ COVID-

19 ส่งผลให้ผลการด าเนินงานปรับตัวดีขึน้จากไตรมาสก่อน ก่อนที่จะถูกกระทบจากการระบาดระลอกสอง ของ COVID-19 

ในชว่งเดือนธันวาคม 

 บริษัทฯ มีผลขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับงบเฉพาะกิจการ ในไตรมาส 4/2563 อยูท่ี่ 56 ล้านบาท และขาดทนุ 71 ล้านบาทส าหรับ

ปี 2563 ทัง้นี ้หากไม่รวมผลของการขาดทนุจากการด้อยค่าสินทรัพย์ส าหรับมาตรฐานบญัชี TFRS 9 ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม

ของบริษัทฯ จะอยูท่ี่ก าไร 4 ล้านบาทในไตรมาส 4/2563 และขาดทนุ 4 ล้านบาทส าหรับงวดปี 2563 ซึง่ถือวา่คอ่นข้างดี เม่ือเทียบ

กับ ผลขาดทนุ 7 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2562 และก าไร 9 ล้านบาท ส าหรับปี 2562 หากพิจารณาว่าธุรกิจโรงแรมทัว่โลกได้รับ

ผลกระทบคอ่นข้างมากจากการระบาดของ COVID-19 ตลอดทัง้ปี 2563 

 ในวนัที่ 27 ตลุาคม 2563 บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ ได้ลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

(MOU) กับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมการวิจยั พฒันา ปลกู 

แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชงและกัญชาแผนไทยเพื่อสขุภาพ (Thai traditional wellness) โดยธุรกิจนีจ้ะเป็นอีก

หนึ่งธุรกิจหลกัที่จะสนับสนนุกลยทุธ์ในการกระจายความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯมีคาดหวงัว่าธุรกิจกัญชงและกัญชาแผนไทยเพื่อ

สขุภาพจะเป็นธุรกิจที่สร้างความยัง่ยืนให้แก่กลุม่ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงันี ้
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รายการหลักในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการประจ าไตรมาส 4/2563 และ ปี 2563 

 

 รายได้คา่บริหารจดัการ และรายได้รวม ส าหรับปี 2563 ลดลง 20% YoY และ 45% YoY ตามล าดบั สาเหตหุลกัมาจากการ

ลดลงของจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงการปิดชั่วคราวของโรงแรมของกลุ่มบริษัทฯในสถานที่ท่องเที่ยวหลกัของนักท่องเที่ยว

ตา่งชาติ 

 คา่ใช้จา่ยรวม ส าหรับปี 2563 ลดลงอยา่งมีนยัยะ ถึง 33% YoY จากมาตรการควบคมุคา่ใช้จา่ยอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ด้วยเหตผุลที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ มีผลขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับไตรมาส 4/2563 อยู่ที่ 56 ล้านบาท และขาดทนุ 71 ล้าน

บาทส าหรับปี 2563 ทัง้นี ้หากไม่รวมผลของการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ส าหรับมาตรฐานบญัชี TFRS 9 ก าไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ จะอยูท่ี่ก าไร 4 ล้านบาทในไตรมาส 4/2563 และขาดทนุ 4 ล้านบาทส าหรับงวดปี 2563 ซึง่ถือวา่คอ่นข้าง

ดี เม่ือเทียบกบั ผลขาดทนุ 7 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2562 และก าไร 9 ล้านบาท ส าหรับปี 2562 หากพิจารณาวา่ธุรกิจโรงแรมทัว่

โลกได้รับผลกระทบคอ่นข้างมากจากการระบาดของ COVID-19 ตลอดทัง้ปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนว่ย: ลา้นบาท

ไตรมาส 4 

2563

ไตรมาส 4 

2562

อตัราการ

เปลีย่นแปลง

จากไตรมาส 

4/2562 (%) งวดปี 2563 งวดปี 2562

อตัราการ

เปลีย่นแปลง

 (%)

