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บรษิทั บูทคิ คอรป์อเรช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) — ค ำอธบิำยและบทวเิครำะหข์องฝ่ำยบรหิำร — ไตรมำสที ่2/2564 และครึง่แรกของปี 2564 

 กำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 ระลอกที ่3 ทีท่วคีวำมรุนแรง
ขึน้ เร ิม่ตัง้แต่ตน้เดือนเมษำยน 2564 กระทบอุตสำหกรรม
ท่องเทีย่วและโรงแรมของไทยอย่ำงต่อเน่ือง โดยจ ำนวนผูต้ิด
เช ือ้และผูเ้สยีชวีติท ำสถติสิูงสุดในไตรมำสนี ้สถำนกำรณท์ีน่่ำ
กงัวลนีจ้งึตำมมำดว้ยมำตรกำรและกฎเกณฑท์ีเ่ขม้งวดยิง่ขึน้
ในพืน้ที่กรุงเทพมหำนครและจงัหวดัอืน่ๆ ในขณะที่แผนกำร
ฉีดวคัซนีทั่วประเทศชำ้ลงเน่ืองจำกวคัซนีที่ขำดแคลนและ
ตำรำงกำรจดัส่งวคัซนีทีล่่ำชำ้และไม่แน่นอน ซึง่อำจท ำใหก้ำร
เปิดประเทศเต็มรูปแบบในเดือนตุลำคม 2564 ล่ำชำ้กว่ำ
ก ำหนดกำร 

 ภูเก็ตแซนดบ็์อกซด์ูเหมือนว่ำจะเป็นแนวคดิทีด่ใีนกำรฟ้ืนคนื
อุตสำหกรรมท่องเทีย่วในภูเก็ต อย่ำงไรก็ดมีำตรกำรควบคุมที่
เขม้งวดและกฎเกณฑท์ี่ค่อนขำ้งยุ่งยำกในกำรตรวจสอบเชือ้
ส ำหรบันักท่องเทีย่วทีไ่ดร้บักำรฉีดวคัซนีครบถว้นแลว้ภำยใต ้
โมเดลภูเก็ตแซนดบ็์อกซ ์น้ันลดแรงจูงใจใหนั้กท่องเที่ยว
ต่ำงชำตเิดนิทำงมำ อกีทัง้ยงัเป็นอุปสรรคในกำรท ำกำรตลำด
นักท่องเทีย่วทีส่ ำคญั 

 โครงกำรโรงแรมภำยใตก้ำรบรหิำรของ BC ส่วนหน่ึงยงัคงปิด
ด ำเนินกำร โดยโครงกำรในกรุงเทพมหำนครยงัคงรกัษำระดบั
ของค่ำหอ้งพกัเฉลีย่และอตัรำกำรเขำ้พกัได ้ขณะทีโ่ครงกำร
ในต่ำงจงัหวดัยงัเผชญิกบัสถำนกำรณต์ลำดที่ซบเซำอย่ำง
ตอ่เน่ือง 

 กำรบรหิำรจดักำรค่ำใชจ้่ำยที่มีประสิทธภิำพของกลุ่ม ยงัคง
เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรจ ำกดัผลกำรขำดทุนในชว่งทีไ่ตรมำส 
2/2564 นอกจำกนี้กำรรบัรูร้ำยไดค้่ำธรรมเนียมจำกกำร
บรหิำรจดักำรโครงกำร จำกธุรกจิลกัษณะ private equity 
ยงัคงชว่ยเสรมิสภำพคลอ่งใหก้บักลุม่บรษิทั 

 ส ำหรบัแผนกำรขำยโครงกำร BC อยู่ในขัน้ตอนกำรเจรจำ
รำยละเอยีดต่ำงๆกบัผูซ้ ือ้และก ำลงัด ำเนินกำรทีจ่ะปิดกำรขำย
หน่ึงถงึสองโครงกำรภำยในสิน้ปีนีแ้ละอกีบำงส่วนในชว่งคร ึง่ปี
แรกของปี 2565 

 ทัง้นี้ ผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนปกติส ำหรบังบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำรปรบัตวัดขีึน้มำที ่10.4 ลำ้นบำทในชว่งไตรมำส 
2/2564 จำกผลขำดทุน 12.4 ลำ้นบำทในช่วงไตรมำส 
1/2564  แต่อ่อนแอลงจำกไตรมำสเดยีวกนัปีก่อนหนำ้ ทัง้นี ้
ผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนปกติ ส ำหรบัคร ึง่แรกของปี 
2564 เพิ่มมำกขึน้จำกปีก่อนหน้ำ จำกผลขำดทุนก่อน
ดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเสือ่มรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) ที่
เพิม่ขึน้ 

 ส ำหรบังบกำรเงนิรวม ผลขำดทุนก่อนดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเสือ่ม
รำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) อยู่ที่ 35.7 ลำ้นบำท 
ปรบัตวัดขีึน้จำกไตรมำส 1/2564 ทีข่ำดทุน 36.7 ลำ้นบำท 
แต่อ่อนแอลง   32.7% จำกผลขำดทุน 26.9 ลำ้นบำทในไตร
มำส 2/2563  ในขณะทีค่่ำเสือ่มรำคำ ค่ำตดัจ ำหน่ำย ตน้ทุน

ทำงกำรเงนิและผลขำดทุนจำกกำรลงทุนในบรษิทัรว่มทีสู่งขึน้
ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัมีผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนปกตอิยู่ที ่
94.9 ลำ้นบำท ส ำหรบัชว่งคร ึง่ปีแรก 2564 ผลขำดทุนจำก
กำรด ำเนินงำนปกตขิยำยตวั YoY จำก EBITDA ทีล่ดลง และ
ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกกจิกำรรว่มคำ้ (Joint Ventures) ที่
เพิม่ขึน้ 

 หลักจำกกำรลงนำมบันทึกควำมเขำ้ใจ (MOU) ในเดือน
ตุลำคม 2563 มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำวทิยำ
เขตน่ำน พนัธมิตรของบรษิัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ ์จ ำกดั 
(“บีสโปค”) ซึง่เป็นบรษิัทในเครอืของ BC ไดร้บัใบอนุญำต
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) เมือ่วนัที ่30 
มิถุนำยน 2564 โดยใบอนุญำตจำก อย. ดังกล่ำว ท ำให ้
สำมำรถน ำเขำ้สำยพนัธุก์ญัชำไดถ้ึง 41 สำยพนัธุ ์จ ำนวน 
398 เมล็ด และปลกูกญัชำ เพือ่กำรท ำวจิยัและพฒันำ (R&D) 

