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 จำกทีอ่ตุสำหกรรมท่องเทีย่วและโรงแรมในไทย เร ิม่เห็นกำรฟ้ืนตวั 
ในไตรมำส 4/2563 แต่ก็เป็นชว่งสัน้ๆ กอ่นทีจ่ะมกีำรระบำดของ 
COVID-19  ระลอกที ่ 2 ซึง่เร ิม่ตน้ขึน้ประมำณปลำย 
ไตรมำส 4/2563 และสง่ผลกระทบต่อเน่ืองมำในไตรมำส 
1/2564 ในขณะทีก่ำรกระจำยวคัซนีใหแ้กป่ระชำชนน้ันยงัคง
ล่ำชำ้เมือ่เทยีบกบัจ ำนวนผูต้ดิเช ือ้ทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงตอ่เน่ือง 

 โครงกำรโรงแรมภำยใตก้ำรบรหิำรของ BC ส่วนหน่ึงยงัคงปิด
ท ำกำร โดยโครงกำรในกรงุเทพมหำนครยงัคงรกัษำระดบัของ
ค่ำหอ้งพกัเฉลีย่ (ADR) และอตัรำกำรเขำ้พกัได ้ ขณะที่
โครงกำรในตำ่งจงัหวดัยงัเผชญิกบัสถำนกำรณท์ีท่ำ้ทำย 

 กำรบรหิำรจดักำรคำ่ใชจ้ำ่ยทีม่ปีระสทิธภิำพของกลุม่ ยงัคงเป็น
ปัจจยัส ำคญั ในกำรจ ำกดัผลกำรขำดทุนในชว่งทีไ่ตรมำส 1/2564 
นอกจำกนี ้ กำรรบัรูร้ำยไดค้ำ่ธรรมเนียมจำกกำรบรหิำรจดักำร
โครงกำรอย่ำงตอ่เน่ือง จำกรปูแบบธรุกจิลกัษณะ private equity 
ยงัคงชว่ยเสรมิสภำพคลอ่งในกำรด ำเนินงำนของกลุม่บรษิทั 

 ทัง้นี ้ BC มผีลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนปกตสิ ำหรบังบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำรอยู่ที ่12.4 ลำ้นบำทในชว่งไตรมำส 1/2564 เทยีบ
กบั 16.4 ลำ้นบำทในงวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

 ส ำหรบังบกำรเงนิรวม ผลขำดทุนกอ่นดอกเบีย้ ภำษี คำ่เสือ่ม

รำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) อยู่ที ่36.7 ลำ้นบำท ดขีึน้
จำกงวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีข่ำดทุน 41.4 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็
ตำมคำ่เสือ่มรำคำ คำ่ตดัจ ำหน่ำย และตน้ทุนทำงกำรเงนิที่
สูงขึน้ส่งผลใหก้ลุม่บรษิทัมผีลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนปกติ
เพิม่ขึน้ทัง้ QoQ และ YoY เป็น 96.5 ลำ้นบำท 

 หลงัจำกกำรลงนำม MOU รว่มกบัมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำช
มงคลลำ้นนำ วทิยำเขตน่ำน (มทร.ลำ้นนำ น่ำน) ในเดอืน 
ตุลำคม 2563 บรษิทั บสีโปค ไลฟ์ ไซเอนซ ์ จ ำกดั ซึง่เป็น
บรษิทัในเครอืของ BC ไดท้ ำกำรตอ้นรบัท่ำนรฐัมนตรชีว่ยว่ำ
กำรกระทรวงสำธำรณสุข และท่ำนผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัน่ำน 
ส ำหรบักำรเยีย่มชมศนูยว์จิยัและศนูยเ์พำะเลีย้งกญัชำ และกญัชง 
ทีจ่งัหวดัน่ำน 