รายไดค้่าบรหิารจัดการ 25 36 -29% 120 151 -20%

รายไดจ้ากการยกเลกิและสิน้สุดสัญญาบรหิาร - (0) -100% - 24 -100%

ก าไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย - 39 -100% - 49 -100%

รายไดอ้ืน่ 6 5 17% 30 52 -43%

รวมรายได้ 31 80 -61% 150 275 -45%

ตน้ทนุจากการประกอบกจิการโรงแรม และศูนยก์ารคา้เพือ่ใหเ้ชา่ - - 0% - - n/a

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิาร 26 50 -47% 120 173 -31%

ตน้ทนุในการจัดจ าหน่ายและค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 10 24 -58% 35 58 -40%

รวมคา่ใชจ้า่ย 36 74 -51% 155 232 -33%

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นดอกเบีย้ ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหนา่ย (EBITDA) (5) 6 -185% (5) 43 -113%

ตน้ทนุทางการเงนิ 2 6 -60% 9 26 -67%

ค่าเสือ่มราคา และค่าตัดจ าหน่าย 2 1 222% 10 2 332%

ผลขาดทนุการดอ้ยค่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบับที9่ 61 - n/a 67 - n/a

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษเีงนิได้ (71) (0) n/a (91) 15 -716%

ภาษีเงนิได ้ (13) 1 n/a (17) 1 n/a

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด (58) (2) n/a (73) 14 -635%

รวมรายการทีจ่ะไมถ่กูจัดประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรอืขาดทนุภายหลัง 1 (5) -124% 2 (5) -146%

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จส าหรบังวด (56) (7) 758% (71) 9 -912%
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รายการหลักในงบก าไรขาดทุนรวมประจ าไตรมาส 4/2563 และปี 2563 

 

รายได้ 

รายได้จากการด าเนินงาน ตามงบการเงินรวม ในไตรมาส 4/2563 อยูท่ี่ 30 ล้านบาท ลดลง 53% YoY จากผลกระทบของ COVID-19 

ตอ่ทัง้ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจให้เชา่พืน้ที่ศนูย์การค้า ทัง้นีภ้าพรวมปี 2563 บริษัทฯมีรายได้จากการด าเนินงาน อยูท่ี่ 119 ล้านบาท ลดลง 50% 

YoY อยา่งไรก็ตามเราเห็นถึงสญัญาณการฟืน้ตวัที่ชดัเจนในไตรมาส 4/2563 โดยรายได้จากการด าเนินงานเพ่ิมขึน้ถึง 52% QoQ จากอปุ

สงค์ของนกัทอ่งเที่ยวในประเทศในโรงแรมโนโวเทล เชียงใหม ่นิมมาน รวมไปถึงการจดัหาผู้ เชา่ที่รวดเร็วของโครงการ ซมัเมอร์ พอยท์ 

รายได้รวม ส าหรับงวดปี 2563 อยูท่ี่ 148 ล้านบาท เทียบกบั 795 ล้านบาทในปี 2562 สว่นหนึ่งมาจากผลกระทบของ COVID-19 และ

จากการที่บริษัทฯไม่มีการรับรู้ก าไรจากการขายสินทรัพย์ ทัง้นี ้ในไตรมาส 2/2562 บริษัทฯ ได้ท าการขายโครงการซมัเมอร์ฮิลล์ และ ซมัเมอร์ฮบั 

สง่ผลให้มีการบนัทกึก าไรจากการขาย 523 ล้านบาท โดยในปี 2563   บริษัทฯตดัสินใจที่จะไมข่ายสินทรัพย์ เน่ืองจากผู้ซือ้สว่นใหญ่พยายามฉวย

โอกาสจากภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ที่ซบเซา โดยเราเชื่อวา่การซือ้ขายสินทรัพย์ในตลาดอสงัหาริมทรัพย์จะกลบัสู่ภาวะปกติมากขึน้ในปี 2564 

