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16. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

16.1. ภาพรวมของผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา 

BC ประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นรปูแบบ สรา้ง-ดําเนินงาน-ขาย (Build-Operate-Sell: BOS) โดยทีผ่่านมา 

BC จะเป็นผู้เริม่ดําเนินการตัง้แต่การจดัหาทําเลที่ดิน ว่าจ้างผู้รบัเหมาก่อสรา้ง ประเมนิและควบคุมมาตรฐานงาน

ก่อสรา้งจนแลว้เสรจ็ หลงัจากนัน้ BC จะบรหิารโครงการจนมกีระแสเงนิสดในระดบัหน่ึง แลว้จงึขายโครงการใหแ้ก่ผูซ้ือ้

โครงการ (Buyers) ที่คาดหวงัผลตอบแทนจากการดําเนินงานอสงัหารมิทรพัยท์ี่พรอ้มดําเนินการและมกีระแสเงนิสด

แลว้ต่อไป ทัง้น้ี การขายโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์บ่งเป็น 2 รูปแบบ คอื 1. การขายหุน้ของบรษิทัย่อย และ 2. การ

ขายสนิทรพัยข์องโครงการ ซึง่ขึน้กบัความตอ้งการของผูซ้ือ้โครงการเป็นหลกั 

รายละเอยีดโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ี ่BC ขายไปในชว่งปี 2557 – 6M61 

 โครงการ สดัสว่น

การลงทุน 

ธุรกจิ ปีทีข่าย รปูแบบการ

ขายโครงการ 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ อพารท์เมน้ท ์

ทรลิเลีย่นท ์สขุมุวทิ 18 

51.0% โรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์ 2557 ขายสนิทรพัย ์

2. โรงแรม โอโซ่ พทัยา รสีอรท์ 51.0% โรงแรม 2558 ขายหุน้ 

3. ศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 63.7% ศนูยก์ารคา้ 2560 ขายหุน้ 

4. โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่า

ตอง 

20.4% โรงแรม 2561 ขายหุน้ 

ในปี 2558 BC ไดด้าํเนินการปรบัโครงสรา้งกลุม่ดว้ยการเขา้ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและกจิการรว่มคา้ภายใต้

การควบคุมเดยีวกนัของกลุ่มผู้ถอืหุ้น รวมถงึการเขา้ซื้อธุรกิจการบรหิารสนิทรพัย์ที่ดําเนินการโดย BAM ซึ่งรวมถึง

สนิทรพัยห์ลกัทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานและการถ่ายโอนพนกังานทีเ่กีย่วขอ้ง สง่ผลใหปั้จจุบนั BC มรีายไดห้ลกั 3 ประเภท 

ไดแ้ก่  

 กาํไรจากการขายเงนิลงทุนหรอืสนิทรพัย ์ 

 รายได้จากการประกอบกจิการโรงแรม ศูนย์การคา้ ซึ่งเป็นรายได้ที่เกดิขึน้ในช่วงก่อนการขายโครงการ 

และ 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารพฒันาและบรหิารสนิทรพัย ์ 

ณ 30 มถุินายน 2561 BC มโีครงการทีด่าํเนินการแลว้และอยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งดงัน้ี 

ก. กลุม่ธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมนท ์ 

 โครงการ ดาํเนินงาน

โดยบริษทั 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นของ BC 

สถานะ 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์สขุมุวทิ 

24 

BSA 100.0% ดาํเนินการแลว้ 

2. โรงแรม พทัยา เบย ์รสีอรท์ พทัยา BMT2 49.8% อยูร่ะหวา่งปรบัปรงุ คาดวา่จะเปิด

ดาํเนินการภายใน 2Q62 

3. วลิลา่ 1 ป่าตอง BPK2 20.4% ดาํเนินการแลว้ 
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 โครงการ ดาํเนินงาน

โดยบริษทั 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นของ BC 

สถานะ 

4. วลิลา่ 2 ป่าตอง BPK3 20.4% อยูร่ะหวา่งปรบัปรงุ คาดวา่จะเปิด

ดาํเนินการภายใน 4Q61 

5. โรงแรม เจอรน่ี์ย ์ฮบั ภเูกต็ BPTS3 32.1% ดาํเนินการแลว้ 

6. โรงแรม เชยีงใหม ่นิมมาน วนั BCMN1 26.0% อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง คาดวา่จะเปิด

ดาํเนินการใน 2Q62 

7. โรงแรม เชยีงใหม ่นิมมาน ท ู BCMN2 100.0% อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง คาดวา่จะเปิด

ดาํเนินการใน 1Q63 

8. โรงแรม เชยีงใหม ่นิมมาน ทร ี BCMN3 100.0% อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง คาดวา่จะเปิด

ดาํเนินการใน 3Q63 

9. โครงการสขุมุวทิ 16-2 BBS16-2 51.0% อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง คาดวา่จะเปิด

ดาํเนินการใน ภายใน 3Q63 

10. โครงการสขุมุวทิ 36 BBS36 100.0% ดาํเนินการลงนามในสญัญาจะซือ้

จะขายทีด่นิแลว้ คาดวา่จะเริม่

ก่อสรา้งภายใน 1Q62 และเปิด

ดาํเนินการภายใน 4Q63 

หมายเหตุ: BC ไดข้ายโรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง แลว้ใน 1Q61 

ข. กลุม่ธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมนท ์(บรษิทัรว่มคา้) 

 โครงการ ดาํเนินงาน

โดยบริษทั 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นของ BC 

สถานะ 

1. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 BB 26.0% ดาํเนินการแลว้ 

2. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 BR 26.0% ดาํเนินการแลว้ 

3. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 BL 26.0% ดาํเนินการแลว้ 

4. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23 BA 26.0% ดาํเนินการแลว้ 

ค. กลุม่ธุรกจิศนูยก์ารคา้และสาํนกังานใหเ้ชา่ 

 โครงการ ดาํเนินงาน

โดยบริษทั 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นของ BC 

สถานะ 

1. ศนูยก์ารคา้ ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง BPKN1 26.0% ดาํเนินการแลว้ 

2. ซมัเมอรฮ์บั ออฟฟิศ BPKN2 26.0% อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง คาดวา่จะเปิด

ดาํเนินการใน 4Q61 

3. ทีด่นิเปลา่ตรงขา้มศนูยก์ารคา้ 

ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง (Summer 

Hub 2) 

BPKN3 38.3% อยูร่ะหวา่งการออกแบบ คาดวา่จะ

เปิดดาํเนินการใน 2Q63 
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16.2. วิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ ตามงบการเงินรวม 

รายได้รวม 

 งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

ผลิตภณัฑ/์บริการ 25581 2559 2560 6M60 6M61 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. กาํไรจากการขายเงนิ

ลงทุนหรอืสนิทรพัย ์
233.9 43.6% - - 230.9 44.0% 230.9 63.5% 273.4 58.7% 

2. รายไดจ้ากการประกอบ

กจิการโรงแรม 

ศนูยก์ารคา้และอาคาร

สาํนกังานใหเ้ชา่ 

228.6 42.6% 197.9 74.7% 207.0 39.4% 107.1 29.4% 128.6 27.6% 

3. รายไดจ้ากการบรหิาร 40.4 7.5% 52.9 20.0% 81.0 15.4% 21.9 6.0% 49.9 10.7% 

4. รายไดอ้ื่นๆ 34.1 6.4% 14.1 5.3% 6.2 1.2% 3.9 1.1% 13.5 2.9% 

รวมรายได้ 537.1 100.0% 264.9 100.0% 525.1 100.0% 363.8 100.0% 465.5 100.0% 

รายไดข้อง BC แบง่ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) กาํไรจากการขายเงนิลงทุนหรอืสนิทรพัย ์(กาํไรจากการขายโครงการ) 

เน่ืองจากกําไรจากการขายโครงการมจีํานวนที่ค่อนขา้งสงูเมื่อเทยีบกบัรายไดป้ระเภทอื่นๆ จงึเป็นปัจจยั

หลกัที่ส่งผลกระทบให้รายได้รวมของ BC มคีวามผนัผวนตามรูปแบบการดําเนินธุรกิจ BOS โดยในช่วงปี 2558 ถึง 

6M61 BC ไดม้กีารขายโครงการทัง้สิน้ 3 โครงการ ดงัน้ี 

 

โครงการ 
สดัส่วนการถือหุ้น 

โดย BC 
ปีท่ีขาย 

กาํไรจากการขาย 

(ล้านบาท) 

โรงแรม โอโซ่ พทัยา 51.0% 2558 233.9 

ศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 63.7% 2560 230.9 

โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง 20.4% 2561 273.4 

2) รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม และศนูยก์ารคา้ใหเ้ชา่ 

2.1) รายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์

                                                
1
 เน่ืองจากในปี 2558 เดอืน สงิหาคม BC ไดท้าํสญัญาเพือ่ดาํเนินการซื้อสนิทรพัยแ์ละโอนยา้ยพนกังานบางสว่นจาก BAM ซึง่ประกอบ

ธุรกจิบรหิารจดัการโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์ละเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั จงึไดแ้สดงผลประกอบการของ BAM ในสว่นทีเ่กีย่วกบั

ธุรกจิบรหิารจดัการโครงการอสงัหารมิทรพัยน้ี์เพิม่เตมิจากผลประกอบการของ BC ในปีเดยีวกนั ทัง้น้ี การเพิม่ขอ้มลูดงักล่าวเป็นไป

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการพจิารณาผลประกอบการโดยรวมเท่านัน้ 
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BC ดําเนินธุรกิจโรงแรมและเซอร์วสิอพาร์เม้นท์ใน 2 รูปแบบ คือ ดําเนินการเองโดยบรษิัทย่อย 

(โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ์ สุขุมวทิ 24, โรงแรมเจอรน่ี์ย ์ฮบั ภูเกต็ และ โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่าตอง) และ

ลงทุนผ่านกจิการรว่มคา้ (กลุ่มโรงแรมซทิาดนีสท์ัง้ 4 แห่ง) ทัง้น้ี การลงทุนในรปูแบบกจิการรว่มคา้นัน้ จะมไิดร้บัรูเ้ป็น

รายได ้แต่จะรบัรูเ้ป็น “สว่นแบง่กาํไรจากการรว่มคา้” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

2.1.1) โครงการทีล่งทุนโดยบรษิทัยอ่ย  

รายได้จากธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมนท์ประกอบไปด้วยรายได้ค่าห้องพกั รายได้

จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม รายไดค้่าเช่าและบรกิารซึ่งเป็นรายไดท้ี่ทางโรงแรมใหร้า้นอาหารภายนอกเช่าพื้นที ่

คา่บรกิารซกัรดีและสปา และรายไดอ้ื่น 

ตารางแสดงรายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ทแ์ยกตามโครงการ 

หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 6M60 6M61 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์สขุมุวทิ 24 87.1 86.7 86.5 43.4   44.3    

2. โรงแรม พทัยา เบย ์รสีอรท์  20.2   8.92  -    -    -    

3. โรงแรม โอโซ่ พทัยา 48.93  -    -    -    -    

4. โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง -    31.94  91.8  52.8    28.45    

5. โรงแรม เจอรน่ี์ย ์ฮบั ภเูกต็ -    -     3.66   -    24.0    

6. วลิลา่ 1 ป่าตอง -  -  -  -  0.16

7  

รวมรายได้ธรุกิจโรงแรม 156.2 127.4 181.9 96.2    96.7    

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเทา่นัน้ 

รายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ท์ในปี 2559 จํานวน 127.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 

เป็นจํานวน 28.8 ลา้นบาท อนัเป็นผลมาจากการขายโรงแรม โอโซ่ พทัยา ไปเมื่อ 16 ธนัวาคม 2558 รวมถงึการปิด

ปรบัปรงุโรงแรม พทัยา เบย ์รสีอรท์ ในปี 2559 โดยในปี 2560 BC มรีายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ท์

จาํนวน 181.9 ลา้นบาท ปรบัตวัดขีึน้จากปี 2559 เป็นจาํนวน 54.5 ลา้นบาท สบืเน่ืองจากการเปิดดาํเนินการเตม็ปีของ

โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง และการเปิดดาํเนินการของ โรงแรม เจอรน่ี์ย ์ฮบั ภเูกต็ ในวนัที ่9 ธนัวาคม 2560 

6M61 BC มรีายได้จากธุรกจิโรงแรมและเซอร์วสิอพาร์ทเม้นท์ 96.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก 6M60  เป็น

จํานวน 0.5 ล้านบาทสืบเน่ืองจากผลการดําเนินของโรงแรม เจอร์นีย์ ฮบั ภูเก็ต จํานวน 24.0 ล้านบาท และผล

ประกอบการของโรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์สขุุมวทิ 24 ซึ่งเพิม่ขึน้เลก็น้อยตามอตัราการเขา้พกัทีเ่พิม่ขึน้จาก 84.0% 

ใน 6M60 เป็น 86.1% ใน 6M61 โดยรายได้จากโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่าตอง ใน 6M61 ลดลงจํานวน 24.4 

ล้านบาทเมื่อเทียบกับ 6M60 เน่ืองจาก BC สามารถรบัรู้รายได้เพียงช่วงระยะเวลาก่อนขายโครงการให้แก่ผู้ซื้อ

โครงการ (1 มกราคม - 28 กุมภาพนัธ ์2561) เทา่นัน้ 

                                                
2 พทัยา เบย ์รสีอรท์ เซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์ปิดปรบัปรงุตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2559 
3 โรงแรม โอโซ่ พทัยา ขายเมือ่ 16 ธนัวาคม 2558 
4 โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง เปิดดาํเนินการเมือ่ 1 พฤษภาคม 2559  
5 โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง ขายเมือ่ 28 กุมภาพนัธ ์2561 
6 โรงแรม เจอรน่ี์ย ์ฮบั ภเูกต็ เปิดดาํเนินการเมือ่ 9 ธนัวาคม 2560 
7 วลิล่า 1 ป่าตอง เปิดดาํเนินการเมือ่ 12 เมษายน 2561 
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ตารางแสดงรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งทีม่ที ัง้หมด (Revenue Per Available Room: RevPar8) แยกตามโครงการ 

หน่วย: (บาท/วนั) 2558 2559 2560 6M60 6M61 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์สขุมุวทิ 24 2,034 1,958 1,978  1,999   2,052  

2. โรงแรม พทัยา เบย ์รสีอรท์ 718 767 -  -     -    

3. โรงแรม โอโซ่ พทัยา 893 - -  -     -    

4. โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง - 789 1,490  1,767   2,860  

5. โรงแรม เจอรน่ี์ย ์ฮบั ภเูกต็ - - 633  -    545  

6. วลิลา่ 1 ป่าตอง  -     -     -     -    4,477 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเทา่นัน้ 

ตารางแสดงรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งทีข่ายได ้(Average Daily Rate: ADR) แยกตามโครงการ 

หน่วย: (บาท/วนั) 2558 2559 2560 6M60 6M61 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์สขุมุวทิ 24 2,347 2,359 2,349  2,380   2,384  

2. โรงแรม พทัยา เบย ์รสีอรท์ 1,063 1,062 -  -     -    

3. โรงแรม โอโซ่ พทัยา 1,250 - -  -     -    

4. โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง - 1,697 1,921 2,110  3,066  

5. โรงแรม เจอรน่ี์ย ์ฮบั ภเูกต็ - - 1,030  -     982  

6. วลิลา่ 1 ป่าตอง  -     -     -    - 11,640 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเทา่นัน้ 

ตารางแสดงอตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (Occupancy Rate9) แยกตามโครงการ 

หน่วย: % 2558 2559 2560 6M60 6M61 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์สขุมุวทิ 24 86.7% 83.0% 84.2% 84.0% 86.1% 

2. โรงแรม พทัยา เบย ์รสีอรท์ 67.6% 72.2% -  -     -    

3. โรงแรม โอโซ่ พทัยา 71.4% - -  -     -    

4. โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง - 46.5% 77.6% 83.7% 93.3% 

5. โรงแรม เจอรน่ี์ย ์ฮบั ภเูกต็ - - 61.5%  -    55.5% 

6. วลิลา่ 1 ป่าตอง  -     -     -     -    38.5% 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเทา่นัน้ 

                                                
8 รายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งทีม่ที ัง้หมด (Revenue Per Available Room: RevPar) หมายถงึคา่เฉลีย่ทัง้ปีของรายไดค้า่หอ้งต่อจาํนวนหอ้งทัง้หมด

ทีม่ไีวข้าย 
9 อตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (Occupancy Rate) หมายถงึ จาํนวนหอ้งทีข่ายไดต้่อจาํนวนหอ้งทัง้หมดทีม่ไีวใ้หบ้รกิาร ทัง้น้ีตาราง Occ. Rate 

จะแสดงเฉพาะระยะเวลาทีโ่รงแรมอยูภ่ายใตก้ารบรหิารของ BC เทา่นัน้ 
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 ในปี 2558 – 2560 RevPar ของโรงแรม โอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 24 มีมูลค่าสูงสุดในกลุ่มที่

ประมาณ 2,000 บาท/วนั/หอ้ง และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งทีข่ายได ้(Average Daily Rate: ADR) ประมาณ 2,300 บาท/

วนั/ห้อง ขณะที่ Occ. Rate ของโรงแรม โอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 24 อยู่ในระดับ 86.7%, 83.0% และ 84.2% 

ตามลําดบั โดยอตัราการเขา้พกัทีล่ดลงในช่วงปี 2559 มาจากลกัษณะของธุรกจิโรงแรมทีเ่น้นไปยงักลุ่มลูกคา้ทีเ่ขา้พกั

แบบระยะยาว (Long-stay) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่เดนิทางมาปฏบิตังิานในประเทศไทยตามนโยบายของ

บรษิัทต้นสงักดั ซึ่งมปัีจจยัของการลดต้นทุนในการบรหิารงานรวมถึงการโยกย้ายสํานักงานใหญ่ไปยงัประเทศอื่น 

อยา่งไรกต็ามโรงแรมกย็งัสามารถดาํเนินการให ้ADR อยูใ่นระดบัเดมิอยา่งต่อเน่ือง ทัง้น้ี ในปี 2560 อตัราเขา้พกัทีเ่พิม่

ขึน้มาจากการปรบักลยุทธ์การทําการตลาดที่มุ่งเน้นไปหาลูกค้าเขา้พกัระยะสัน้ (Short-stay) มากขึ้น โดยใน 6M61 

โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ์ สุขุมวทิ 24 ม ีRevPar เพิม่จาก 6M60 เลก็น้อยสบืเน่ืองมาจากอตัราการเขา้พกัที่เพิม่ขึน้

จาก 84.0% เป็น 86.1% ตามลาํดบั 

ในปี 2558 – 2559 โรงแรม พทัยา เบย ์รสีอรท์ ม ีRevPar และ ADR ในชว่งปี 2558 – 2559 ก่อนปิดเพื่อ

ปรบัปรุงอยู่ที่ประมาณ 700 บาท/วนั/ห้อง และ 1,100 บาท/วนัห้อง และโรงแรมโอโซ่ พทัยา ม ีRevPar และ ADR ที ่

ประมาณ 900 บาท /วนั/หอ้ง และ 1,300 บาท/วนั/หอ้ง ตามลาํดบั  

ในส่วนโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่าตองที่เปิดดําเนินการในปี 2559 นัน้เน่ืองจากโรงแรมพึ่งเริ่ม

ดําเนินการประมาณกลางปีจงึยงัมอีตัราเขา้พกัไม่สูงมากนัก ต่อมาในปี 2560 RevPar ของโรงแรมเพิม่ขึน้ตามอตัรา

การเข้าพัก (Occupancy Rate: Occ. Rate) ที่เพิ่มสูงขึ้นจาก 46.5% ในปี 2559 เป็น 77.6% ในปี 2560 ส่งผลให ้

RevPar ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,500 บาท/วนั/ห้อง ทัง้น้ี RevPar ใน 6M61 ของ โรงแรม ไฮแอท เพลส 

ภเูกต็ ป่าตอง เพิม่ขึน้เป็นประมาณ 2,860 บาท/หอ้ง/วนั จาก 6M60 ทีป่ระมาณ 1,767 บาท/หอ้ง/วนั ปัจจยัหลกัมาจาก

ในปี 2561 บรษิัทได้ปรบักลยุทธ์โดยการเพิ่มฐานลูกค้าจากทัง้เอเจ้นท์ (Wholesale) และ ออนไลน์ (Online Travel 

Agency: OTA) ซึง่สง่ผลให ้ADR สงูขึน้จาก 2,110 บาท/วนั/หอ้ง เป็น 3,066 บาท/วนั/หอ้ง ทัง้น้ี ใน 6M60 และ 6M61 

โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตองม ีOcc. Rate ที ่83.7% และ 93.3% ตามลาํดบั เน่ืองจาก BC ไดข้าย โรงแรม ไฮ

แอท เพลส ภูเก็ต ป่าตอง ใน 1Q61 ซึ่งยงัอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว อย่างไรก็นักท่องเที่ยวจะลดน้อยลง (Low 

Season) ตัง้แต่เดอืน เมษายน เป็นตน้ไป สง่ผลใหธุ้รกจิโรงแรมในภเูกต็จะม ีADR ลดลงตามไปดว้ย 

ในขณะที่ โรงแรม เจอรน่ี์ย์ ฮบั ภูเก็ต เริม่เปิดดําเนินการในปีเดยีวกนัซึ่งม ีOcc. Rate ที่ 61.5% และม ี

RevPar ที่ประมาณ 600 บาท/วนั/ห้อง โดยสาเหตุที่โรงแรมสามารถทําอัตราการเข้าพักที่สูงได้ตัง้แต่ปีแรกสืบ

เน่ืองมาจากการใช้กลยุทธ์ทางราคาในช่วงต้น รวมถงึการใช้การตลาดออนไลน์ผ่านสื่อต่างๆ โดยใน 6M61 RevPar 

ของโรงแรม เจอรน่ี์ย ์ฮบั ภูเกต็ ลดลงจากช่วงเปิดดําเนินการในปี 2560 เป็นประมาณ 545 บาท/หอ้ง/วนั และมอีตัรา

เขา้พกั 55.5% ซึ่งเป็นผลกระทบจากปรมิาณนักท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างมากในไตรมาส 2 ตามฤดูกาลท่องเที่ยวของ

จงัหวดัภเูกต็ทีไ่ดก้ลา่วในขา้งตน้ 

2.1.2) โครงการที ่BC ลงทุนในกจิการรว่มคา้  

BC ได้ดําเนินการลงทุนในกลุ่มโรงแรมซิทาดีนส์ทัง้ 4 แห่งในรูปแบบของกิจการร่วมค้า 

(Joint Venture) ร่วมกบัเครอืโรงแรมแอสคอทท์ (ASCOTT) ส่งผลใหง้บการเงนิของกจิการร่วมคา้เหล่าน้ีถูกแสดงผล

ดําเนินงานในรูปของ “ส่วนแบ่งกําไรของเงนิลงทุนในการร่วมค้า” เท่านัน้ ทัง้น้ี ในเชิงของการวเิคราะห์และบรหิาร

ตดิตามผลดําเนินการ BC ยงัคงใชร้ปูแบบการตดิตามเช่นเดยีวกบักลุ่มโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมนท์ที่ดําเนินการ

โดยบรษิทัยอ่ยดงัเชน่ในขอ้ 2.1.1 
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ตารางรายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ทแ์ยกตามโครงการ 

หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 66M6060 66M6161 

1. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 37.8 38.0 39.0  19.3   20.8  

2. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 58.9 57.6 57.6  28.5   27.3  

3. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 65.8 65.3 47.5  23.5   35.5  

4. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23 67.2 70.2 69.3  34.2   35.5  

รวม 229.7 231.1 213.5  105.5   119.2  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเทา่นัน้ 

เน่ืองจากกลุ่มโรงแรมซทิาดนีสเ์น้นกลุ่มลูกคา้เขา้พกัระยะยาว (Long-stay) จงึสง่ผลใหร้ายไดม้คีวามคงที่

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ โดยมยีอดขายในปี 2558 -2560 เท่ากยั 229.7 ลา้นบาท 231.1 ลา้นบาท และ 213.5 ลา้น

บาท ตามลาํดบั ทัง้น้ีปัจจยัหลกัทีส่ง่ผลกระทบใหย้อดขายลดลงในปี 2560 นัน้มาจากการแบ่งสว่นปรบัปรงุของ โรงแรม 

ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 เป็นเวลา 10 เดอืน เพือ่ปรบัภาพลกัษณ์ทัง้หมดของโรงแรม 

6M61 กลุ่มโรงแรมมผีลดําเนินการที่ดกีว่า 6M60 สาเหตุหลกัมาจากการปรบัปรุงของ โรงแรม ซทิาดนีส ์

สุขุมวทิ 11 แล้วเสรจ็ ส่งผลให้ Occ. Rate ของโรงแรมเพิม่ขึ้นจากช่วงเดยีวกนัของปี 2560 ที่มกีารปิดบางส่วนเพื่อ

ปรบัปรงุภาพลกัษณ์ 

ตารางแสดงรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งทีม่ที ัง้หมด (Revenue Per Available Room: RevPar) แยกตามโครงการ 

หน่วย: (บาท/วนั) 2558 2559 2560 6M606M60 6M616M61 

1. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 1,272 1,269 1,306  1,275   1,398  

2. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 1,209 1,179 1,173  1,177   1,115  

3. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 1,266 1,240 855  858   1,373  

4. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23 1,243 1,282 1,298  1,302   1,302  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเทา่นัน้ 

ตารางแสดงรายไดเ้ฉลีย่ต่อหอ้งทีข่ายได ้(Average Daily Rate: ADR) แยกตามโครงการ 

หน่วย: (บาท/วนั) 2558 2559 2560 6M606M60 6M616M61 

1. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 1,455 1,435 1,473  1,453   1,566  

2. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 1,406 1,431 1,448  1,478   1,476  

3. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 1,479 1,431 1,596  1,498   1,657  

4. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23 1,447 1,459 1,485  1,512   1,527  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเทา่นัน้ 
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ตารางแสดงอตัราการเขา้พกัเฉลีย่ (Occupancy Rate) แยกตามโครงการ 

หน่วย: % 2558 2559 2560 6M60 6M61 

1. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 87.4% 88.4% 88.7% 87.8% 89.2% 

2. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 86.0% 82.4% 81.0% 79.6% 75.5% 

3. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 85.6% 86.7% 53.6% 57.3% 82.9% 

4. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23 85.9% 87.8% 87.4% 86.1% 85.3% 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเทา่นัน้ 

 โรงแรม ซทิาดนีส ์สุขุมวทิ 16 ม ีRevPar ช่วงปี 2558 – 2560 ที่ประมาณ 1,200 – 1,300 บาท/วนั/หอ้ง 

โดยปัจจยัหลกัที่ทําให้ RevPar เพิม่ขึน้มาจาก Occ. Rate ที่เพิม่ขึ้น โดย 6M61 สามารถเพิม่ RevPar ได้สูงขึน้จาก 

6M60 เน่ืองจากมกีารเพิม่สดัส่วนของลูกค้าระยะสัน้ (Short Stay) ที่มอีตัราค่าห้องพกัสูงกว่าลูกค้าระยะยาว (Long 

Stay) สง่ผลให ้ADR เพิม่ขึน้เป็นประมาณ 1,600 บาท/วนั/หอ้ง 

 โรงแรม ซิทาดนีส ์สุขุมวทิ 8 ม ีRevPar ช่วงปี 2558 – 2560 ที่ประมาณ 1,100 – 1,200 บาท/วนั/ห้อง 

โดยปัจจยัหลกัที่ทําให้ RevPar ลดลงเลก็น้อยในปี 2559 – 2560 สบืเน่ืองจาก Occ. Rate ที่ลดลงซึ่งเป็นผลมาจาก

ลูกคา้องค์กร ไดแ้ก่ Huawei และ Ericsson เป็นต้น มกีารยา้ยฐานสาํนักงานรวมถงึการปรบัลดงบประมาณ ทัง้น้ีทาง

โรงแรมมีกลยุทธ์เพิ่ม Occ. Rate จากการเพิ่มสดัส่วนการขายตัวแทน (Agency) รวมถึงการโปรโมท และการให้

โปรโมชัน่ทางออนไลน์ (Online Travel Agency: OTA) ซึ่งจะทําให้ชื่อของโรงแรมขึน้เป็นรายชื่อลําดบัต้นๆ บนหน้า

เวบไซต ์ซึง่น่าจะสง่ผลใหโ้รงแรมสามารถรกัษาระดบัรายไดใ้หอ้ยูใ่กลเ้คยีงกบัปีก่อนหน้า 

 โรงแรม ซิทาดนีส์ สุขุมวทิ 11 ม ีRevPar ช่วงปี 2558 – 2560 ที่ประมาณ 900 – 1,200 บาท/วนั/ห้อง 

โดยปัจจยัหลกัทีท่ําให ้RevPar, ADR และ Occ. Rate ลดลงในปี 2560 มาจากการแบ่งชัน้เพื่อปิดปรบัปรุงโรงแรมเป็น

เวลา 10 เดอืน โดย 6M61 RevPar ของโรงแรมเพิม่สูงกว่า 6M60 อย่างมนีัยสาํคญั สบืเน่ืองจาก Occ. Rate ที่สูงถงึ 

82.9% ซึง่เป็นผลจากภาพลกัษณ์ใหมห่ลงัจากการปรบัปรงุโรงแรม 

 โรงแรม ซทิาดนีส ์สุขุมวทิ 23 ม ีRevPar ช่วงปี 2558 – 2560 ที่ประมาณ 1,200 – 1,400 บาท/วนั/หอ้ง 

โดยปัจจยัหลกัที่ทําให้ RevPar เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองมาจาก ADR และ Occ. Rate ที่เพิ่มขึ้น โดย 6M61 โรงแรมม ี

RevPar และ ADR ในระดบัเดยีวกบั 6M60 

2.2) รายละเอยีดรายไดจ้ากธุรกจิศนูยก์ารคา้เพือ่ใหเ้ชา่ 

BC ได้เปิดดําเนินการศูนย์การค้า เรนฮลิล์ สุขุมวทิ 47 ขึน้เป็นโครงการแรกในปี 2555 และศูนย์การค้า

ซมัเมอรฮ์ลิล์ พระโขนง ในปี 2560 เป็นแห่งที่ 2 ซึ่งพื้นที่ของศูนย์การค้าทัง้สองมขีนาดใกลเ้คยีงกนัโดย ศูนยก์ารค้า 

เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 5,732 ตร.ม. และ ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 5,130 ตร.ม. 
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ตารางรายไดจ้ากธุรกจิศนูยก์ารคา้แยกตามโครงการ 

หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 6M60 6M61 

ศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47  72.4   70.4   10.910   10.9   -    

ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง -    -    12.211  -     28.7  

Summer Hub 2 -    -    2.0    -     3.1  

รวม 72.4 70.4 25.1 10.9  31.8  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเทา่นัน้ 