 นอกจำกนี ้ มรท.ลำ้นนำ น่ำน ไดย้ืน่ขอใบอนุญำตในกำรปลูก
กญัชำตอ่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  (อย.) โดยคำดวำ่ 
อย. จะท ำกำรตรวจสถำนทีป่ลูกกญัชำคร ัง้สุดทำ้ย ในเดอืน
พฤษภำคม 2564 เพือ่พจิำรณำออกใบอนุญำตฯ ต่อไป 

 BC ยงัคงตัง้เป้ำหมำยในกำรเปิดใหบ้รกิำรเชงิพำณิชยข์องศนูย ์
สขุภำพกญัชำและกญัชง และรำ้นคำ้ส ำหรบัผลติภณัฑก์ญัชำ
และกญัชงในชว่งตน้ไตรมำส 1/2565 

ขอ้มูลโดยสรุป 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพำะกจิกำร  

 รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำรไตรมำส 1/2564 อยู่ที ่20.4 ลำ้นบำท 
ลดลง 19.3% QoQ และ 43.2% YoY สำเหตุหลกัมำจำก
กำรลดค่ำธรรมเนียมกำรบรหิำรจดักำรช ัว่ครำวใหก้บัโครงกำร
ในต่ำงจงัหวดับำงโครงกำรเพือ่บรรเทำผลกระทบของ 
COVID-19 

 ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1/2564 อยู่ที ่35.4 ลำ้น
บำท ลดลงถงึ 36.1% YoY จำกมำตรกำรควบคมุคำ่ใชจ้ำ่ยที่
มปีระสทิธภิำพ 

 EBITDA ขำดทุนที ่ 15 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2564 เพิม่ขึน้ 

35.2% QoQ จำกรำยไดท้ีล่ดลง แตด่ขีึน้ถงึ 23% YoY จำก
กำรควบคมุค่ำใชจ้ำ่ย 

 บรษิทัฯ รำยงำนผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนปกตทิี ่ 12.4 
ลำ้นบำท  ลดลงจำก 16.4 ลำ้นบำทในชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น 

 ทัง้นี ้ ผลขำดทุนสุทธอิยู่ที ่ 14.2 ลำ้นบำท ซึง่รวมผลขำดทุน
ของกำรดอ้ยค่ำสนิทรพัยท์ี ่ 3.1 ลำ้นบำท ซึง่ส่วนใหญม่ำจำก
กำรตัง้ส ำรองลกูหนีก้จิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเน่ืองจำก
สถำนกำรณ ์COVID-19  

ผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 1'64 ไตรมาส 4'63 ไตรมาส 1'63 %QoQ %YoY

รายไดร้วม 20.4                      25.3                      35.9                      -19.3% -43.2%

รายไดค้า่บรหิารจัดการ 20.4                      25.3                      35.9                      -19.3% -43.2%-                        -                        -                        0.0% 0.0%

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 26.5                      26.5                      44.6                      -0.1% -40.6%-                        -                        -                        0.0% 0.0%

ตน้ทุนในการจดัจ าหนา่ยและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 9.0                       9.9                       10.9                      -9.2% -17.8%

รวมคา่ใชจ้า่ย 35.4                      36.4                      55.5                      -2.6% -36.1%
-                        -                        -                        0.0% 0.0%

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นดอกเบีย้ ภาษ ีคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (EBITDA) (15.0)                    (11.1)                    (19.6)                    35.2% -23.0%

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 2.4                        2.4                        2.6                        1.5% -9.0%-                        -                        -                        0.0% 0.0%

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นดอกเบีย้และภาษเีงนิได้ (17.4)                    (13.5)                    (22.2)                    29.3% -21.4%

ตน้ทนุทางการเงนิ, สทุธ ิ1/ 2.9                        3.6                        3.4                        -18.0% -14.8%

ภาษีเงนิได ้(ภาษีรับ) (2.1)                       (13.0)                     (2.4)                       -83.7% -10.2%-                       -                       -                       0.0% 0.0%