 นอกจำกนี้ บร ิษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ ์จ ำก ัด ร่วมกับ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลลำ้นนำ และมหำวทิยำลยั
เทคโนโลยรีำชมงคลธญับุร ีไดล้งนำมบนัทกึควำมเขำ้ใจรว่ม
สำมฝ่ำย ณ วนัที ่15 กรกฎำคม 2564 เพือ่สรำ้งควำมรว่มมอื
เพื่อกำรผลติและกำรสกดัผลติภณัฑย์ำ เคร ือ่งส ำอำง อำหำร
เสร ิม  และผลิตภัณฑอ์ื่น ๆ  ที่ ใช ก้ ัญชำและกัญชง เ ป็น
สว่นประกอบ 

 BC ยงัคงตัง้เป้ำหมำยในกำรเปิดใหบ้รกิำรเชงิพำณิชยข์อง
ศูนยส์ุขภำพกญัชำและกญัชง และรำ้นคำ้ส ำหรบัผลิตภณัฑ ์
กญัชำและกญัชงในชว่งตน้ไตรมำส 1/2565 
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บรษิทั บูทคิ คอรป์อเรช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) — ค ำอธบิำยและบทวเิครำะหข์องฝ่ำยบรหิำร — ไตรมำสที ่2/2564 และครึง่แรกของปี 2564 

 รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำรไตรมำส 2/2564 ฟ้ืนขึน้ 10% QoQ 
แต่ลดลง 25.3% YoY อยู่ที่ 22.4 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัมำ
จำกกำรลดค่ำธรรมเนียมกำรบรหิำรจดักำรช ัว่ครำวใหก้บั
โครงกำรในตำ่งจงัหวดับำงโครงกำรเพือ่บรรเทำผลกระทบของ 
COVID-19 

 ในไตรมำส 2/2564 ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนรวมสูงขึน้ 
2.9% QoQ และ 30.1% YoY เป็น 36.5 ลำ้นบำท   สำเหตุ
หลกัจำกกำรปรบัเงินเดือนรำยปีและกำรระงบัโครงกำรลด
เงินเดือนช ัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบโควดิไปบำงส่วน ส ำหรบั
ชว่งคร ึง่แรกของปี 2564 ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนลดต ่ำลง 
13.9% YoY ส่วนใหญ่จำกกำรเร ิม่โครงกำรลดเงินเดือน
ช ัว่ครำวในไตรมำส 2/2563  

 ผลขำดทุน EBITDA ปรบัตวัดขีึน้ QoQ อยู่ที ่13.9 ลำ้นบำท 
จำกขำดทุน 15.0 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2564 จำกรำยได ้
ค่ ำ บ ร ิห ำ ร จัดก ำ รที่ สู ง ขึ ้น โ ด ยมี ก ำ ร ยก เ ลิก ส่ ว นลด
ค่ำธรรมเนียมกำรบรหิำรจดักำรส ำหรบับำงโครงกำรในไตร
มำส 2/2564 ส ำหรบัชว่งคร ึง่แรกของปี 2564 ผลขำดทุน 
EBITDA เพิ่มขึน้อยู่ที่ 29.0 ลำ้นบำท เทียบกบัผลขำดทุน 
17.5 ลำ้นบำทในชว่งเดยีวกนัของปีก่อน จำกกำรลดลงของ
รำยไดร้วม แมว้ำ่จะมโีครงกำรลดคำ่ใชจ้ำ่ย 

 BC รำยงำนผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนปกตทิี ่10.4 ลำ้น
บำทในไตรมำส 2/2564 ดขีึน้จำก 12.4 ลำ้นบำทในไตรมำส
ก่อน ส ำหรบัชว่งคร ึง่แรกของปี 2564 ผลขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนปกตเิพิม่ขึน้จำกกำร EBITDA ทีป่รบัตวัลง 

 ผลขำดทุนสุทธอิยู่ที ่15.0 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2564 โดย
มีรำยกำรทีเ่กดิขึน้เพียงคร ัง้เดยีวหลกัๆ ดงันีค้อื ประกอบดว้ย 
ผลขำดทุนของกำรดอ้ยคำ่สนิทรพัยท์ี ่3.5 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่
มำจำกกำรตัง้ส ำรองลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัเน่ืองจำก
สถำนกำรณ ์COVID-19 และตดัจ ำหน่ำย เงินมดัจ ำที่ดินที ่
5.5 ลำ้นบำทส ำหรบัโครงกำรสมุย ส ำหรบัชว่งคร ึง่แรกของปี 
2564 ผลขำดทุนสุทธขิยำยตวัอยู่ที่ 29.2 ลำ้นบำท โดยมำ
จำกผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนปกตทิีเ่พิม่ขึน้ 

ผลการด าเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะกจิการ 
หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 2'64 ไตรมาส 1'64 ไตรมาส 2'63 %QoQ %YoY ครึง่แรก'64 ครึง่แรก'63 %YoY

รายไดร้วม 22.6               20.4               30.1               10.6% -24.9% 43.0               66.0               -34.9%

รายไดค้า่บรหิารจัดการ 22.4               20.4               30.1               10.0% -25.3% 42.8               66.0               -35.1%-                 -                 -                 0.0% 0.0% -                 -                 0.0%

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิาร 28.7               26.5               22.7               8.6% 26.4% 55.2               67.3               -18.0%-                 -                 -                 0.0% 0.0% -                 -                 0.0%

ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ยและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 7.7                9.0                5.3                -13.9% 45.8% 16.7               16.2               3.0%

รวมคา่ใชจ้า่ย 36.5               35.4               28.0               2.9% 30.1% 71.9               83.5               -13.9%
-                 -                 -                 

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นดอกเบีย้ ภาษ ีคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (EBITDA) (13.9)             (15.0)             2.0                -7.6% -788.7% (29.0)             (17.5)             65.1%

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 2.4                 2.4                 2.5                 -0.4% -3.2% 4.8                 5.1                 -6.2%-                 -                 -                 0.0% 0.0% -                 -                 0.0%

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นดอกเบีย้และภาษเีงนิได้ (16.3)             (17.4)             (0.4)               -6.6% n.m. (33.7)             (22.6)             49.1%

ตน้ทนุทางการเงนิ, สทุธิ1/ 2.3                 2.9                 3.5                 -20.6% -33.6% 5.2                 6.9                 -24.3%

ภาษีเงนิได ้(ภาษีรับ) (3.5)                (2.1)                (1.5)                66.1% 139.6% (5.7)                (3.9)                47.3%-                -                -                0.0% 0.0% -                -                0.0%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานปกติ (10.4)             (12.4)             4.5                -15.8% -329.7% (22.8)             (11.8)             92.6%-                 -                 -                 0.0% 0.0% -                 -                 0.0%

รายการพเิศษ หรอืรายการทีไ่มไ่ดเ้กดิเป็นประจ า (4.5)               (1.9)               (2.0)               145.3% 129.6% (6.4)               (3.2)               99.4%

   ตัดจ าหน่ายเงนิมัดจ าทีด่นิ2/ (5.5)                -                 -                 n.m. n.m. (5.5)                -                 n.m.