ปี 2558 - 2560 BC ไดด้ําเนินการธุรกจิศูนยก์ารคา้ใหเ้ช่าภายใต้การบรหิารจดัการทัง้หมด  2 แห่ง ไดแ้ก่ ศูนยก์ารค้า 

เรนฮลิล ์สุขุมวทิ 47 และ ศูนยก์ารคา้ ซมัเมอรฮ์ลิล์ พระโขนง โดยมรีายไดร้วมจากธุรกจิศูนยก์ารคา้ใหเ้ช่าในปี 2558 - 2560 เท่ากบั 

72.4 ลา้นบาท 70.4 ลา้นบาท และ 25.1 ลา้นบาท ตามลําดบั ทัง้น้ี สาเหตุที่รายไดร้วมในปี 2560 ลดลงอย่างมนีัยสาํคญัเน่ืองจาก BC 

ดาํเนินการขาย ศูนยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 ไปเมื่อ 24 กุมภาพนัธ ์2560 นอกจากน้ี ในปี 2560 BC ไดเ้ริม่ดาํเนินการศนูยก์ารคา้

ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2560 และมรีายไดจ้ากการใหเ้ชา่ทีด่นิทีอ่ยูร่ะหวา่งรอพฒันาโครงการจาํนวน 2.0 ลา้นบาท 

6M61 รายไดข้อง ศูนยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง เท่ากบั 28.7 ลา้นบาท มอีตัราค่าเช่าเฉลีย่ต่อพืน้ทีท่ีม่ไีวใ้ห้

เช่า (Leasable Area) เพิม่ขึน้จากประมาณ 570 บาท/ตร.ม./เดอืนสาํหรบัเดอืนกนัยายน-ธนัวาคม 2560 เป็นประมาณ 780 บาท/

ตรม/เดอืนใน 6M61 

ตารางแสดงอตัราคา่เชา่ต่อพืน้ทีท่ีม่ไีวใ้หเ้ชา่ (Leasable Area) แยกตามโครงการ 

หน่วย: บาท/ตร.ม./เดือน 2558 2559 2560 6M60 6M61 

ศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 756 738 721 721 - 

ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง  -   -  571   -  775 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเทา่นัน้ 

ตารางแสดงอตัราคา่เชา่ต่อพืน้ทีท่ีป่ลอ่ยเชา่ (Occupied Area) แยกตามโครงการ 

หน่วย: บาท/ตร.ม./เดือน 2558 2559 2560 6M60 6M61 

ศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 843 889 867 867 - 

ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง - - 706 - 836 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเทา่นัน้ 

ตารางแสดงอตัราการเชา่พืน้ทีเ่ฉลีย่ (Occupancy Rate) แยกตามโครงการ 

หน่วย: บาท/ตร.ม./เดือน 2558 2559 2560 6M60 6M61 

ศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 89.7% 83.1% 83.1% 83.1% - 

ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง - - 81.0% - 92.7% 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเทา่นัน้ 

                                                
10 ขายโครงการเมือ่ 24 กุมภาพนัธ ์2560 
11 เปิดดาํเนินการ 1 กนัยายน 2560 
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ในปี 2559 ศูนย์การค้า เรนฮลิล์ สุขุมวทิ 47 มอีตัราค่าเช่าต่อพื้นที่ทัง้หมดที่มใีห้เช่าลดลงจากปี 2558 

เน่ืองจากมผีูเ้ช่ายกเลกิสญัญา และมอีตัราคา่เชา่ต่อพืน้ทีท่ีป่ลอ่ยเชา่เพิม่ขึน้จากปี 2558 เน่ืองจากในปี 2559 เป็นปีทีถ่งึ

รอบระยะเวลาการต่อสญัญาทีม่กีารปรบัขึน้ค่าเช่า ทัง้น้ี ในปี 2560 อตัราค่าเช่าต่อพืน้ทีท่ ัง้หมดทีม่ใีหเ้ช่า และอตัราค่า

เชา่ต่อพืน้ทีท่ีป่ลอ่ยเชา่ลดลงจากปี 2559 เน่ืองจากมกีารเปลีย่นผูเ้ชา่ โดยอตัราค่าเชา่จากผูเ้ชา่รายใหมเ่ป็นอตัราทีน้่อย

กวา่อตัราของผูเ้ชา่รายเก่าเน่ืองจากเป็นการเชา่พืน้ทีจ่าํนวนมากกวา่ผูเ้ชา่รายเก่า 

ในปี 2560 ศูนยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนงมอีตัราค่าเช่าต่อพืน้ทีท่ ัง้หมดทีม่ใีหเ้ช่า และอตัราค่าเช่าต่อ

พืน้ทีท่ีป่ล่อยเช่าอยูท่ีป่ระมาณ 600 บาท/ตร.ม./เดอืน และ 700 บาท/ตร.ม./เดอืน ตามลาํดบั โดยใน 6M61 BC ดาํเนิน

ธุรกจิศูนย์การค้าเพยีงแห่งเดยีวคอื ศูนย์การค้าซมัเมอรฮ์ลิล์ พระโขนง ซึ่ง BC สามารถเพิม่อตัราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย 

(Occupancy Rate) จากเดมิที ่81.0% ในปี 2560 เป็น 92.7% สง่ผลใหอ้ตัราคา่เช่าต่อพืน้ทีท่ีป่ล่อยเชา่นัน้เพิม่ขึน้จากปี

ก่อนทีป่ระมาณ 710 บาท/ตร.ม./เดอืน เป็นประมาณ 840 บาท/ตร.ม./เดอืน 

3) รายไดจ้ากการใหบ้รกิารพฒันาและบรหิารสนิทรพัยโ์ดย BC 

เน่ืองจาก BC เป็นผูด้ําเนินการตัง้แต่จดัหาที่ดนิ พฒันาโครงการ จนเจรจาขายสนิทรพัยแ์ละโครงการจน

แลว้เสรจ็ ดงันัน้ BC จงึเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมต่างๆ ดงัรายละเอยีดในตารางต่อไปน้ี 

ตารางแสดงรายไดจ้ากการใหบ้รกิารพฒันาและบรหิารสนิทรพัย ์

หน่วย: ล้านบาท 255812 2559 2560 6M60 6M61 

รายไดค้า่ธรรมเนียมดาํเนินการ - 16.1 38.4 3.5 34.2 

รายไดค้า่บรหิารจดัการ 40.4 36.8 28.1 18.3 8.5 

รายไดจ้ากการยกเลกิและสิน้สดุสญัญา

บรหิาร 
-12

13 - 14.5 - 7.2 

รวม 40.4 52.9 81.0 21.9 44.4 

BC มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารพฒันาและบรหิารสนิทรพัย ์ดงัน้ี 

3.1) รายไดค้่าธรรมเนียมดําเนินการ (Origination Fee) คอื ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ที่ BC เรยีกเกบ็จากผู้

รว่มลงทุนโดยอตัราที่เรยีกเกบ็จะขึน้กบัขนาดของโครงการ และระยะเวลาที่ผูร้่วมลงทุนเขา้ร่วมลงทุนนับจากวนัที่เริม่

โครงการ ในอตัราไมน้่อยกวา่ 3% ของมลูคา่เงนิลงทุนรวมของโครงการ 

                                                
12 เน่ืองจากในปี 2558 เดอืน สงิหาคม BC ไดท้ําสญัญาเพื่อดําเนินการซื้อสนิทรพัยแ์ละโอนยา้ยพนักงานบางส่วนจาก BAM ซึง่ประกอบ

ธุรกจิบรหิารจดัการโครงการอสงัหารมิทรพัย์และเป็นกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั จงึแสดงผลประกอบการของ BAM ในส่วนที่เกี่ยวกบัธุรกิจ

บรหิารจดัการโครงการอสงัหารมิทรพัย์น้ีเพิม่เตมิจากผลประกอบการของ BC ในปีเดยีวกนั ทัง้น้ี การแสดงขอ้มูลดงักล่าวเป็นเพยีงเพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการพจิารณาผลประกอบการโดยรวมเทา่นัน้ 
13 ปรบัปรงุรายการคา่ธรรมเนียมจากการยกเลกิและสิน้สดุสญัญาบรหิารจาํนวน 715,781 บาท โดยยอด 213,541 บาท ไดร้วมไวใ้นรายได้

อื่น เน่ืองจากรายไดจ้าํนวนดงักล่าวประกอบดว้ยรายได ้ก) คา่พนกังาน ข) คา่เชา่ออฟฟิศ ค) คา่ระบบ ERP และ ง) ยกเวน้ดอกเบีย้ โดย

ยอดทีเ่หลอืเป็นการปรบัปรงุรายการระหวา่งกนั 
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 ปี 2559 BC เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดําเนินการจากโครงการต่างๆ ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น เช่น 

ศนูยก์ารคา้ ซมัเมอร ์ฮลิล ์พระโขนง, ซมัเมอรฮ์บั ออฟฟิศ และ โรงแรม เชยีงใหม่ นิมมาน วนั ทัง้น้ี ในปี 2560 BC มี

รายไดจ้ากคา่ธรรมเนียมดาํเนินการจากโครงการ โรงแรมเชยีงใหม ่นิมมาน วนั เป็นหลกั  

3.2) รายไดค้่าบรหิารจดัการ ประกอบไปดว้ยค่าธรรมเนียมบรหิารจดัการพฒันาโครงการ (Development 

Management Fee) และคา่ธรรมเนียมการบรหิารสนิทรพัย ์(Asset Management Fee) 

 ค่าธรรมเนียมบรหิารจดัการพฒันาโครงการ คอืค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากโครงการโดยตรง

สําหรบัการให้บรกิารบรหิารโครงการในช่วงการก่อสรา้ง ซึ่งจะเรยีกเก็บเป็นรายเดอืน และมี

อตัราขึน้อยู่กบัขนาด ตําแหน่ง และปัจจยัอื่นๆ ของโครงการ โดยจะเรยีกเกบ็ตามระยะเวลาที่

ใชใ้นการก่อสรา้ง 

 ค่าธรรมเนียมการบรหิารสนิทรพัย ์คอืค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากโครงการสาํหรบัการบรหิาร

สนิทรพัย์ หรอืดําเนินธุรกิจของโครงการเมื่อมกีารดําเนินการแล้ว ซึ่งมอีตัราประมาณ 50% 

ของค่าธรรมเนียมบรหิารจดัการพฒันาโครงการ  และมอีตัราการเติบโตประมาณ 3% ต่อปี 

โดยค่าธรรมเนียมน้ีจะถูกยกเลกิเมื่อมกีารขายโครงการใหแ้ก่ผูซ้ื้อโครงการ ยกเวน้กรณีทีผู่ซ้ื้อ