หลงัจากมีการรับวคัซีนในวงกว้าง และการทอ่งเที่ยวเร่ิมฟืน้ตวั 

ค่าใช้จ่าย 

บริษัทรายงานค่าใช้จ่ายส าหรับงบการเงินรวมในไตรมาส 4/2563 ที่ 68 ล้านบาท 46% YoY สาเหตหุลกัจาก (1) การลดต้นทนุจากการ

ประกอบกิจการโรงแรมและให้เช่าพืน้ที่ศนูย์การค้าในทุกบริษัทในเครือ (2) การลดต้นทนุในการจัดจ าหน่ายทางการตลาดและคอมมิชชั่น และ

คา่ใช้จา่ยในการบริหารจากคา่จ้างพนกังานและผลประโยชน์อ่ืน ทัง้นี ้คา่ใช้จา่ยส าหรับงบการเงินรวมในงวดปี 2563 ลดลง 35% จากมาตรการ

ลดคา่ใช้จา่ยที่มีประสิทธิผล 

ก าไรก่อน ดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

บริษัทฯรายงาน EBITDA ที่ขาดทนุ 41 ล้านบาทในไตรมาส 4/2563 ซึ่งเป็นการขาดทนุลดลงถึง 19% YoY และ 6% QoQ สาเหตุ

หลกัมาจากการควบคมุคา่ใช้จา่ยอยา่งมีประสิทธิผลของบริษัทฯ ซึง่สง่ผลให้ภาพรวมปี 2563 EBITDA ขาดทนุอยูท่ี่ 166 ล้านบาท 

หนว่ย: ลา้นบาท

ไตรมาส 4 

2563

 ไตรมาส 4 

2562

อตัราการ

เปลีย่นแปลง

จากไตรมาส 

4/2562 (%)

 ไตรมาส 3 

2563

อตัราการ

เปลีย่นแปลง

จากไตรมาส

3/2563 (%)  งวดปี 2563  งวดปี 2562

อตัราการ

เปลีย่นแปลง

 (%)

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรมและธรุกจิศูนยก์ารคา้เพือ่ใหเ้ชา่ 30 65 -53% 19 63% 119                 236                 -50%

รายไดค้่าบรหิารจัดการ 6 5 8% 5 2% 21                   19                   13%

รายไดจ้ากการยกเลกิสัญญาและสิน้สุดสัญญาบรหิาร - 0 -100% - n/a - 11 -100%

ก าไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย - (0) -100% - n/a - 523 -100%

รายไดอ้ืน่ 3 2 54% 2 85% 7                    6                    30%

รวมรายได้ 39 72 -46% 26 51% 148                 795                 -81%

ตน้ทนุจากการประกอบกจิการโรงแรมและธรุกจิศูนยก์ารคา้เพือ่ใหเ้ชา่ 16                29                -44% 12                41% 66                   105                 -38%

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 2                  3                  -27% 2                 15% 8                    9                    -11%

ตน้ทนุในการจัดจ าหน่ายและค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 49                92                -47% 43                15% 199                 303                 -34%

รวมคา่ใชจ้า่ย 68                124              -46% 56                20% 273                 417                 -35%

ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ (12)               1                  -950% (13)              -8% (42)                 6                    -741%

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นดอกเบีย้ ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหนา่ย (EBITDA) (41)               (51)               -19% (44)              -6% (166)                385                 -143%

EBITDA (สทุธจิากก าไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย) (41)               (51)               -19% (44)              -6% (166)                (138)                21%

ค่าเสือ่มราคา และค่าตัดจ าหน่าย 15                11                36% 15                0% 56                   56                   0%

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นดอกเบีย้และภาษเีงนิได้ (56)               (62)               -9% (59)              -5% (222)                329                 -168%

ตน้ทนุทางการเงนิ 28                31                -11% 27                5% 106                 132                 -19%