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่3/ (3.5)                (3.1)                (2.4)                10.0% 46.0% (6.6)                (3.8)                75.3%

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) อืน่ๆ 4.4                 1.3                 0.4                 241.8% n.m. 5.7                 0.6                 922.2%

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรบังวด (15.0)             (14.2)             2.6                5.1% -685.0% (29.2)             (15.0)             94.1%

หมายเหตุ: 1/ ตัง้แตไ่ตรมาส 1'64 เป็นตน้ไป บรษัิทฯจะแสดงรายการ "ดอกเบีย้รับ" เป็นยอดสทุธ ิจาก คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้และตน้ทนุทางการเงนิอืน่  ในรายการ "ตน้ทนุทางการเงนิ, สทุธ"ิ ในค าอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝ่ายบรหิาร  โดยแตเ่ดมิ "ดอกเบีย้รับ" เป็นสว่น

                     หนึง่ของ "รายไดอ้ืน่" ใน "รายไดร้วม"

                  2/ ในไตรมาส 2'64 บรษัิทฯ บันทกึผลขาดทนุทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว  (one-time loss) จ านวนสทุธ ิ5.5 ลา้นบาท จากการขาดทนุจากการตัดจ าหน่ายเงนิมัดจ าทีด่นิ  ส าหรับโครงการสมุย

                  3/ ในไตรมาส 2'64 บรษัิทฯ บันทกึผลขาดทนุทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว  (one-time loss) จ านวนสทุธ ิ3.5 ลา้นบาท จากการขาดทนุจากการดอ้ยคา่
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บรษิทั บูทคิ คอรป์อเรช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) — ค ำอธบิำยและบทวเิครำะหข์องฝ่ำยบรหิำร — ไตรมำสที ่2/2564 และครึง่แรกของปี 2564 

รายได ้

 รำยไดร้วมจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงนิรวมอยู่ที ่25.9 ลำ้น
บำทในไตรมำส 2/2564 เพิม่ขึน้ 44.3% YoY สว่นใหญจ่ำกผล
ประกอบกำรของโครงกำรซมัเมอรพ์อยทซ์ ึง่ไดเ้ปิดด ำเนินกำรใน
ไตรมำส 4/2563 แต่ลดลง 5.2% QoQ สำเหตุหลกัจำกกำร
แพรร่ะบำดของ COVID-19 ระลอกที ่3 ในไตรมำส 2/2564 
สง่ผลใหเ้กดิกำรยกเลกิกำรจองหอ้งพกัและกำรลดลงของอปุสงค ์
ของกำรเขำ้พกัโรงแรมทัง้ในกรงุเทพมหำนครและในตำ่งจงัหวดั 
ส ำหรบัชว่งคร ึง่ปีแรก 2564 รำยไดร้วมจำกกำรด ำเนินงำนในงบ
กำรเงินรวมต ่ำลง 34.1% YoY เน่ืองจำกกำรแพรร่ะบำดของ 
COVID-19 ระลอกที่ 3 ประกอบกบัสำยพันธุเ์ดลตำ้ส่งผล
กระทบอย่ำงรุนแรงต่อกำรประกอบกจิกำรโรงแรมเมือ่เทยีบกบั
คร ึง่แรกของปี   2563 

 เน่ืองจำกไม่มกีำรขำยโครงกำรในชว่งไตรมำส 2/2564 จงึไม่
มกีำรรบัรูก้ ำไรและคำ่ธรรมเนียมจำกกำรขำยโครงกำร 

คา่ใชจ้่าย 

 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนลดลง 5.3% QoQ อยูท่ี ่61.6 ลำ้น
บำทจำกกำรควบคุมค่ำใชจ้่ำยทีม่ปีระสทิธภิำพของกลุ่มบรษิทั 
อย่ำงไรก็ตำมคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ 37.3% YoY 
เน่ืองดว้ยในไตรมำส 2/2563 น้ันมีกำรปิดด ำเนินกำรบำง

โรงแรม ไดแ้ก ่ซทิำดนีส ์8 และโอค๊วูด้ พทัยำ จำกสถำนกำรณ ์
COVID-19 นอกจำกนี ้คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรปรบัเพิม่สูงขึน้
ในไตรมำสนีจ้ำกตน้ทุนค่ำใชจ้่ำยดำ้นบุคลำกรและกำรระงบั
โครงกำรลดเงนิเดอืนบำงสว่น  

 ส ำหรบัชว่งคร ึง่แรกของปี 2564 ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน
ลดลง 15.7% YoY จำกกำรควบคุมค่ำใชจ้่ำยที่เขม้งวดเพื่อ
จ ัดกำรกับสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่เร ิ่มตน้ในไตรมำส 
2/2563 และตอ่เน่ืองมำจนถงึปัจจบุนั 

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นดอกเบีย้ภาษ ีคา่เสือ่มราคาและคา่ตดั
จ าหน่าย (EBITDA) 

 EBITDA ในไตรมำส 2/2564 ขำดทุนลดลง QoQ เป็น 35.7 
ลำ้นบำท จำก 36.7 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2564 จำกกำร
ควบคุมค่ำใชจ้่ำยที่มีประสิทธิภำพแมว้่ำรำยไดร้วมจะลดลง 
ในทำงกลบักนั EBITDA ขำดทนุเพิม่ขึน้ YoY จำกคำ่ใชจ้ำ่ยใน
กำรด ำเนินงำนทีส่งูขึน้ 

 ส ำหรบัชว่งคร ึง่ปีแรก 2564 EBITDA ลดลง 6.1% YoY เป็น
ขำดทุนอยู่ที ่72.4 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงใน
รำยไดร้วมจำกสถำนกำรณ ์COVID-19 ที่ยืดเยือ้และควำม
ลำ่ชำ้ของกำรฉีดวคัซนี แมว้ำ่จะมกีำรใชม้ำตรกำรบรหิำรจดักำร
คำ่ใชจ้ำ่ยและโครงกำรลดเงนิเดอืน 

ผลประกอบการของกลุ่มบรษิทั 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม 
หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 2'64 ไตรมาส 1'64 ไตรมาส 2'63 %QoQ %YoY ครึง่แรก'64 ครึง่แรก'63 %YoY