โครงการตอ้งการใหท้าง BC เป็นผูบ้รหิารโครงการต่อภายหลงัจากวนัซือ้ขายโครงการ 

เน่ืองจากรายไดค้า่บรหิารจดัการเป็นการเรยีกเกบ็จากบรษิทัผูด้าํเนินโครงการซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของ 

BC ดงันัน้รายไดท้ีแ่สดงในสว่นน้ีจะแสดงเพยีงรายไดท้ี ่BC เรยีกเกบ็จากบรษิทัภายนอกกลุ่มบรษิทัฯ ที ่BC ใหบ้รกิาร 

รวมถึงบรษิทัในกลุ่มที่ BC ไม่มอีํานาจควบคุม ได้แก่ โรงแรมซิทาดนิส์ทัง้ 4 โดยรายได้ค่าบรหิารจดัการในปี 2558 

เท่ากบั 40.4 ลา้นบาท ต่อมา BC ไดป้รบักลยุทธม์าเป็นการมุ่งเน้นการบรหิารจดัการโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ใน

ขอบเขตการดาํเนินธุรกจิของ BC เทา่นัน้ BC จงึไดท้าํการยกเลกิสญัญาใหบ้รกิารแก่บุคคลภายนอก ซึง่สง่ผลใหร้ายได้

คา่บรหิารจดัการลดลงในปี 2559 และ 2560 ที ่36.8 ลา้นบาท และ 28.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

6M61 BC มรีายไดค้่าบรหิารจดัการจํานวน 8.5 ล้านบาท น้อยกว่า 6M60 จากการเปลี่ยนกลยุทธ์

ตามทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นขา้งตน้ 

3.3) รายไดจ้ากการยกเลกิและสิน้สดุสญัญาบรหิาร ประกอบไปดว้ย ค่ายกเลกิสญัญาการบรหิารสนิทรพัย ์

(Termination Fee) และคา่ธรรมเนียมการขายโครงการ (Exit Fee) 

 ค่ายกเลิกสญัญาการบรหิารสนิทรพัย์ คือค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บเมื่อมีการยกเลิกสญัญา

บรหิารสนิทรพัย ์ซึง่มอีตัราเทา่กบัคา่ธรรมเนียมการบรหิารสนิทรพัย ์1 ปี 

 ค่าธรรมเนียมการขายโครงการ คอืค่าธรรมเนียมที ่BC เรยีกเกบ็จากผูร้ว่มลงทุนในอตัรา 3% 

จากมลูค่าที่ขายโครงการ สาํหรบัค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการเจรจาและดําเนินการซื้อขายโครงการ 

โดย BC เริม่เรยีกเกบ็จากผูร้่วมลงทุนของโครงการ โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง เป็น

โครงการแรก 

 ในปี 2560 BC มีรายได้จากการยกเลิกและสิ้นสุดสญัญาบริหารจํานวน 21.7 ล้านบาท จากการขาย

โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตองซึง่มกีารเรยีกเกบ็จาํนวน 14.5 ลา้นบาทในปี 2560 และ 7.2 ลา้นบาทใน 6M61  
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4) รายไดอ้ื่นๆ 

หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 6M60 6M61 

ดอกเบีย้รบั 3.3 3.4 3.5 1.7 1.7 

กาํไรจากการไดร้บัยกเวน้ดอกเบีย้จา่ย 11.6 - - - - 

รายไดอ้ื่น 19.2 10.7 2.8 2.2 11.8 

รวม    34.1 14.1 6.2 3.9 13.5 

ในปี 2558 BC มกีําไรจากการไดร้บัยกเวน้ดอกเบีย้จ่าย 11.6 ลา้นบาท ซึ่งเป็นรายการที ่โรงแรม โอ๊ควูด้ 

เรสซเิดนซ์ สุขมุวทิ 24 ไดร้บัการยกหน้ีดอกเบีย้คา้งจ่ายจากผูถ้อืหุน้รายหน่ึงเน่ืองจากมกีารปรบัโครงสรา้งบรษิทั และ

ผูถ้อืหุน้รายดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการเลกิกจิการ นอกจากน้ี ในสว่นของรายไดอ้ื่น 19.2 ลา้นบาท มสีว่นประกอบสาํคญัคอื

รายการจากศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 ทีไ่ดร้บัเงนิชดเชยค่าภาษจีากกรรมการ 5.0 ลา้นบาท สบืเน่ืองจากการรบั

โอนสทิธกิารเช่าจาํนวน 50.0 ลา้นบาทในอดตีซึ่งไม่ไดท้ําการหกั ณ ทีจ่่ายและนําสง่ไว ้รวมถงึมกีารกลบัรายการภาษี

โรงเรือนค้างจ่ายที่ได้ตัง้ไว้เกินสําหรบัปี 2555 ถึง 2559 ประมาณ 3.0 ล้านบาท นอกจากน้ีศูนย์การค้า เรนฮิลล ์

สุขุมวทิ 47 ยงัไดร้บัเงนิชดเชยจากการที่ผูเ้ช่าขอยกเลกิสญัญาเช่าก่อนกําหนดรวม 3.0 ลา้นบาท และมรีายการจาก

การเปิดดําเนินการโรงแรมโอโซ่ พัทยา ซึ่งเกิดจากการตรวจเช็คเพื่อรบังานและมีการหักเงนิประกันผลงานจาก

ผูร้บัเหมา รวมถงึการเคลมประกนัคา่น้ําทว่มรวมประมาณ 2.0 ลา้นบาท 

ปี 2559 BC มรีายการหลกัในส่วนของรายไดอ้ื่น คอื การปรบัปรุงการขายเงนิลงทุนซึ่งเป็นการคนืเงนิที่

เรยีกเกบ็จากลกูหน้ีทีเ่กดิภายใตช้่วงการบรหิารจดัการของโรงแรม โอโซ่ พทัยา จาํนวน 5.1 ลา้นบาท จากผูซ้ือ้โรงแรม 

โอโซ่ พทัยา และปี 2560 BC มรีายการเงนิกองทุนสาํรองเลีย้งชพีไดร้บัคนื 1.1 ลา้นบาท จากการทีพ่นกังานลาออก 

 6M61 บรษิัทมรีายได้อื่นๆ 13.5 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของรายได้อื่นที่นอกเหนือจากดอกเบี้ยรบัจํานวน 

11.6 ลา้นบาทน้ี รายการสาํคญัมาจากโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ประมาณ 11.3 ลา้นบาทซึ่งแยกเป็นการเค

ลมจากการตรวจรบังานก่อสรา้ง 8.3 ลา้นบาท และ คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยทีต่ ัง้ไวเ้กนิประมาณ 3.0 ลา้นบาท  

5) สว่นแบ่งกาํไรขาดทุนของเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 

 ณ 31 มนีาคม 2561 BC มเีงนิลงทุนในกจิการร่วมค้า ด้วยสดัส่วนการลงทุน 26.0% ในกลุ่มซทิาดนีส ์4 

บรษิทั ดงัน้ี 

ตารางแสดงสว่นแบง่กาํไรขาดทุนของเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 

หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 6M60 6M61 

1. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16  (1.5)  (1.4)  (1.4)  (0.6)  (0.1) 

2. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8  (2.4)  (2.1)  (2.6)  (1.9)  (3.3) 

3. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11  1.6   0.1   (6.9)  (3.6)  0.4  

4. โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 23  1.0   1.5   0.4   (0.2)  1.3  

รวม  (1.3)  (1.8)  (10.6)  (6.3)  (1.7) 

หมายเหตุ: แสดงผลดาํเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะกจิการของโครงการนัน้ๆ 
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 ผลประกอบการของโรงแรมซิทาดีนส์ยงัมีขาดทุนอยู่ในบางช่วงเน่ืองจากกลุ่มบรษิัทมีค่าเสื่อมราคาที่

คอ่นขา้งมาก ประกอบกบัปี 2560 โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 ไดม้กีารปิดปรบัปรงุสง่ผลใหจ้าํนวนหอ้งพกัทีม่ไีวข้าย

ลดลงอยา่งมนียัสาํคญั สว่นแบง่กาํไรขาดทุนของเงนิลงทุนในการรว่มคา้จงึตดิลบเป็นอยา่งมากในปี 2560 

 6M61 โรงแรม ซิทาดนีส์ สุขุมวทิ 11 กลบัมาเปิดดําเนินการเต็มรูปแบบ ประกอบกบั ADR ที่ดขีึ้นของ

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 16 สง่ผลใหส้ว่นแบ่งกําไรขาดทุนของเงนิลงทุนในการรว่มคา้ปรบัตวัสงูขึน้จากปี 2560 จาก 

(10.6) ลา้นบาท เป็น (1.7) ลา้นบาท  

ต้นทุนและกาํไรขัน้ต้น 

1) ตน้ทุนและกาํไรขัน้ตน้จากการขายโครงการ 

หน่วย: ล้านบาท สดัส่วนการ

ถือหุ้น (%) 

รายได้จาก

การขาย 

ต้นทุนจาก

การขาย 
กาํไร  

โรงแรม โอโซ่ พทัยา 51.0% 492.0 258.1 233.9 

ศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 64.9% 445.8 214.9 230.9 

โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง 26.4% 923.0 649.6 273.4 

ตน้ทุนจากการขายโครงการประกอบดว้ยมลูค่าตามบญัชขีองโครงการ ณ วนัทีต่กลงและระบุในสญัญาซือ้ขาย 

รวมกบัค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งในการขาย ทัง้น้ี ในปี 2558 BC ได้ขายโรมแรม โอโซ่ พทัยามกีําไรขัน้ต้นจากการขาย

โครงการจํานวน 233.9 ล้านบาท ในปี 2560 BC ได้ขายศูนย์การค้า เรนฮลิล์ สุขุมวทิ 47 มกีําไรขัน้ต้นจากการขาย

โครงการจาํนวน 230.9 ลา้นบาท  และใน 1Q61 BC ไดข้ายโรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง มกีําไรขัน้ตน้จากการ

ขายโครงการจาํนวน 273.4 ลา้นบาท 

2) ตน้ทุนและกาํไรขัน้ตน้จากการดาํเนินธุรกจิโรงแรมเซอรว์สิอพารท์เมน้ทแ์ละศนูยก์ารคา้ 

2.1) รายละเอยีดตน้ทุนและกาํไรขัน้ตน้จากธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมน้ท ์