ผลขาดทนุการดอ้ยค่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบับที9่ (0)                 -               n/a -              n/a (0)                   -                 n/a

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นหกัภาษเีงนิได้ (85)               (93)               -9% (86)              -1% (329)                197                 -267%

ภาษีเงนิได ้ (0)                 3                  -101% (1)                -98% (3)                   48                   -107%

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด (85)               (96)               -12% (85)              0% (325)                150                 -318%

รวมรายการทีจ่ะไมถ่กูจัดประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรอืขาดทนุภายหลัง 3                  53                -95% -              n/a 4                    53                   -93%

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จส าหรบังวด (82)               (43)               90% (85)              -4% (322)                203                 -259%

ส่วนของก าไรทีเ่ป็นของ:

   ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (39)               (4)                 995% (43)              -9% (158)                243                 -165%

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (43)               (39)               9% (42)              2% (164)                (40)                 308%
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ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม) 

บริษัทรายงานขาดทนุสุทธิในงบการเงินรวมในไตรมาส 4/2563 ที่ 85 ล้านบาท และขาดทุน 325 ล้านบาทส าหรับงวดปี 2563 เทียบกับ

ขาดทนุสทุธิ 96 ล้านบาทในไตรมาส 4/2562 และก าไรสทุธิ 150 ล้านบาทในปี 2562 เน่ืองจาก (1) รายได้ของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจให้เช่า

พืน้ที่ศนูย์การค้าที่ลดลงจากการระบาดของโรค COVID-19 ที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในไตรมาสนี ้(2) โครงการใหม่ทัง้หมดยังอยู่ใน

ระหว่างการพฒันาตามโมเดลธุรกิจ BOS บริษัทจะรับรู้รายได้และก าไรขาดทนุเม่ือมีการขายโครงการ ทัง้นีส้่งผลให้บริษัทฯรายงานก าไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ที่ขาดทุน 43 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2563 และ ขาดทุน 164 ล้านบาทส าหรับงวดปี 2563  

 

ธุรกิจโรงแรม 

 

ณ สิน้ไตรมาส 4/2563  บริษัทประกอบธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ทัง้หมด 8 โครงการรายละเอียดผลการด าเนินงานสามารถแยกออก

ได้เป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ธุรกิจโรงแรมที่อยูใ่นพืน้ที่กรุงเทพมหานคร และกลุม่ธุรกิจโรงแรมที่อยูใ่นพืน้ที่ตา่งจงัหวดั 

กลุม่ธุรกิจโรงแรมที่อยูใ่นพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย  

โครงการซิทาดีนส์ 8 โครงการซิทาดีนส์ 23 

โครงการซิทาดีนส์  11 โครงการโอ๊ควู้ด เรสซิเด้นซ์ สขุมุวิท 24 

โครงการซิทาดีนส์ 16  

 

รายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมในไตรมาส 4/2563 อยูท่ี่ 22.8 ล้านบาท ลดลงที่ 54.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 70.5% YoY ในสว่นของอตัรา

การเข้าพกัในไตรมาส 3/2563 อยูท่ี่ 55% ลดลงจากอตัราการเข้าพกัที่ 84% 

เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งท าให้เกิดการจ ากดัการเดินทางและทอ่งเที่ยวจากระหวา่งประเทศ คา่ห้องพกัเฉลี่ย 

(ADR) ในไตรมาส 4/2563 ลดลงอยูท่ี่ 1,534 บาทตอ่คืน เม่ือเทียบกบัในชว่งเดียวกนัของปีก่อนที่ 1,821 บาทตอ่คืน   กลุม่ธุรกิจโรงแรมที่อยูใ่น

พืน้ที่ตา่งจงัหวดั ประกอบไปด้วย 

โครงการโอ๊ควู้ด เจอร์นีย์ฮบั ภเูก็ต 

โครงการโอ๊ควู้ด เจอร์นีย์ฮบั พทัยา 
โครงการโนโวเทล เชียงใหม ่นิมมาน เจอร์นีย์ฮบั 

 