รายไดร้วม 25.9               27.3               18.0               -5.2% 44.3% 53.3 80.8 -34.1%

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรมและธรุกจิศนูย์การคา้ใหเ้ชา่ 19.9               21.8               12.7               -8.4% 56.7% 41.7               70.4               -40.7%

รายไดค้า่บรหิารจัดการ 6.0                 5.6                 5.2                 7.5% 14.1% 11.5               10.5               10.1%-                 -                 -                 0.0% 0.0% -                 -                 0.0%

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิาร 13.7               13.4               10.6               2.1% 29.4% 27.0               41.6               -35.1%

ตน้ทนุจากการประกอบกจิการโรงแรม และศนูย์การคา้เพือ่ใหเ้ชา่ 11.9               11.6               8.6                 2.5% 37.7% 23.5               37.8               -37.8%

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิาร 1.8                 1.8                 1.9                 0.0% -8.2% 3.5                 3.8                 -8.2%-                 -                 -                 0.0% 0.0% -                 -                 0.0%

ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ยและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 48.0               50.7               34.3               -5.3% 39.8% 98.7               107.5             -8.2%

รวมคา่ใชจ้า่ย 61.6               64.1               44.9               -3.8% 37.3% 125.7             149.1             -15.7%-                -                -                0.0% 0.0% -                -                0.0%

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นดอกเบีย้ ภาษ ีคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (EBITDA) (35.7)             (36.7)             (26.9)             -2.8% 32.7% (72.4)             (68.3)             6.1%

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 16.1               15.9               12.8               1.0% 25.2% 32.0               25.7               24.5%

ตน้ทนุทางการเงนิ, สทุธิ1/,2/ (33.7)              (32.7)              (24.3)              3.0% 38.5% (66.5)              (50.1)              32.7%-                 -                 -                 0.0% 0.0% -                 -                 0.0%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (85.5)             (85.4)             (64.1)             0.1% 33.4% (170.9)            (144.1)            18.6%

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในกจิการร่วมคา้ (12.4)              (11.1)              (13.2)              12.1% -6.4% (23.4)              (16.1)              46.0%

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุในบรษัิทร่วม (0.7)                -                 -                 n.m. n.m. (0.7)                -                 n.m.

ภาษีเงนิได ้(ภาษีรับ) (3.7)                0.1                 (1.2)                n.m. 199.3% (3.6)                (2.5)                45.0%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานปกต ิรวมสว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จาก -                 -                 -                 0.0% 0.0% -                 -                 0.0%

เงนิลงทนุในกจิการรว่มคา้ (94.9)             (96.5)             (76.1)             -1.7% 24.7% (191.4)            (157.6)            21.5%-                 -                 -                 0.0% 0.0% -                 -                 0.0%

รายการพเิศษ หรอืรายการทีไ่มไ่ดเ้กดิเป็นประจ า 7.7                16.0               0.6                -51.8% n.m. 23.7               1.7                n.m.

ตัดจ าหน่ายเงนิมัดจ าทีด่นิ3/ (5.5)                -                 -                 n.m. n.m. (5.5)                -                 n.m.

ตัดจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์3/ (2.3)                -                 -                 n.m. n.m. (2.3)                -                 n.m.

ขาดทนุจากการเลกิกจิการของบรษัิทย่อย4/ (2.3)                -                 -                 n.m. n.m. (2.3)                -                 n.m.

ก าไร (ขาดทนุ) จากการถอนการลงทนุในบรษัิทย่อย 5/ 9.9                 -                 -                 n.m. n.m. 9.9                 -                 n.m.

ก าไร (ขาดทนุ) จากการปรับเปลีย่นเงือ่นไขของสัญญา2/ 0.1                 16.1               -                 -99.1% n.m. 16.2               -                 n.m.

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 0.2                 (2.6)                -                 -106.5% n.m. (2.5)                -                 n.m.

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) อืน่ๆ 7.5                 2.5                 0.6                 195.1% n.m. 10.1               1.7                 507.5%

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั (46.6)             (42.2)             (32.6)             10.6% 43.0% (88.8)             (79.5)             11.7%

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ (40.5)              (38.3)              (42.9)              5.7% -5.5% (78.9)              (76.4)              3.2%

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิส าหรบังวด (87.2)             (80.5)             (75.5)             8.3% 15.4% (167.7)            (155.9)            7.5%

หมายเหต:ุ

4/ ในไตรมาส 2'64 บรษัิทฯ บันทกึผลขาดทนุทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว (one-time loss) จ านวนสทุธ ิ2.3 ลา้นบาท จากการขาดทนุจากการเลกิกจิการของบรษัิทยอ่ยส าหรับโครงการสขุมุวทิ 36

5/ ในไตรมาส 2'64 บรษัิทฯ บันทกึก าไรทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว (one-time gain) จ านวนสทุธ ิ9.9 ลา้นบาท จากการถอนการลงทนุในบรษัิทยอ่ย (บรษัิท บสีโปค ไลฟ์ ไซเอนซ ์จ ากัด)

1/ ตัง้แตไ่ตรมาส 1'64 เป็นตน้ไป บรษัิทฯจะแสดงรายการ "ดอกเบีย้รับ" เป็นยอดสทุธ ิจาก คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้และตน้ทนุทางการเงนิอืน่ ในรายการ "ตน้ทนุทางการเงนิ, สทุธ"ิ ในค าอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝ่ายบรหิาร โดยแตเ่ดมิ "ดอกเบีย้รับ" เป็นสว่นหนึง่ของ 

    "รายไดอ้ืน่" ใน "รายไดร้วม"

2/ ในไตรมาส 2'64 บรษัิทฯ บันทกึก าไรทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว (one-time gain) จ านวนสทุธ ิ0.1 ลา้นบาท จากการปรับเปลีย่นเงือ่นไขของสัญญาเงนิกูข้องโครงการโรงแรมในกลุม่

3/ ในไตรมาส 2'64 บรษัิทฯ บันทกึผลขาดทนุทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว (one-time loss) จ านวนสทุธ ิ5.5 ลา้นบาท จากการตัดจ าหน่ายเงนิมัดจ าทีด่นิ และ จ านวนสทุธ ิ2.3 ลา้นบาท จากการตัดจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับโครงการสมุย
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บรษิทั บูทคิ คอรป์อเรช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) — ค ำอธบิำยและบทวเิครำะหข์องฝ่ำยบรหิำร — ไตรมำสที ่2/2564 และครึง่แรกของปี 2564 