2.1.1) โครงการทีล่งทุนโดยบรษิทัยอ่ย 

ตารางแสดงตน้ทุนขายของแต่ละโครงการ 

 งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 6M60 6M61 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซิ

เดนซ ์สุขมุวทิ 24 

40.2 46.1% 34.5 39.8% 33.4 38.6% 17.8 41.1%  15.7   35.4%  

2. โรงแรม พทัยา เบย ์รี

สอรท์ 

11.1 54.8% 4.4 49.2% - - - -  -     -  

3. โรงแรม โอโซ่ พทัยา 23.8 48.7% - - - - - -  -     -  

4. โรงแรม ไฮแอท เพลส 

ภเูกต็ ป่าตอง 

- - 35.8 112.4% 48.3 52.6% 29.2 55.3%  10.7   37.5%  

5. โรงแรม เจอรน่ี์ย ์ฮบั 

ภเูกต็ 

- - - - 2.8 77.1% - - 17.2   71.7%  
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 งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 6M60 6M61 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

6. วลิล่า 1 ป่าตอง - - - - - - - - 0.1 93.2% 

รวม 75.1 48.0% 74.7 58.6% 84.4 46.4% 47.0 48.9%  43.7   45.1%  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเทา่นัน้ 

ตารางแสดงกาํไรขัน้ตน้ของแต่ละโครงการ 

 งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 6M60 6M61 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

1. โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซิ

เดนซ ์สุขมุวทิ 24 

47.0 53.9% 52.1 60.2% 53.1 61.4%  25.5   58.9%   28.6   64.6%  

2. โรงแรม พทัยา เบย ์รี

สอรท์ 

9.1 45.2% 4.5 50.8% - - -  -  -    - 

3. โรงแรม โอโซ่ พทัยา 25.1 51.3% - - - - - -  -    - 

4. โรงแรม ไฮแอท เพลส 

ภเูกต็ ป่าตอง 

- - (3.9) (12.4%) 43.5 47.4%  23.6   44.7%   17.8   62.5%  

5. โรงแรม เจอรน่ี์ย ์ฮบั 

ภเูกต็ 

- - - - 0.8 22.9%  -     -   6.8   28.3%  

6. วลิล่า 1 ป่าตอง - - - - - -  -     -   0.0   6.8%  

รวม 81.2 52.0% 52.7 41.4% 97.5 53.6%  49.2   51.1%   53.2   54.9%  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเทา่นัน้ 

ตน้ทุนในปี 2558 สาํหรบัธุรกจิโรงแรมและอพารท์เมน้ทเ์ท่ากบั 75.1 ลา้นบาทหรอืคดิเป็น 48.0% ของรายได้

รวมจากธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารเ์มน้ท์ ในปี 2559 BC ได้เริม่ดําเนินการโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่าตอง 

โดยเปิดดําเนินการในเดอืน พฤษภาคม 2559 จงึมรีายได้ไม่เต็มปีเทยีบกบัต้นทุนคงที่ของการดําเนินธุรกจิ ส่งผลให้

สดัส่วนตน้ทุนต่อรายไดเ้พิม่สงูขึน้จากปี 2558 เป็น 58.6% หรอืคดิเป็นตน้ทุนรวมของธุรกจิโรงแรมเท่ากบั 74.7 ลา้น

บาท ทัง้น้ี ในปี 2560 BC มผีลดาํเนินการของโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง เตม็ปี ประกอบกบัอตัราการเขา้พกั

ที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจาก 46.5% ในปี 2559 เป็น 77.6% ในปี 2560 ส่งผลให้สดัส่วนต้นทุนต่อรายได้ลดลงมาที ่

46.4% หรอืคดิเป็น 84.4 ลา้นบาท 

6M61 สบืเน่ืองจากผลดําเนินการทีด่ขีอง โรงแรม โอ๊ควูด้ เรสซเิดนซ ์สุขมุวทิ 24 ทีม่อีตัราการเขา้พกัเพิม่ขึน้

จากปี 2560 ตามกลยุทธ์การปรบัสดัสว่นกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ในขณะที่ โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่าตอง ที่มผีล

ดําเนินการ 6M61 เท่ากบั 17.8 ลา้นบาท ซึ่งน้อยกว่า 6M60 สบืเน่ืองจากการหยุดรบัรูจ้ากได้อนัเป็นผลจากการขาย 

โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ในเดอืนเมษายน 2561  ทัง้น้ี โรงแรมเจอรน่ี์ย ์ฮบั ภูเกต็ ยงัอยู่ในช่วงเริม่ตน้ของ

การดาํเนินการโดยสดัสว่นตน้ทุนต่อรายได ้6M61 อยูท่ี ่71.7% ซึ่งน้อยกวา่ปี 2560 ทีม่อีตัราตน้ทุนต่อรายไดท้ี ่77.1% 

โดยสาเหตุทีส่ดัสว่นตน้ทุนยงัไมล่ดมากนกัเน่ืองจากช่วงเดอืน เม.ย. - ม.ิย. ยงัมใิช่ช่วงท่องเทยีว (Low Season) สง่ผล
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ให้รายได้ยงัไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนคงที่ เช่น เงนิเดอืนพนักงาน และค่าสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นสดัส่วนใหญ่ของ

ตน้ทุนได ้และสง่ผลใหภ้าพรวมใน 6M61 BC มอีตัราตน้ทุนต่อรายไดท้ี ่45.1% ซึง่ลดลงจาก 6M60 ที ่48.9%  

 

2.1.2) โครงการที ่BC ลงทุนในกจิการรว่มคา้  

ตารางแสดงตน้ทุนขายของแต่ละโครงการ 

 งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 6M60 6M61 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 

16 

13.4 35.3% 12.9 34.0% 14.4 37.0%  8.9  46.0%  9.5  45.6% 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 18.6 31.6% 18.6 32.3% 21.8 37.8%  14.2  49.8%  14.8  54.2% 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 

11 

20.2 30.8% 20.5 31.4% 19.3 40.7%  12.9  54.9%  16.7  46.9% 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 

23 

19.6 29.2% 20.9 29.8% 22.3 32.1%  15.1  44.0%  16.3  45.9% 

รวม 71.8 31.3% 72.9 31.5% 77.8 36.5%  51.0  48.3%  57.3  48.0% 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเทา่นัน้ 

ตารางแสดงกาํไรขัน้ตน้ของแต่ละโครงการ 

 งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 6M60 6M61 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 

16 

24.5 64.7% 25.1 66.0% 24.6 63.0%  10.4  54.0%  11.3  54.4% 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 8 40.3 68.4% 39.0 67.7% 35.8 62.2%  14.3  50.2%  12.5  45.8% 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 

11 

45.5 69.2% 44.8 68.6% 28.2 59.3%  10.6  45.1%  18.8  53.1% 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 

23 

47.6 70.8% 49.3 70.2% 47.1 67.9%  19.2  56.0%  19.2  54.1% 

รวม 157.9 68.7% 158.2 68.5% 135.7 63.5%  54.5  51.7%  61.9  52.0% 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเทา่นัน้ 

กลุ่มโรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ มรีะดบักําไรขัน้ตน้ใกลเ้คยีงกนัทีป่ระมาณ 65% - 70% ทัง้น้ีอตัรากําไรขัน้ตน้

ของโรงแรม ซิทาดีนส์ สุขุมวทิ 8 และ 11 ลดลงเล็กน้อยในปี 2560 เน่ืองจากการย้ายฐานสํานักงานของกลุ่มลูกค้า

องคก์ร และการปิดปรบัปรงุเป็นสดัสว่นตามทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้ ตามลาํดบั 
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6M61 กลุ่มโรงแรมซิทาดีนส์ยงัสามารถรกัษาระดบัอตัรากําไรขัน้ต้นได้ในระดบัใกล้เคียงกับ 6M60 โดย 

โรงแรม ซทิาดนีส ์สขุมุวทิ 11 มผีลการดาํเนินการทีด่กีวา่ 6M60 เน่ืองจากการปิดปรบัปรงุ ในขณะที ่โรงแรม ซทิาดนีส ์

สขุมุวทิ 8 ทีไ่ดร้บัผลกระทบยอดขายลดลงจากการยา้ยฐานสาํนกังานของลกูคา้องคก์ร 

 

2.2) รายละเอยีดตน้ทุนและกาํไรขัน้ตน้จากธุรกจิศนูยก์ารคา้ใหเ้ชา่ 

BC ไดข้ายศูนยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สุขุมวทิ 47 ไปเมื่อเดอืนกุมภาพนัธ ์2560 สง่ผลใหต้น้ทุนในสว่นของ

การดาํเนินธุรกจิศนูยก์ารคา้ใหเ้ชา่ในปี 2560 ลดลงอยา่งมนียัสาํคญั  

ตารางแสดงตน้ทุนขายและบรกิารของแต่ละโครงการ 

 งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 6M60 6M61 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

1. ศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์

สขุมุวทิ 47 

28.6 39.5% 27.5 39.1% 4.0 37.0%  4.0   37.0%  -    -  

2. ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์

พระโขนง 

- - - - 3.2 25.9%  -    -   7.9   27.5%  

3. ซมัเมอรฮ์บั ออฟฟิศ -    -  -    -  -    -   -    -    -  -    

4. Summer Hub 2 - - - - - - -    -  -    -  

รวม 28.6 39.5% 27.5 39.1% 7.2 28.7%  4.0   37.0%   7.9   24.8%  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเทา่นัน้ 

ตารางแสดงกาํไรขัน้ตน้ของแต่ละโครงการ 

 งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 6M60 6M61 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

1. ศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์

สขุมุวทิ 47 

43.8 60.5% 42.9 60.9% 6.9 63.0%  6.9   63.0%   -     -  

2. ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์

พระโขนง 

- - - - 9.1 74.1% -     -   20.8   72.5%  

3. ซมัเมอรฮ์บั ออฟฟิศ -    -  -    -  -    -  -    -    -  -    

4. Summer Hub 2 - - - - 2.0 100.0% -    -   3.1   100.0%  

รวม 43.8 60.5% 42.9 60.9% 17.9 71.3%  6.9   63.0%   23.9   75.2%  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเทา่นัน้ 

ผลประกอบการของศนูยก์ารคา้เมือ่มกีารปรบัปรงุตน้ทุนแลว้ สรปุไดด้งัน้ี 
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ในช่วงปี 2558 - 2560 ผลดาํเนินการของศนูยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 มกีําไรขัน้ตน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั

ตลอดระยะเวลาการดาํเนินการของ BC ที ่60.4% 60.9% และ 63.0% ตามลาํดบั โดยสาเหตุหลกัทีอ่ตัรากําไรขัน้ตน้ใน

ปี 2560 เพิม่ขึน้มาจากค่าไฟฟ้าที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการปรบัอตัราค่า Ft (Float time) จากการไฟฟ้านครหลวง 

โดยศูนย์การค้าซมัเมอร์ฮลิล์ พระโขนง ที่เพิ่งเริม่เปิดตวัเมื่อ 1 กนัยายน 2560 มอีตัรากําไรขัน้ต้นในปี 2560 อยู่ที ่

74.1% ในขณะที่ Summer Hub 2 ที่ให้บุคคลภายนอกเช่าที่ดินในอตัรา 2.0 ล้านบาท นัน้ BC อยู่ระหว่างวางแผน

พฒันาทีด่นิหลงัจากผูเ้ชา่หมดสญัญาลงในเดอืน พฤศจกิายน 2561 ต่อไป 

6M61 BC มศีูนยก์ารคา้ทีด่ําเนินการเพยีง 1 แห่ง คอืศูนยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล์ พระโขนง ซึ่งมตี้นทุน

ดาํเนินการที ่7.9 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราตน้ทุนต่อรายไดท้ี ่27.5% และคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ตน้ที ่72.5% ซึ่งเป็นอตัรา

กําไรขัน้ตน้ทีส่งูกวา่อตัรากําไรขัน้ตน้ของศูนยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 ในขณะที ่Summer Hub 2 ไดร้บัค่าเช่าทีใ่ห้

บุคคลภายนอกเชา่ทีด่นิ 3.1 ลา้นบาท 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 

 งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 255814 2559 2560 6M60 6M61 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดั

จาํหน่าย(รวมคา่เสือ่มราคา

และคา่ตดัจาํหน่ายทีอ่ยูใ่น

ตน้ทุน) 

38.2  7.1%  51.4  19.4%  62.2  11.8%  25.6 7.0% 26.7 5.7% 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเทา่นัน้ 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายของ BC ในปี 2558 - 2560 เท่ากบั 38.2 ลา้นบาท 51.4 ลา้นบาท และ 62.2 

ลา้นบาท ตามลําดบั โดยสาเหตุที่ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายที่เพิม่ขึน้ในปี 2559 และ 2560 นัน้มปัีจจยัหลกัมา

จากการเปิดตวัของศูนยก์ารค้าซมัเมอรฮ์ลิล์ พระโขนง และ โรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง อย่างไรก็ตาม ในปี 

2560 BC ได้มกีารปรบัอายุการใช้งานอาคารของทุกโรงแรมให้มอีายุยาวขึ้นตามผลการประเมนิอายุการใช้งานจาก

วศิวกร สง่ผลใหค้่าเสือ่มราคาของโรงแรมลดลงและไดม้กีารบนัทกึสว่นต่างเขา้งบกําไรขาดทุนในปีเดยีวกนั สง่ผลใหค้่า

เสือ่มราคาของปี 2560 เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าเพยีงแคป่ระมาณ 6.0 ลา้นบาท เทา่นัน้ 

6M61 BC มคี่าเสือ่มราคาและค่าตดัจําหน่าย 26.7 ลา้นบาท มากกว่า 6M60 เลก็น้อย โดยมทีัง้ปัจจยัทีท่ําให้

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายทัง้เพิ่มขึ้นและลดลง โดยเพิ่มขึ้นจากการเปิดดําเนินการของ โรงแรม เจอร์น่ีย์ ฮบั 

ภเูกต็ และ ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง และลดลงจากการขาย โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ออกไปในปี 

2561 

  

                                                
14 เน่ืองจากในปี 2558 เดอืน สงิหาคม BC ไดท้ําสญัญาเพื่อดําเนินการซื้อสนิทรพัยแ์ละโอนยา้ยพนักงานบางส่วนจาก BAM ซึง่ประกอบ

ธุรกจิบรหิารจดัการโครงการอสงัหารมิทรพัย์และเป็นกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั จงึแสดงผลประกอบการของ BAM ในส่วนที่เกี่ยวกบัธุรกิจ

บรหิารจดัการโครงการอสงัหารมิทรพัย์น้ีเพิม่เตมิจากผลประกอบการของ BC ในปีเดยีวกนั ทัง้น้ี การแสดงขอ้มูลดงักล่าวเป็นเพยีงเพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการพจิารณาผลประกอบการโดยรวมเทา่นัน้ 
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ต้นทุนในการจดัจาํหน่าย 

 งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 6M60 6M61 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

คา่คอมมชิชัน่14

15 6.4 1.2% 3.2 1.2% 6.7 1.3%  3.2  1.0%  2.9  0.8% 

เงนิรางวลัจากการขาย15

16 4.0 0.8% 3.1 1.2% 5.5 1.0%  2.8  0.9%  2.9  0.8% 

คา่ใชจ้า่ยการตลาด 3.0 0.6% 7.6 2.9% 5.2 1.0%  3.1  1.0%  4.5  1.2% 

คา่ธรรมเนียมการใช้

เครือ่งหมายการคา้ 

1.5 0.3% 1.1 0.4% 0.9 0.2%  0.4  0.1%  0.4  0.1% 

คา่ธรรมเนียมสมาชกิ 1.2 0.2% 0.9 0.3% 0.2 0.0%  0.1  0.0%  -    0.0% 

อื่นๆ 2.2 0.4% 2.6 1.0% 1.4 0.3%   0.8 0.2%  0.4  0.1% 

รวม 18.1 3.4% 18.4 6.9% 19.9 3.8% 10.4 3.3%  11.1  2.9% 

รายได้รวม 537.1 100.0% 264.9 100.0% 525.1 100.0% 310.0 100.0%  383.4  100.0% 

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเทา่นัน้ 

ตน้ทุนในการจดัจําหน่ายประกอบดว้ยรายการสาํคญัคอื ค่าคอมมชิชัน่ เงนิรางวลัจากการขาย และค่าใชจ้่าย

การตลาด ซึง่คา่คอมมชิชัน่ เงนิรางวลัจากการขายน้ีจะเพิม่มากขึน้ในปีทีม่กีารขายสนิทรพัยไ์ดส้าํเรจ็ดัง่เชน่ทีม่กีารขาย

โครงการ โอโซ่ พทัยา และ ศูนยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สุขุมวทิ 47 ในปี 2558 และ 2560 ตามลําดบั ส่วนค่าใชจ้่ายทางการ

ตลาดนัน้มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบันจะเน้นการจองห้องพักผ่านทาง

อนิเตอรเ์นต ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายในภาพรวมของปี 2558 - 2560 เท่ากบั 18.1 ลา้นบาท 18.4 ลา้นบาท และ 19.9 ลา้น

บาท ตามลาํดบั โดยอตัราทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2559 เป็นผลจากค่าใชจ้่ายการตลาดของโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง 

เน่ืองจากเป็นปีที่เริม่ดําเนินการจึงมีการใช้งบประมาณเพื่อกระตุ้นยอดขาย และในปี 2560 BC มีต้นทุนในการจดั

จาํหน่ายเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากการเริม่ดาํเนินการของศนูยก์ารคา้ ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง 

6M61 BC มตีน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 11.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก 6M60 เป็นผลมาจากค่าใชจ้่ายทาง

การตลาดของศูนยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล์ พระโขนง และการเปิดโรงแรมเจอรน่ี์ย ์ฮบั ตัง้แต่ช่วงปลายปี 2560 เป็นปัจจยั

หลกั อย่างไรก็ตาม การขายโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่าตอง ในช่วง 1Q61 ส่งผลให้ต้นทุนในการจดัจําหน่าย

โดยรวมของ 6M61 ใกลเ้คยีงกบั 6M60 

 

 

 

 

                                                
15 จา่ยใหแ้ก่ตวัแทนดว้ยอตัราทีต่กลงกนัตามสญัญา เชน่ Booking.com และ Expedia 
16 จา่ยใหแ้ก่ผูด้าํเนินการ (Operator) เชน่ โอ๊ควูด๊ (Oakwood) และ ไฮแอท (Hyatt) ในอตัราทีต่กลงกนั 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

 งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 255817 2559 2560 6M6018 6M61 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบับุคลากร 51.8 9.6% 104.2 39.3% 122.7 23.4%  58.2   16.0%   69.6   14.9%  

คา่ทีป่รกึษา 59.5 11.1% 48.7 18.4% 43.7 8.3%  28.0   7.7%   26.4   5.7%  

คา่สาธารณูปโภค 8.0 1.5% 8.1 3.0% 6.9 1.3%  2.8   0.8%   3.8   0.8%  

คา่ซ่อมบาํรงุ 1.0 0.2% 0.4 0.2% 0.9 0.2%  0.6   0.2%   0.5   0.1%  

คา่อุปกรณ์สาํนกังาน 2.3 0.4% 3.0 1.1% 2.4 0.5%  1.3   0.4%   1.0   0.2%  

คา่เชา่  7.0 1.3% 6.2 2.4% 7.2 1.4%  3.5   1.0%   3.7   0.8%  

คา่บรกิารอื่น  1.5 0.3% 2.7 1.0% 3.6 0.7% 2.1   0.6%   0.7   0.2%  

คา่ใชจ้า่ยอื่น  22.3 4.1% 19.0 7.2% 20.2 3.8%  11.3   3.1%   12.5   2.7%  

รวมค่าใช้จ่าย 153.5 28.6% 192.3 72.6% 207.6 39.5%  107.8   29.6%   118.2   25.4%  

รายได้รวม 537.1 100.0% 264.9 100.0% 525.1 100.0%  363.8   100.0%   465.5   100.0%  

หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูภายในเพือ่วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเทา่นัน้ 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารหลงัจากการปรบัปรุงรายการแลว้ในปี 2558 ประกอบดว้ยรายการสาํคญัคอื ค่าใชจ้่าย

เกีย่วกบับุคลากร และค่าทีป่รกึษา ทัง้น้ี ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบับุคลากรในปี 2559 เพิม่ขึน้จากปี 2558 ประมาณ 52.4 ลา้น

บาท สบืเน่ืองจากการปรบัฐานเงนิเดอืนของผู้บรหิาร นอกจากน้ี BC ได้ดําเนินการจดัจา้งพนักงานเพิม่เพื่อเป็นการ