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนนิงานปกติ (12.4)                    3.1                       (16.4)                    -496.2% -24.4%-                        -                        -                        0.0% 0.0%

รายการพเิศษ หรอืรายการทีไ่มไ่ดเ้กดิเป็นประจ า (1.9)                      (60.8)                    (1.2)                      -97.0% 50.8%

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ (3.1)                       (60.9)                     (1.4)                       -94.8% 124.8%

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) อืน่ๆ 1.3                        0.1                        0.2                        n.m. 659.4%

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิส าหรบังวด (14.2)                    (57.6)                    (17.6)                    -75.3% -19.1%

หมายเหต:ุ 1/ ตัง้แตไ่ตรมาส 1'64 เป็นตน้ไป บรษัิทฯจะแสดงรายการ "ดอกเบีย้รับ" เป็นยอดสทุธ ิจาก คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้และตน้ทนุทางการเงนิอืน่ ในรายการ "ตน้ทนุทางการเงนิ, สทุธ"ิ ในค าอธบิายและบทวเิคราะหข์อง

ฝ่ายบรหิาร โดยแตเ่ดมิ "ดอกเบีย้รับ" เป็นสว่นหนึง่ของ "รายไดอ้ืน่" ใน "รายไดร้วม"
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รำยได ้

 รำยไดร้วมจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงนิรวมอยู่ที ่ 21.8 ลำ้น
บำทในไตรมำส 1/2564 ลดลง 28.1% QoQ และ 62.2% YoY 
จำกกำรระบำดระลอกที ่ 2 ของ COVID-19 สง่ผลใหเ้กดิกำร
ยกเลกิกำรจองหอ้งพกัและกำรลดลงของอปุสงคข์องกำรเขำ้พกั
โรงแรมในตำ่งจงัหวดั ทัง้นีธ้รุกจิโรงแรมเร ิม่เห็นสญัญำณกำรฟ้ืน
ตวัในชว่งไตรมำส 4/2563 โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในโครงกำร โนโว
เทล เชยีงใหม่ นิมมำน จำกควำมเช ือ่มัน่ผูบ้รโิภคทีส่งูขึน้และ
ปัจจยัทำงฤดกูำล แตก็่เป็นชว่งสัน้ๆ เน่ืองจำกกำรระบำดระลอกที ่
2 ในชว่งปลำยเดอืน พฤศจกิำยน ปีทีแ่ลว้ 

 โครงกำรซมัเมอรพ์อยทซ์ ึง่เปิดใหบ้รกิำรในไตรมำส 4/2563 
มอีตัรำกำรเชำ่ทีค่่อนขำ้งด ีในไตรมำส 1/2564 เมือ่พจิำรณำ
ถงึสถำนกำรณต์ลำดจำกผลกระทบของ COVID-19 

 ทัง้นี ้ ไม่มกีำรขำยโครงกำรในชว่งไตรมำส 1/2564 จงึไม่มกีำร
รบัรูก้ ำไรและคำ่ธรรมเนียมจำกกำรขำยโครงกำรในไตรมำสนี ้

คำ่ใชจ้ำ่ย 

 ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1/2564 อยู่ที ่64.1 ลำ้น
บำท ลดลง 5.2% QoQ และ 38.6% YoY จำกกำรควบคมุ
ค่ำใชจ้ำ่ยทีม่ปีระสทิธภิำพของกลุม่บรษิทั 

ก ำไร (ขำดทุน) กอ่นดอกเบีย้ภำษ ีคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดั
จ ำหน่ำย (EBITDA) 

 EBITDA ในไตรมำส 1/2564 ขำดทุนลดลง YoY เป็น 36.7 
ลำ้นบำท จำก 41.4 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2563 จำกกำร
ควบคุมค่ำใชจ้ำ่ยทีม่ปีระสทิธภิำพแมว้่ำรำยไดจ้ะลดลงอย่ำง
มำกก็ตำม 