ก าไร (ขาดทุน) ปกต ิ

 ส่วนแบ่งก ำไรจำกกจิกำรรว่มคำ้ ซึง่ส่วนใหญ่มำจำกโรงแรม
เคร ือซิทำดีนส ์มีผลขำดทุน 12.4 ลำ้นบำทในไตรมำส 
2/2564 ดขีึน้เล็กนอ้ยจำกขำดทุน 13.2 ลำ้นบำทในไตรมำส 
2/2563 แต่อ่อนแอลง QoQ จำกกำรแพร่ระบำดของ 
COVID-19 ระลอกที่ 3 น้ันน่ำกงัวลมำกกว่ำระลอกที่ 2 ใน
ไตรมำส 1/2564 

 ในไตรมำส 2/2564 ผลขำดทุนปกติ (ขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนซึง่รวมส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนจำก JV) ปรบัตวัดขีึน้
เป็น 94.9 ลำ้นบำท จำกขำดทุน  96.5 ลำ้นบำทในไตรมำส 
1/2564 ซึง่สอดคลอ้งกนักบั EBITDA ทัง้นี ้ในชว่งไตรมำส 
2/2564 บรษิทับนัทกึรำยไดจ้ำกผลประโยชนท์ำงภำษีจ ำนวน
หน่ึง  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

 ในไตรมำส 2/2564 ผลขำดทุนสทุธอิยู่ที ่87.2 ลำ้นบำท โดย
มรีำยกำรทีเ่กดิขึน้เพยีงคร ัง้เดยีว ประกอบดว้ย รำยไดอ้ืน่ๆที ่
7.5 ลำ้นบำท  ก ำไรจำกกำรถอนกำรลงทุนในบรษิทัย่อยที ่9.9 
ลำ้นบำทจำกกำรที ่ BC ลดสดัสว่นผูถ้อืหุน้ในบรษิทั  บสีโปค 
ไลฟ์ ไซเอนซ ์ จ ำกดัซึง่เป็นบรษิทัย่อยแกผู่ร้ว่มทุน สง่ผลใหม้ี
กำรจดัประเภทบรษิทัใหม่ไปเป็นบรษิทัรว่มในเดอืนพฤษภำคม 
2564 นอกจำกนี ้มกีำรตดัจ ำหน่ำยเ งนิมดัจ ำทีด่นิที ่5.5 ลำ้น
บำท และตดัจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอปุกรณท์ี ่2.3 ลำ้นบำท
ส ำหรบัโครงกำรสมุยทีไ่ดย้กเลกิโครงกำรไปแลว้ และขำดทุน
จำกกำรเลกิกจิกำรของบรษิทัย่อยที ่ 2.3 ลำ้นบำทส ำหรบั
โครงกำรสขุมุวทิ 36 

 ส ำหรบัชว่งคร ึง่ปีแรก 2564 ผลขำดทุนสุทธิเพิ่มขึน้ 7.5% 
YoY ที ่167.7 ลำ้นบำท จำกกำรเพิม่ขึน้ของผลขำดทุนปกต ิ

ผลประกอบการของกลุ่มบรษิทั (ตอ่) 

ธุรกจิโรงแรม 

 ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 BC บรหิำรโครงกำรโรงแรมและ
เซอรว์ิสอพำรท์เมนต ์รวมทัง้หมด 8 โครงกำร โดยแบ่งกำร
บรหิำรแบง่ออกเป็น 2 คลสัเตอร ์ไดแ้ก ่กรงุเทพฯและตำ่งจงัหวดั 

 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 

 เน่ืองจำกสถำนกำรณ ์COVID-19 ท ำใหป้รมิำณนักท่องเทีย่ว
ต่ำงชำตทิีเ่ดนิทำงเขำ้สู่ประเทศไทยน้ันอ้ยมำก ส่งผลให ้กลุ่ม
บรษิทัตดัสนิใจทีจ่ะปิดท ำกำรโครงกำรบำงแหง่เพือ่ทีจ่ะรกัษำเงนิ
สดไว ้

 ทัง้นี ้สถำนะกำรด ำเนินงำนของโรงแรมในกลุม่ เป็นดงันี ้

 รำยไดร้วมจำกโครงกำรในกรุงเทพมหำนครในไตรมำส 
2/2564 อยู่ที ่21.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 13.1% YoY จำกอตัรำ
กำรเขำ้พกัทีป่รบัเพิม่สูงขึน้อยู่ที ่44.8% จำก 32.2% ในไตร
มำส 2/2563 เน่ืองจำกกลยุทธก์ำรตลำดที่มีประสิทธิผล 
อย่ำงไรก็ตำมรำยไดจ้ำกโครงกำรในกรุงเทพฯน้ันลดลง 
11.8% QoQ เน่ืองมำจำกขอ้ปฏิบตัิในกำรควบคุมกำรแพร่
ระบำดของ COVID-19 ที่เขม้งวดในพืน้ที่กรุงเทพมหำนคร
และจงัหวดัอืน่ๆ 

 รำยไดร้วมจำกโครงกำรในตำ่งจงัหวดัในไตรมำส 2/2564 อยู่
ที ่ 1.1 ลำ้นบำท ลดลง 13.5% จำกชว่งเวลำเดยีวกนัของปี
กอ่น เน่ืองจำกสถำนกำรณ ์ COVID-19 ทีย่ดืเยือ้และ
มำตรำกำรกำรควบคมุทีเ่ขม้งวดมำกขึน้ อตัรำกำรเขำ้พกัใน
ไตรมำส 2/2564 เตบิโตเป็นสองเท่ำจำกไตรมำส 2/2563 
แตย่งัคงอยู่ในระดบัต ่ำที ่ 8.0% คำ่หอ้งพกัเฉลีย่ในไตรมำส 
2/2564 อยู่ที ่ 853 บำทลดลงจำก 994 บำทในไตรมำส 
2/2563 ยิง่ไปกวำ่น้ันรำยไดร้วมลดลง 71.3% QoQ จำกคำ่
หอ้งพกัเฉลีย่และอตัรำกำรเขำ้พกัทีป่รบัตวัลดลง 

 โดยรวมกำรแพรร่ะบำด COVID-19 ระลอกที ่3 สง่ผลกระทบ
ดำ้นลบกบัธรุกจิโรงแรมอย่ำงมำก ในขณะทีภ่เูก็ตแซนดบ็์อกซ ์
ดเูหมอืนวำ่จะเป็นแนวคดิทีด่ใีนกำรฟ้ืนคนือตุสำหกรรม
ท่องเทีย่วในภเูก็ตและเป็นสถำนทีก่กัตวัทำงเลอืก อย่ำงไรก็ดี
มำตรำกำรกำรควบคมุทีเ่ขม้งวดและกฎเกณฑท์ียุ่่งยำกภำยใต ้
โมเดลภเูก็ตแซนดบ็์อกซล์ดแรงจงูใจใหนั้กท่องเทีย่วตำ่งชำติ
เดนิทำงมำ อกีทัง้ยงัเป็นอปุสรรคตอ่กำรเดนิทำงจำกตลำด
นักท่องเทีย่วทีส่ ำคญั เชน่ อนิเดยีและรสัเซยี 