ผลการด าเนนิงานธรุกจิโรงแรม Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019

ค่าหอ้งพักเฉลีย่ - กรงุเทพฯ 1,534 1,555 1,631 1,658 1,821

ค่าหอ้งพักเฉลีย่ - ต่างจังหวัด 1,238 1,097 918 1,122 1,183

อตัราการเขา้พัก - กรงุเทพฯ 54.2% 55.3% 47.5% 73.5% 84.0%

อตัราการเขา้พัก - ต่างจังหวัด 36.8% 13.9% 5.6% 67.9% 77.5%

รายไดร้วม - กรงุเทพฯ (พันบาท) 22,788          15,981          18,744          68,532          77,254          

รายไดร้วม - ต่างจังหวัด (พันบาท) 13,819          4,308            1,298            36,900          42,699          

ผลการด าเนินงานตามส่วนงานในไตรมาส 3/2563  
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รายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมในพืน้ที่ตา่งจงัหวดัในไตรมาส 4/2563 อยูท่ี่ 13.8 ล้านบาท ลดลงที่ 28.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 67.6% 

YoY อตัราการเข้าพกัในไตรมาส 4/2563 อยูท่ี่ 36.8% ลดลงจากอตัราการเข้าพกัในไตรมาส 4/2562 ที่ 77.5% ในสว่นของรายได้เฉลีย่

ตอ่ห้องในชว่งไตรมาส 4/2563 อยูท่ี่ 1,238 บาทตอ่ห้อง เพ่ิมขึน้จาก 1,183 บาทตอ่ห้อง ในชว่งไตรมาส 4/2562 

การลดลงของรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม โดยหลกัมาจากการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวลดลงและ

บริษัทปิดธุรกิจโรงแรมที่อยู่ในพืน้ที่ที่ได้รับผลกระทบชัว่คราว แต่อย่างไรก็ดี โดยรวมผลการด าเนินงานในไตรมาส 4/2563 ของโรงแรมในพืน้ที่

ต่างจังหวัดมีการปรับตวัไปในทิศทางที่ดีขึน้จากไตรมาส 2 และ ไตรมาส3/2563  เน่ืองจากการคลายความเข้มงวดของการเดินทางและการ

กระตุ้นให้เกิดการทอ่งเที่ยวภายในประเทศจากนโยบายของรัฐบาล  

ธุรกิจให้เช่าพืน้ที่ศูนย์การค้า 

ในไตรมาส 2/2562 บริษัทได้ท าการขายโครงการซมัเมอร์ ฮิลล์ และ ซมัเมอร์ ฮบั ออฟฟิศ ให้แก่บริษัทที่ไม่มีความเก่ียวข้องกัน ทางบริษัทได้รับ

การแตง่ตัง้จากผู้ซือ้ให้บริหารสินทรัพย์ตอ่เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยบริษัทได้รับรายได้จากคา่บริหารจดัการสินทรัพย์ดงักลา่ว 

ในชว่งต้นไตรมาส 3/2562 ทางบริษัทได้เปิดตวัโครงการ ซมัเมอร์ พ้อยท์ โดยโครงการประกอบด้วยร้านค้าปลีก 1 ชัน้ พืน้ที่เช่าส าหรับส านกังาน 

4 ชัน้ และที่จอดรถชัน้ใต้ดิน 2 ชัน้ ซึง่การก่อสร้างเสร็จสมบรูณ์แล้วและผู้ เชา่ก าลงัเข้าตกแตง่พืน้ที่เชา่  

ฐานะทางการเงนิ 

 

ณ สิน้ไตรมาส 4/2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 3,934 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากสินทรัพย์รวมที่ 3,959 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาส 
3/2563 สาเหตขุองการลดลงเน่ืองจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
 