 อยำ่งไรก็ตำม EBITDA ขำดทุนเพิม่ขึน้ QoQ ตำมกำรลดลง
ของรำยไดจ้ำกผลกระทบของกำรระบำดของ COVID-19 

ระลอกที ่ 2 โดยกลุม่ธรุกจิของกลม่บรษิทั ไดใ้ชม้ำตรกำรควบคมุ
คำ่ใชจ้ำ่ยอย่ำงเขม้งวดตัง้แตช่ว่งตน้ปี 2563 จงึเป็นกำรยำกทีจ่ะ
เห็นกำรลดลงของคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิตอ่เน่ืองจำกไตรมำสกอ่น
หนำ้ 

ก ำไร (ขำดทุน) ปกต ิ

 

 

 ผลขำดทุนปกติ (ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซึง่รวมส่วนแบ่ง

ก ำไรขำดทุนจำก JV) เพิม่ขึน้เป็น 96.5 ลำ้นบำท จำกขำดทุน  
86.4 ลำ้นบำทในไตรมำส 4/2563 และ 81.5 ลำ้นบำทในไตร
มำส 1/2563 สำเหตุหลักมำจำกค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัด
จ ำหน่ำยที่เพิ่มขึน้รวมถึงตน้ทุนทำงกำรเงินที่สูงขึน้จำกกำร
กูย้มืเงนิทีม่ำกขึน้ 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ

 ผลขำดทุนสุทธทิรงตวั YoY ที ่80.5 ลำ้นบำท จำกรำยกำรที่

เกิดขึน้เพียงคร ัง้เดียว ซึง่ส่วนใหญ่มำจำก กำรขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำที่ 2.6 ลำ้นบำท และก ำไรจำกกำรปรบัเปลี่ยน
เงือ่นไขสญัญำเงนิกูข้องโครงกำรโรงแรมในกลุ่มบรษิทัจ ำนวน

สุทธ ิ16.1 ลำ้นบำท จำกมำตรกำรเยยีวยำ COVID-19 ของ
สถำบนักำรเงนิ ชว่ยชดเชยผลขำดทุนปกตทิีเ่พิม่ขึน้ 

ผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทั 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็รวม 
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ธุรกจิโรงแรม 

 ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 BC บรหิำรโครงกำรโรงแรมและ
เซอรว์ิสอพำรท์เมนต ์รวมทัง้หมด 8 โครงกำร โดยแบ่งกำร
บร ิหำรแบ่งออกเป็น 2 คลัสเตอร ์ไดแ้ก่ กรุง เทพฯและ
ต่ำงจงัหวดั 

 ส ำหรบัโครงกำรในกรงุเทพฯประกอบดว้ย โครงกำรซทิำดนีส ์8 
โครงกำรซทิำดนีส ์ 11 โครงกำรซทิำดนีส ์16 โครงกำรซทิำ
ดนีส ์23 และโครงกำรโอค๊วูด้ เรสซเิดน้ซ ์สขุมุวทิ 24 

 ส ำหรบัโครงกำรในต่ำงจงัหวดัประกอบดว้ย โครงกำรโอค๊วูด้ 
เจอรนี์ยฮ์บั ภูเก็ต, โครงกำรโอค๊วูด้ เจอรนี์ยฮ์บั พทัยำ และ
โครงกำรโนโวเทล เชยีงใหม่ นิมมำน เจอรนี์ยฮ์บั 

 เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ปรมิำณนักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติทีเ่ดินทำงเขำ้สู่ประเทศไทยแทบจะกลำยเป็น “ศูนย”์ 

ส่งผลให ้กลุ่มบรษิทัตดัสนิใจทีจ่ะปิดท ำกำรโครงกำรบำงแห่ง
เพือ่ทีจ่ะรกัษำเงนิสดไว ้ 

 ทัง้นี ้สถำนะกำรด ำเนินงำนของโรงแรมในกลุ่ม เป็นดงันี ้

 