ผลการด าเนินการของกลุ่มธุรกจิ 

ธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมนท์ ไตรมาส 2'64 ไตรมาส 1'64 ไตรมาส 2'63 %QoQ %YoY

คา่หอ้งพักเฉลีย่ - กรุงเทพฯ 1,534          1,541          1,631          -0.5% -6.0%

คา่หอ้งพักเฉลีย่ - ตา่งจังหวดั 853             1,088          994             -21.6% -14.2%

อัตราการเขา้พัก - กรุงเทพฯ 44.8% 45.5% 32.2% (0.7) 12.5

อัตราการเขา้พัก - ตา่งจังหวดั 8.0% 12.5% 4.0% (4.5) 4.0

รายไดร้วม - กรุงเทพฯ (ลา้นบาท) 21.2            24.0            18.7            -11.8% 13.1%

รายไดร้วม - ตา่งจังหวดั (ลา้นบาท) 1.1              3.9              1.3              -71.3% -13.5%

กลุม่พืน้ที่ Properties เปิดด าเนนิการ* ชว่งเวลาปิดด าเนนิการ

โอค๊วูด้ 24 เปิด

ซทิาดนีส ์8 เปิด เม.ย. 2563 - ต.ค. 2563**

ซทิาดนีส ์11 เปิด เม.ย. 2563 - ม.ิย. 2564***

ซทิาดนีส ์16 เปิด

ซทิาดนีส ์23 ปิด พ.ค. 2563 - ปัจจบัุน

โนโวเทล นมิมาน**** เปิด

โอค๊วูด้ ภเูก็ต ปิด เม.ย. 2563 - ปัจจบัุน

โอค๊วูด้ พทัยา เปิด เม.ย. 2563 - พ.ค. 2563

ก.พ. 2564 - ม.ีค. 2564

* ขอ้มลู ณ 30 ม.ิย. 2564

** กลับมาเปิดด าเนนิการ เป็น สถานกกักนัโรคแหง่รัฐทางเลอืก (ASQ)

*** กลับมาเปิดด าเนนิการ เป็น สถานพยาบาลผูป่้วยเฉพาะกจิ

**** BC ก าลังพจิารณาวา่จะด าเนนิการเปิดตอ่หรอืไม่ เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนัน้ฟ้ืนตัว

        นานกวา่ทีค่าดไว ้โดยวัดจากตัวเลขของนักทอ่งเทีย่วจนีทีอ่ยูป่ระมาณ 45%

กรงุเทพฯ

ตา่งจงัหวดั
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บรษิทั บูทคิ คอรป์อเรช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) — ค ำอธบิำยและบทวเิครำะหข์องฝ่ำยบรหิำร — ไตรมำสที ่2/2564 และครึง่แรกของปี 2564 

ธุรกจิใหเ้ชา่พืน้ทีศู่นยก์ารคา้ 

 ในไตรมำส 2/2562 กลุ่มบรษิัทไดท้ ำกำรขำยโครงกำร
ซมัเมอร ์ฮิลล ์และ ซมัเมอร ์ฮบั ออฟฟิศ ใหแ้ก่บรษิัทที่ไม่มี
ควำมเกีย่วขอ้งกนักบั BC ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกผูซ้ ือ้ใหบ้รหิำร
สนิทรพัยต์่อเป็นระยะเวลำ 3 ปี โดย BC ไดร้บัรำยไดจ้ำกค่ำ
บรหิำรจดักำรสนิทรพัยด์งักลำ่ว 

 ในไตรมำส 2/2564  ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรซมัเมอร ์
พอยทด์ขีึน้อย่ำงต่อเน่ืองโดยเห็นไดจ้ำกกำรเตบิโตของอตัรำ
ค่ำเชำ่เฉลีย่และ EBITDA margin เน่ืองดว้ยกำรเพิม่ขึน้ของ
จ ำนวนผูเ้ชำ่โดยในส่วนพืน้ทีค่ำ้ปลกีมีอตัรำกำรเชำ่ทีใ่กลจ้ะ
เต็มพืน้ทีแ่ลว้ 

 อย่ำงไรก็ตำม COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อควำม
ตอ้งกำรเช่ำพืน้ที่ออฟฟิศส ำหรบัโครงกำรซมัเมอรพ์อยท ์
ดงัน้ัน BC จงึเสำะหำโอกำสสรำ้งธรุกจิใหม่เพือ่เพิม่รำยได ้ซ ึง่
รวมถึงธุรกิจใหเ้ชำ่พืน้ที่จดัเก็บสิ่งของ โดยปรบัเปลี่ยนจำก
พืน้ที่ออฟฟิศที่ย ังว่ำงอยู่ โดยเรำตัง้เป้ำที่จะเปิดใหบ้รกิำร
ดงักลำ่วในชว่งไตรมำส 1/2565 

 

 

 

ผลการด าเนินการของกลุ่มธุรกจิ (ตอ่) 

 ณ สิน้ไตรมำส 2/2564   กลุ่มบรษิทั มสีนิทรพัยร์วมที ่4,042 
ลำ้นบำท เพิ่มขึน้เล็กน้อยจำก 3,996 ลำ้นบำทในไตรมำส 
1/2564 สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของสินทรพัยไ์ม่
หมุนเวยีน แมว้ำ่สนิทรพัยห์มุนเวยีนจะลดลงโดยสำเหตุหลกัมำ
จำกกำรลดลงในเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด และลูกหนี้

อืน่ 

 หนีส้นิรวมอยู่ที ่3,359 ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2564  เพิม่ขึน้ 
5.2% จำก 3,192 ลำ้นบำทในไตรมำส 1/2564 สำเหตุหลกั
มำจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงนิกูร้ะยะยำวจำกสถำบนัทำงกำรเงิน 
คำ่กอ่สรำ้งคำ้งจำ่ย  และหนีส้นิตำมสญัญำเชำ่ 

 ส่วนของผูถ้อืหุน้ ลดลงเป็น 684 ลำ้นบำท จำก 804 ลำ้นบำท 
ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 จำกขำดทุนสะสมในชว่งไตรมำสที่