ณ สิน้ไตรมาส 4/2563 บริษัทมีหนีส้ินรวม เทา่กบั 3,054 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ที่ 56 ล้านบาท จากหนีส้ินรวมที่ 2,998 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาส 
3/2563 สาเหตขุองการเพ่ิมขึน้ของหนีส้ินเกิดจากการเพ่ิมขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้และยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

ณ สิน้ไตรมาส 4/2563 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นสทุธิ เทา่กบั 880 ล้านบาท ลดลงที่ 81 ล้านบาท จากสว่นของผู้ ถือหุ้นสทุธิที่ 961 ล้านบาท ณ 
ณ สิน้ไตรมาส 3/2563 การลดลงของสว่นของผู้ ถือหุ้นสทุธิสาเหตหุลกัเกิดจากขาดทนุสทุธิในไตรมาสนี ้
  

หนว่ย:ลา้นบาท 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2563 เปลีย่นแปลง

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 306                       265                      -13%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 3,653                    3,668                   0%

รวมสนิทรัพย์ 3,959                    3,934                   -1%

รวมหนีส้นิ 2,998                    3,054                   2%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 961                       880                      -8%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 3,959                    3,934                   -1%
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การพัฒนาที่ส าคัญ  

โครงการ ที่ตัง้ 
จ านวนห้อง/
ขนาดพืน้ที่ สถานะ 

ธุรกิจโรงแรม 

กมลา 1 ภเูก็ต 230 ได้รับการอนมุตัิจาก EIA และได้รับใบอนญุาตก่อสร้าง เน่ืองจากการ
ระบาดของ COVID-19 ก าหนดการก่อสร้างก าลงัอยูร่ะหวา่งการ
พิจารณา 

กมลา 2 ภเูก็ต 200 ได้รับการอนมุตัิจาก EIA และได้รับใบอนญุาตก่อสร้าง เน่ืองจากการ
ระบาดของ COVID-19 ก าหนดการก่อสร้างก าลงัอยูร่ะหวา่งการ
พิจารณา 

นิมมาน 2 เชียงใหม่ 150 ได้รับการอนมุตัิจาก BOI และ EIA. เน่ืองจากการระบาดของ 
COVID-19 ก าหนดการก่อสร้างก าลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา 

นิมมาน 3 เชียงใหม่ 141 อยูร่ะหวา่งการด าเนินการออกแบบ. เน่ืองจากการระบาดของ 
COVID-19 ก าหนดการก่อสร้างก าลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา 

โครงการสมยุ เกาะสมยุ - อยูร่ะหวา่งการด าเนินการออกแบบ 

โครงการสขุมุวิท 5 กรุงเทพมหานคร - อยูร่ะหวา่งการด าเนินการออกแบบ 

สขุมุวิท 16-2 กรุงเทพมหานคร 65 การก่อสร้างเสร็จในชว่งไตรมาส 3/2563. เน่ืองจากการระบาดของ 
COVID-19 ก าหนดการเปิดก าลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา 

สขุมุวิท 36 กรุงเทพมหานคร 180 อยูร่ะหวา่งการด าเนินการก่อสร้าง และคาดวา่จะเปิดด าเนินการได้
ในชว่งไตรมาส 2/2564 

ธุรกิจให้เช่าพืน้ที่ศูนย์การค้า 

ซมัเมอร์ พ้อยท์ กรุงเทพมหานคร 5,780 ตร.ม. 
การก่อสร้างเสร็จในชว่งไตรมาส 3/2563 ผู้ เชา่ก าลงัเข้าตกแตง่พืน้ที่
เชา่ 

ธุรกิจกัญชงและกัญชาแผนไทยเพื่อสุขภาพ 

 

บริษัท บสีโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ น่าน - 
ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กบัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

 

จงึเรียนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
          เอกณฐั อึง้ภากรณ์      ปรับชะรันซิงห์ ทกัราล      

          กรรมการ                      กรรมการ 

 