 รำยไดร้วมจำกโครงกำรในกรุงเทพมหำนครในไตรมำส 

1/2564 อยู่ที่  24 ล ำ้นบำท ลดลง 64.6% YoY จำก
ผลกระทบของ COVID-19 โดยเป็นผลมำจำกทัง้ค่ำหอ้งพกัที่

ลดลง และอตัรำกำรเขำ้พกัทีล่ดลง อย่ำงไรก็ตำมรำยไดจ้ำก

โครงกำรในกรงุเทพฯ น้ันฟ้ืนตวั QoQ จำกอตัรำกำรเขำ้พกัที่

เพิม่ขึน้เป็น 45.5% จำก 41.8% ในไตรมำส 4/2563 จำก 
กลยุทธก์ำรตลำดทีม่ปีระสทิธผิลมำกขึน้ 

 

 รำยไดร้วมจำกโครงกำรในต่ำงจงัหวดัในไตรมำส 1/2564 อยู่
ที ่3.9 ลำ้นบำท ลดลง 89.4% จำกชว่งเวลำเดียวกนัของปี

ก่อน เน่ืองจำก COVID-19 ส่งผลกระทบที่รุนแรงกว่ำต่อ
โครงกำรในต่ำงจงัหวดัซึง่พึ่งพำนักท่องเทีย่วมำกกว่ำ อตัรำ
กำรเขำ้พักในไตรมำส 1/2564 อยู่ที่ 12.5% เทียบกับ 

63.0% ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดย ADR ในไตรมำส 
1/2564 อยู่ที ่1,088 บำท ลดลงจำก 1,189 บำทในไตรมำส 
1/2563 

 ทัง้นีแ้มว้่ำจะเห็นกำรฟ้ืนตวัของ ADR, อตัรำกำรเขำ้พกั, และ
รำยไดท้ี่ฟ้ืนตัวในไตรมำส 4/2563 จำกนักท่องเที่ยวใน

ประเทศ กำรระบำดของ COVID-19 ระลอก 2  น้ันส่ ง
ผลกระทบอย่ำงมนัียยะต่อโครงกำรของกลุ่มบรษิทั 

ธุรกจิใหเ้ชำ่พืน้ทีศู่นยก์ำรคำ้ 

 ในไตรมำส 2/2562 กลุ่มบรษิัทไดท้ ำกำรขำยโครงกำร
ซมัเมอร ์ฮิลล ์และ ซมัเมอร ์ฮบั ออฟฟิศ ใหแ้ก่บรษิัทที่ไม่มี

ควำมเกีย่วขอ้งกนั BC ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกผูซ้ ือ้ใหบ้รหิำร
สนิทรพัยต์่อเป็นระยะเวลำ 3 ปี โดย BC ไดร้บัรำยไดจ้ำกค่ำ
บรหิำรจดักำรสนิทรพัยด์งักล่ำว 

 ในไตรมำส 1/2564 ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรซมัเมอร ์
พอยทค่์อนขำ้งคงตวั โดยในส่วนพืน้ทีค่ำ้ปลกีมอีตัรำกำรเชำ่ที่

ใกลจ้ะเต็มพืน้ทีแ่ลว้  

Segment Performance 
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บรษิทั บทูคิ คอรป์อเรช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) — ค ำอธบิำยและบทวเิครำะหข์องฝ่ำยบรหิำร — ไตรมำสที ่1/2564 

 ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 กลุ่มบรษิทั มีสนิทรพัยร์วมที ่3,996 
ลำ้นบำท เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจำก 3,936 ลำ้นบำทในไตรมำส 
4/2564 สำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรำยกำร
เทยีบเทำ่เงนิสด 

 หนีส้ินรวมอยู่ที ่3,192 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 4.5% จำก 3,054 
ลำ้นบำทในไตรมำส 4/2563 สำเหตุหลกัมำจำกเงินจำก
สถำนบนัทำงกำรเงนิทีเ่พิม่ขึน้ทัง้ระยะสัน้และระยะยำว 