ผ่ำนมำ 

 อตัรำส่วนหนีส้นิต่อทุนสุทธเิพิ่มขึน้เป็น 4.79 เท่ำ ณ สิน้ไตร
มำส 2/2564 จำก 2.76 เท่ำ ณ สิน้ไตรมำส 2/2563 สำเหตุ
หลกัมำจำกกำรกูย้มืทีเ่พิม่ขึน้และส่วนของผูถ้อืหุน้ทีล่ดลงจำก
ขำดทุนสะสม 

 กระบวนกำรขำยสนิทรพัยแ์บบมดัรวมส ำหรบั 4 โครงกำรขึน้
ไปทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน (BOI) ซึง่เป็นหน่ึงในขัน้ตอน
ของ “Built-Operate-Sale” ซึง่เป็นโมเดลธุรกิจหลักของ 
BC ด ำเนินกำรไปไดด้ว้ยด ีโดยในปัจจุบนั BC อยู่ในขัน้ตอน
กำรเจรจำรำยละเอียดต่ำงๆกบัผูซ้ ือ้และก ำลงัด ำเนินกำรที่จะ
ปิดกำรขำยหน่ึงถงึสองโครงกำรภำยในสิน้ปีนีแ้ละอกีบำงส่วน
ในชว่งคร ึง่ปีแรกของปี 2565 

 นอกจำกนี ้BC ยงัไดพ้ิจำรณำแนวทำงกำรระดมทุนผ่ำนกำร
แปลงสนิทรพัยเ์ป็นเงินสด (Asset Monetization) กำรออก
ตรำสำรตำ่งๆ เคร ือ่งมอืทำงกำรเงนิ ทีห่ลำกหลำย 

 หำกกลุ่มบรษิัทสำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนธุรกิจไดส้ ำเร็จ 
อตัรำสว่นโครงสรำ้งทำงกำรเงนิและสถำนะเงนิสดของของกลุ่ม
บรษิัทจะดีขึน้อย่ำงมีนัยส ำคญั ซึง่จะชว่ยผลกัดนักำรเติบโต
ของธุรกจิและสนับสนุนแผนขยำยยธุรกจิเพื่อกระจำยควำม
เสีย่งของธรุกจิของกลุม่บรษิทัได ้ 

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

ธุรกจิใหเ้ช่าพืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ ไตรมาส 2'64 ไตรมาส 1'64 ไตรมาส 2'63 %QoQ %YoY

ARR-Summer Point (THB) 933             912             -             2.4% n.m.

% OCC - Summer Point 40.0% 40.2% 0.0% (0.3) 40.0

Rev - Summer Point (THB mn) 8.4              8.4              -             0.0% n.m.

% EBITDA margin - Summer Point 42.3% 32.9% 0.0% 0.1 0.4

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 2'64 ไตรมาส 1'64 ไตรมาส 2'63 %QoQ %YoY

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 82.4             152.7           207.4           -46.0% -60.3%

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 167.6           277.4           351.5           -39.6% -52.3%

รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 3,874.6        3,718.4        3,634.3        4.2% 6.6%

รวมสนิทรพัย์ 4,042.2       3,995.9       3,985.8       1.2% 1.4%

รวมหนีส้นิ 3,358.6        3,191.5        2,980.2        5.2% 12.7%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 683.7          804.3          1,005.6       -15.0% -32.0%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 4,042.2       3,995.9       3,985.8       1.2% 1.4%

อตัราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่ทนุ (เทา่) 4.79            3.78            2.76            

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (เทา่) 4.91            3.97            2.96            
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บรษิทั บูทคิ คอรป์อเรช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) — ค ำอธบิำยและบทวเิครำะหข์องฝ่ำยบรหิำร — ไตรมำสที ่2/2564 และครึง่แรกของปี 2564 

งบกระแสเงินสดรวม 

 กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนตดิลบ 26.8 ลำ้นบำทใน
ไตรมำส 2/2564 จำกสถำนกำรณ ์COVID-19 ทีอ่่อนแอลง 
ส่งผลกระทบต่อกำรประกอบกจิกำรโรงแรมและน ำไปสู่กำรปิด
ธรุกจิโรงแรมบำงที ่ส ำหรบัชว่งคร ึง่ปีแรก 2564 กระแสเงนิสด
จำกกจิกรรมด ำเนินงำนฟ้ืนตวั 44.9% YoY โดยมำจำกกำร
บรหิำรจดักำรเงนิลงทุนหมุนเวยีนทีร่ดักมุ 

 กระแสเงินสดใชไ้ปจำกกิจกรรมกำรลงทุนเพิ่มสูงขึน้ 58.4 
ลำ้นบำทในไตรมำส 2/2564 จำก 39.9 ลำ้นบำท ในไตรมำส 
1/2564  จำกตน้ทุนกำรกอ่สรำ้งทีเ่พิม่สูงขึน้ในบำงโครงกำร 
ส ำหรบัชว่งคร ึง่ปีแรก 2564 กระแสเงนิสดใชไ้ปจำกกจิกรรม
กำรลงทุนลดลงอย่ำงมนัียส ำคญั 53.8% YoY จำกกำรทีก่ลุ่ม
บริษัทไดช้ะลอกำรใชจ้่ำยส ำหรบักำรก่อสรำ้งโครงกำร
เน่ืองจำก COVID-19  ทั้งนี้ในช่วงคร ึง่ปีแรก 2563 น้ันมี

ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบักำรก่อสรำ้งโครงกำรซมัเมอรพ์อยท ์(ซึง่
ด ำเนินกำรก่อสรำ้งแลว้เสร็จและเปิดด ำเนินกำรในไตรมำส 
4/2563) และเงนิมดัจ ำส ำหรบัทีด่นิส ำหรบัโครงกำรสขุมุวทิ 5 

 กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิในไตรมำส 2/2564 ลดลง 
84.1% QoQ อยู่ที่ 15.0 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัมำจำกกำร
กูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินและกจิกำรทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบักลุ่ม
บรษิทัในไตรมำส 1/2564 ส ำหรบัชว่งคร ึง่ปีแรก 2564 กระแส
เงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินเพิ่มขึน้อยู่ที่ 109.7 ลำ้นบำท 
จำกกำรทีใ่นชว่งเวลำนีน้ั้นไม่มรีำยกำรเงนิสดจำ่ยเพือ่ช ำระเงนิ
กูย้ืมและเงินปันผลจ่ำยใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัโดยเปรยีบเทียบ
กบัในชว่งคร ึง่ปีแรก 2563 ที่ซ ึง่เงินปันผลปี 2562 จ่ำยใน
เดอืนมกรำคม 2563 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 2'64 ไตรมาส 1'64 ไตรมาส 2'63 %QoQ %YoY ครึง่แรก'64 ครึง่แรก'63 %YoY

กระแสเงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน (26.8) (21.1) (3.6) 26.7% 490.8% (47.9) (86.9) -44.9%

กระแสเงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (58.4) (39.9) (128.9) 46.5% -69.1% (98.3) (212.6) -53.8%

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงานสทุธหิลงัใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (85.2) (61.0) (132.5) 39.6% -54.0% (146.2) (299.5) -51.2%

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 15.0 94.7 69.2 -84.1% 36.9% 109.7 14.6 652.1%

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) - สทุธิ (70.1) 33.7 (63.4) -308.4% -153.1% (36.5) (285.0) -87.2%

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด - ตน้งวด 152.7 119.1 270.8 28.3% -56.0% 119.1 492.4 -75.8%

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปีของบรษัิทย่อยทีเ่ลกิกจิการ* (0.2) 0.0 0.0 n.m. n.m. (0.2) 0.0 n.m.

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด - ปลายงวด 82.4 152.7 207.4 -46.0% -26.4% 82.4 207.4 -60.3%

หมายเหตุ: *บรษัิท บทูคิ แบงค็อก สขุมุวทิ 36 จ ากัด
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บรษิทั บูทคิ คอรป์อเรช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) — ค ำอธบิำยและบทวเิครำะหข์องฝ่ำยบรหิำร — ไตรมำสที ่2/2564 และครึง่แรกของปี 2564 

โครงการ ทีต่ ัง้ จ านวนหอ้ง/

ขนาดพืน้ที ่
สถานะ 

ธุรกจิโรงแรม      
กมลา 1 ภเูก็ต 230 ไดร้บักำรอนุมตัจิำก EIA และไดร้บัใบอนุญำตกอ่สรำ้ง เน่ืองจำกกำรระบำดของ 

COVID-19 ก ำหนดกำรกอ่สรำ้งก ำลงัอยู่ระหวำ่งกำรพจิำรณำ  
กมลา 2 ภเูก็ต 200 ไดร้บักำรอนุมตัจิำก EIA และไดร้บัใบอนุญำตกอ่สรำ้ง เน่ืองจำกกำรระบำดของ 

COVID-19 ก ำหนดกำรกอ่สรำ้งก ำลงัอยู่ระหวำ่งกำรพจิำรณำ  
นิมมาน 2 เชยีงใหม่ 141 ไดร้บักำรอนุมตัจิำก BOI และ EIA เน่ืองจำกกำรระบำดของ COVID-19 ก ำหนดกำร

กอ่สรำ้งก ำลงัอยู่ระหวำ่งกำรพจิำรณำ  
นิมมาน 3 เชยีงใหม่ 141 อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรออกแบบ. เน่ืองจำกกำรระบำดของ COVID-19 ก ำหนดกำร

กอ่สรำ้งก ำลงัอยู่ระหวำ่งกำรพจิำรณำ 
โครงการสุขมุวทิ 5 กรงุเทพมหำนคร - เกดิควำมลำ้ชำ้กำรอนุมตัจิำก EIA เน่ืองจำกกำรระบำดของ COVID-19  
โครงการสุขมุวทิ 16-2 กรงุเทพมหำนคร 65 กำรกอ่สรำ้งใกลจ้ะแลว้เสรจ็ตัง้แตไ่ตรมำส 3/2563 แตจ่ ำเป็นตอ้งหยุดเน่ืองจำก

สถำนกำรณ ์COVID-19 
โครงการสุขมุวทิ 36 กรงุเทพมหำนคร 177 กำรกอ่สรำ้งจ ำเป็นตอ้งหยุดพกั เน่ืองมำจำกกำรประกำศกรงุเทพมหำนคร เร ือ่งสัง่ปิด

สถำนทีเ่ป็นกำรช ัว่ครำว และก ำหนดกำรเปิดด ำเนินกำรจะสอดคลอ้งกบัจำกกำร
ประกำศกรงุเทพมหำนคร  

ธุรกจิใหเ้ชา่พืน้ที่

ศูนยก์ารคา้ 

  

  
โครงการเจรญิกรุง กรงุเทพมหำนคร 2,169 ตำรำงเมตร กำรด ำเนินกำรออกแบบเสรจ็สมบรูณแ์ลว้  เน่ืองจำกกำรระบำดของ COVID-19 จงึ

ชะลอกำรประมูลส ำหรบัผูร้บัเหมำ  
ธุรกจิกญัชงและกญัชาแผนไทยเพือ่สุขภาพ  
บรษิทั บสีโปค ไลฟ์ ไซ
เอนซ ์จ ากดั 

น่ำน -  หลกัจำกกำรลงนำม MOU ในเดอืนตลุำคม 2563 มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำช
มงคลลำ้นนำวทิยำเขตน่ำน พนัธมติรของบรษิทั บสีโปค ไลฟ์ ไซเอนซ ์จ ำกดั 
ซ ึง่เป็นบรษิทัในเครอืของ BC ไดร้บัใบอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ (อย.) เมือ่วนัที ่30 มถินุำยน 2564 โดยใบอนุญำตจำก อย. 
ดงักล่ำว ท ำใหส้ำมำรถน ำเขำ้สำยพนัธุก์ญัชำไดถ้งึ 41 สำยพนัธุ ์จ ำนวน 398 
เมล็ด และปลกูกญัชำ เพือ่กำรท ำวจิยัและพฒันำ (R&D)  

 นอกจำกนี ้บรษิทั บสีโปค ไลฟ์ ไซเอนซ ์จ ำกดั รว่มกบั มหำวทิยำลยัเทคโนโลยี
รำชมงคลลำ้นนำ และมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับรุ ีไดล้งนำมบนัทกึ
ควำมเขำ้ใจรว่มสำมฝ่ำย ณ วนัที ่15 กรกฎำคม 2564 เพือ่สรำ้งควำมรว่มมอื
เพือ่กำรผลติและหรอืกำรสกดัผลติภณัฑย์ำ เคร ือ่งส ำอำง อำหำรเสรมิ และ
ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ทีใ่ชก้ญัชำและกญัชงเป็นส่วนประกอบ 

 BC ยงัคงตัง้เป้ำหมำยในกำรเปิดใหบ้รกิำรเชงิพำณิชยข์องศนูยส์ขุภำพกญัชำ
และกญัชง และรำ้นคำ้ส ำหรบัผลติภณัฑก์ญัชำและกญัชงในชว่งตน้ไตรมำส 
1/2565 

พฒันาการทีส่ าคญั 

หมำยเหต:ุ แผนกำรพฒันำโครงกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลง 