 ส่วนของผูถ้อืหุน้อยู่ที ่804 ลำ้นบำท ลดลงจำก 882 ลำ้นบำท

ในไตรมำส 4/2563 จำกขำดทุนสะสมในชว่งไตรมำสทีผ่่ำนมำ 

 อตัรำส่วนหนีส้นิต่อทุนสุทธเิพิม่ขึน้เป็น 3.78 เท่ำ ณ สิน้ไตร
มำส 1/2564 จำก 2.47 เท่ำ ณ สิน้ไตรมำส 1/2563 สำเหตุ
หลกัมำจำกกำรกูย้มืทีเ่พิม่ขึน้และส่วนของผูถ้อืหุน้ทีล่ดลงจำก
ขำดทุนสะสม 

 ในชว่งที่ไตรมำส 2/2564 BC ไดเ้ร ิม่ตน้กระบวนกำรขำย
สินทรพัยซ์ ึง่เป็นหน่ึงในขัน้ตอนของ “Built-Operate-Sale” 

ซึง่เป็นโมเดลธุรกิจหลักของ BC โดยเป็นกำรมัดรวม 4 
โครงกำรไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน (BOI) ซึง่มีเป้ำหมำยจะ
ปิดกำรขำยใหไ้ดภ้ำยในสิน้ปีนี ้นอกจำกนี ้BC ยงัไดพ้จิำรณำ
หนทำงในกำรแปลงสินทรพัยอ์ืน่เป็นเงินสด (Monetization) 

ผ่ำนกำรออกเหรยีญดจิติอล (Digital Tokenization) 

 หำกกลุ่มบร ิษัทสำมำรถด ำ เ นินกำรตำมแผนธุรกิจได ้
อตัรำส่วนโครงสรำ้งทำงกำรเงนิและสถำนะเงนิสดของของกลุ่ม
บรษิัทจะดีขึน้อย่ำงมีนัยส ำคญั ซึง่จะชว่ยผลกัดนักำรเติบโต
ของธุรกิจและสนับสนุนแผนขยำยยธุรกิจเพื่อกระจำยควำม
เสีย่งของธรุกจิของกลุ่มบรษิทัได ้

งบกระแสเงินสดรวม 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวม 

 กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนตดิลบ 21.1 ลำ้นบำทใน

ไตรมำส 1/2564 จำกผลกระทบของ COVID-19 อย่ำงไรก็
ตำม กำรบรหิำรจดักำรเงินลงทุนหมุนเวียน และกำรรบัคืน
ภำษีมูลค่ำเพิม่ของบรษิทัย่อยประมำณ 23 ลำ้นบำท ส่งผลให ้
กระแสเงนิสดดขีึน้จำกชว่งเวลำเดยีวกนัของปีกอ่น  

 กระแสเงนิสดใชไ้ปจำกกจิกรรมกำรลงทุนอยู่ที ่39.9 ลำ้นบำท 

ลดลงจำก 83.7 ลำ้นบำท ในชว่งเวลำเดยีวกนัของปีก่อน จำก
กำรที่กลุ่มบรษิัท ไดช้ะลอกำรใชจ้่ำยส ำหรบักำรก่อสรำ้ง

โครงกำรในชว่ง COVID-19 ทัง้นี ้กลุ่มบรษิทั ไดจ้่ำยเงินมดั
จ ำเพิม่เตมิส ำหรบัทีด่นิในซอยสุขมุวทิ 5 มูลค่ำ 5 ลำ้นบำท 

 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินอยู่ที่ 94.7 ลำ้นบำท 
สำเหตุหลกัมำจำกกำรกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิและกจิกำร
ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบักลุ่มบรษิทั  
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โครงกำร ทีต่ ัง้ จ ำนวนหอ้ง/
ขนำดพืน้ที ่

สถำนะ 

ธุรกจิโรงแรม      
กมลำ 1 ภเูก็ต 230 

ไดร้บักำรอนุมตัจิำก EIA และไดร้บัใบอนุญำตกอ่สรำ้ง เน่ืองจำกกำรระบำดของ 
COVID-19 ก ำหนดกำรกอ่สรำ้งก ำลงัอยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำ  

กมลำ 2 ภเูก็ต 200 
ไดร้บักำรอนุมตัจิำก EIA และไดร้บัใบอนุญำตกอ่สรำ้ง เน่ืองจำกกำรระบำดของ 
COVID-19 ก ำหนดกำรกอ่สรำ้งก ำลงัอยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำ  

นิมมำน 2 เชยีงใหม่ 141 ไดร้บักำรอนุมตัจิำก BOI และ EIA กลบัมำด ำเนินกำรกอ่สรำ้งอกีคร ัง้ 
นิมมำน 3 เชยีงใหม่ 141 

อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรออกแบบ. เน่ืองจำกกำรระบำดของ COVID-19 

ก ำหนดกำรกอ่สรำ้งก ำลงัอยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำ 

โครงกำรสมุย เกำะสมุย - อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรออกแบบ 

โครงกำรสุขมุวทิ 5 กรงุเทพมหำนคร - อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรออกแบบ 

โครงกำรสุขมุวทิ 16-2 กรงุเทพมหำนคร 65 กำรกอ่สรำ้งใกลจ้ะแลว้เสรจ็ตัง้แตไ่ตรมำส 3/2563 แตจ่ ำเป็นตอ้งหยดุเน่ืองจำก
สถำนกำรณ ์COVID-19 

โครงกำรสุขมุวทิ 36 กรงุเทพมหำนคร 177 อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรกอ่สรำ้ง และคำดวำ่จะเปิดด ำเนินกำรไดใ้นชว่งไตรมำส 
2/2564  

ธุรกจิใหเ้ช่ำพืน้ที่
ศูนยก์ำรคำ้ 

  

  

โครงกำรเจรญิกรุง กรงุเทพมหำนคร 2,169 ตำรำงเมตร อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรออกแบบ  
ธุรกจิกญัชงและกญัชำแผนไทยเพือ่สุขภำพ  
บรษิทั บสีโปค ไลฟ์ ไซ
เอนซ ์จ ำกดั 

น่ำน -  หลกัจำกกำรลงนำม MOU รว่มกบัมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ 
วทิยำเขตน่ำน (มทร.ลำ้นนำ น่ำน) ในเดอืน ตลุำคม 2563 บรษิทั บสีโปค ไลฟ์ 
ไซเอนซ ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัในเครอื BC ไดท้ ำกำรตอนรบัทำ่นรฐัมนตรชีว่ยวำ่
กำรกระทรวงสำธำรณสุข และทำ่นผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัน่ำน ส ำหรบักำรเยีย่มชม
แลปส ำหรบัปลกูกญัชำ และกญัชงทีจ่งัหวดัน่ำน 

 นอกจำกนี ้มรท.ลำ้นนำ น่ำน ไดย้ืน่ขอใบอนุญำตในกำรปลกูกญัชำแกอ่งคก์ำร
อำหำรและยำ (อย.) โดยคำดวำ่ อย. จะท ำกำรประเมนิคร ัง้สดุทำ้ยในเดอืน
พฤษภำคม 2564 

 บรษิทัฯ ยงัคงเป้ำหมำยกำรเปิดใหบ้รกิำรเชงิพำณิชยข์องศนูยส์ุขภำพกญัชำ
และกญัชง และรำ้นคำ้ส ำหรบัผลติภณัฑก์ญัชำและกญัชงในชว่งตน้ไตรมำส 
1/2565 

พฒันำกำรทีส่ ำคญั 

หมำยเหตุ: แผนกำรพฒันำโครงกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลง 