เสรมิศกัยภาพของ BC ใหเ้ป็นระดบัสากล และเพื่อเตรยีมความพรอ้มต่อการนํา BC เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย การเพิ่มจํานวนพนักงานของ BC ทําให้ BC ต้องขยายพื้นที่ในการทํางานและส่งผลให้ค่าเช่าและ

คา่บรกิารอื่น ไดแ้ก่ คา่บรกิารรกัษาความปลอดภยั เพิม่ขึน้ตามไปดว้ย  

6M61 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารรายการสาํคญัยงัคงเป็นค่าใชจ้่ายบุคลากรและค่าทีป่รกึษาเช่นเดยีวกบั 6M60 

โดยการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรน้ีเน่ืองจากมกีารจ้างพนักงานด้านปฏิบตัิการในตําแหน่งสําคญัเพิ่มขึ้น 

รวมถงึการปรบัเงนิเดอืนประจาํปีเป็นปัจจยัสาํคญั 

                                                
17 เน่ืองจากในปี 2558 เดอืน สงิหาคม BC ไดท้ําสญัญาเพื่อดําเนินการซื้อสนิทรพัยแ์ละโอนยา้ยพนักงานบางส่วนจาก BAM ซึง่ประกอบ

ธุรกจิบรหิารจดัการโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์ละเป็นกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั จงึไดแ้สดงผลประกอบการของ BAM ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัธุรกจิ

บรหิารจดัการโครงการอสงัหารมิทรพัย์น้ีเพิม่เตมิจากผลประกอบการของ BC ในปีเดยีวกนั ทัง้น้ี ขอ้มูลที่แสดงเพิม่เตมิน้ีเป็นเพยีงเพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการพจิารณาผลประกอบการเทา่นัน้ 
18 ปรบัปรงุรายการตน้ทุนจากโครงการโรงแรม พทัยา เบย ์รสีอรท์ จาํนวน 142,959 บาท โดยรวมยอดดงักล่าวไวใ้นคา่ใชจ้า่ยในการ

บรหิารเน่ืองจากโรงแรมอยูร่ะหวา่งปิดปรบัปรงุ 
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ต้นทุนทางการเงิน 

ปี 2558 - 2560 BC มีต้นทุนทางการเงนิ 83.0 ล้านบาท 74.3 ล้านบาท และ 95.0 ล้านบาท ตามลําดับ 

ต้นทุนทางการเงนิที่ลดลงในปี 2559 เป็นผลจากการใช้คนืเงนิกู้ยมืธนาคารด้วยเงนิที่ได้จากการขายโรงแรม โอโซ่ 

พทัยา ในปี 2558 สง่ผลให ้BC มเีงนิกูย้มืธนาคารและภาระตน้ทุนทางการเงนิทีล่ดน้อยลงในปี 2559  

ปี 2560 BC ได้กู้เงนิเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการโรงแรม โรงแรม เจอร์น่ีย์ ฮบั ภูเก็ต และโรงแรม เชียงใหม ่

นิมมาน ทัง้ 3 โครงการ รวมกบัการกูเ้พิม่เตมิเพื่อใชใ้นโครงการ ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง สง่ผลใหต้้นทุนทางการ

เงนิในปี 2560 เพิม่สงูขึน้จากปีก่อนหน้าประมาณ 21 ลา้นบาท 

6M61 BC มีต้นทุนทางการเงนิ 50.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 6M60 ที่ 43.1 ล้านบาท โดยมีปัจจยัหลักคือการเริ่ม

ดาํเนินการก่อสรา้งโรงแรมเชยีงใหม ่นิมมาน ทัง้ 3 โครงการ รวมถงึภาระดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้ของ BC จากการออกหุน้กูใ้นปี 2560 

กาํไร(ขาดทุน) 

 งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560 6M60 6M61 

 ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

ล้านบาท % ต่อ

รายได้ 

กาํไร(ขาดทุน) 105.5 19.6% (190.7) (72.0%) 23.1  4.4%  96.1  26.4%  190.9  41.0%  

รายได้รวม 537.1 100.0% 264.9 100.0% 525.1 100.0% 465.5  100.0%  626.8  100.0%  

เมื่อพจิารณาจากงบการเงนิทีไ่ดป้รบัปรุงรายการ BC มกีําไรสทุธใินปี 2558 เท่ากบั 105.5 ลา้นบาท ขาดทุน

ในปี 2559 จํานวน 190.7 ล้านบาท และมีกําไรสุทธใินปี 2560 เท่ากบั 23.1 ล้านบาท สบืเน่ืองจากในปี 2558 และ 

2560 BC มผีลกําไรทีไ่ดร้บัจากการขายโรงแรมโอโซ่ พทัยา และศูนยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สุขุมวทิ 47 โดยมกีําไรจากการ

ขายโครงการที ่233.9 ลา้นบาท และ 230.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

อตัราสว่นความสามารถในการทาํกาํไร 

รายการ หน่วย 
งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

255819 2559 2560 6M61 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ % 65.2% 25.7% 64.7% 70.3% 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 41.21% (46.1%) 23.5% 36.2% 

อตัรากาํไรอื่น % 6.4% 5.3% 0.8% 2.5% 

อตัรากาํไรสทุธ ิ % 19.6% (72.0%) 4.4% 18.8% 

ปี 2558 - 2560 BC มอีตัราสว่นความสามารถในการทํากําไรทีค่่อนขา้งผนัผวน โดยสาเหตุหลกัของความผนั

ผวนนัน้มาจากกําไรจากการขายโครงการ ซึ่ง BC ไม่มีรายได้จากส่วนน้ีในปี 2559 นอกจากน้ี ในปี 2559 BC มี

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้อย่างเป็นสาระสําคญัจากการเพิม่อตัรากําลงัพนักงานที่รบัโอนมาจาก BAM ส่งผลให้

                                                
19 คาํนวณจากงบการเงนิเสมอืนโดยรวม BAM เป็นสว่นหน่ึงของ BC ยกเวน้อตัราสว่นทีใ่ชข้อ้มลูจากงบกระแสเงนิสดรว่มดว้ย ซึง่ในกรณน้ีี

จะใชข้อ้มลูจากงบการเงนิตรวจสอบทีไ่มร่วม BAM ในการคาํนวณ 
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อตัรากําไรจากการดาํเนินงานและอตัรากําไรสทุธ ิ(46.1%) และ (72.0%) ตามลาํดบั อยา่งไรกต็าม ในปี 2560 การขาย

ศูนย์การค้า เรนฮิลล์ สุขุมวทิ 47 ทําให้ BC มกีําไรเพิ่มขึ้นและมอีตัรากําไรจากการดําเนินงานและอตัรากําไรสุทธิ

กลบัมาเป็นบวกที ่23.5% และ 4.4% ตามลาํดบั 

6M61 BC มอีตัรากาํไรขัน้ตน้ 70.3% อนัเป็นผลมาจากการขายโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง สง่ผลให้

มอีตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน และอตัรากาํไรสทุธเิทา่กบั 36.2% และ 18.8% ตามลาํดบั 

16.3. วิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

สินทรพัย ์

BC มสีนิทรพัยร์วม 1,443.1 ลา้นบาท 1,798.8 ลา้นบาท และ 3,132.0 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

2559 และ 2560 ตามลําดบั โดยการเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองของสนิทรพัย์รวมมาจากการขยายการลงทุนในโครงการ

ต่างๆ ทีเ่ปรยีบเสมอืนสนิคา้ในมอืที ่BC มไีวข้าย ซึง่การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยจ์ะมาจากปัจจยัหลกัจากการลงทุนในสว่น

ของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ในปี 2559 สนิทรพัยห์ลกัทีเ่พิม่ขึน้จากปี 2558 มาจากการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ของโรงแรม 

เจอรน่ี์ย ์ฮบั ภเูกต็ และในปี 2560 BC สนิทรพัยร์วมทีเ่พิม่ขึน้เป็นอยา่งมนียัสาํคญัมาจากการลงทุนต่อเน่ืองในโครงการ

โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่าตอง, โรงแรม เจอร์น่ีย์ ฮบั ภูเก็ต, ศูนย์การค้าซมัเมอร์ฮลิล์ พระโขนง, ซมัเมอรฮ์บั 

ออฟฟิศ และ โรงแรม เชยีงใหม่ นิมมาน ทัง้ 3 โครงการ ทัง้น้ี ณ 31 ธนัวาคม 2560 BC ไดล้งนามซื้อขายโรงแรม ไฮ

แอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง จงึสง่ผลใหส้นิทรพัยข์อง ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ถูกจดัประเภทไวเ้ป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไว้

เพือ่ขายในหมวดของสนิทรพัยห์มนุเวยีนโดยมมีลูคา่รวม 652.4 ลา้นบาท 

6M61 BC มสีนิทรพัยร์วม 2,705.8 ลา้นบาท ลดลงจาก 2560 โดยมปัีจจยัหลกัมาจากการขายโรงแรมไฮแอท 

เพลส ภเูกต็ ป่าตอง 

สินทรพัยห์มนุเวียน 

 งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

รายการ 255820 2559 2560 6M61 

หน่วย: ล้านบาท จาํนวน %ของ

สินทรพัย์

รวม 

จาํนวน %ของ

สินทรพัย์

รวม 

จาํนวน %ของ

สินทรพัย์

รวม 

จาํนวน %ของ

สินทรพัย์

รวม 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 159.6  11.0%  220.4 12.2% 283.0 9.0% 318.6  11.8%  

ลกูหน้ีการคา้ 4.5  0.3%  14.8 0.8% 48.3 1.5% 22.3  0.8%  

ลกูหน้ีอื่น 31.4  2.2%  17.6 1.0% 48.8 1.6% 30.3  1.1%  

สนิคา้คงเหลอื 0.6  0.0%  7.2 0.4% 1.1 0.0% 1.3  0.0%  

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็น

สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

 -    -  - - 652.4 20.8%  -    -   

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 16.6  1.1%  10.5 0.6% 12.1 0.4% 10.5  0.4%  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 212.8  14.7%  270.5 15.0% 1,045.7 33.4% 383.0  14.2%  

รวมสินทรพัย ์ 1,446.7  100.0%  1,798.8  100.0%  3,132.0  100.0%  2,705.8  100.0%  
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ลกูหน้ีการคา้ 

ลกูหน้ีการคา้หลกัม ี2 ประเภท ไดแ้ก่ ลกูหน้ีจากเอเจนซีใ่นการขายหอ้งพกั และลกูหน้ีการคา้รายไดค้า่บรหิาร

จดัการ อย่างไรก็ตาม ลูกหน้ีการค้าของ BC มสีดัส่วนที่น้อยมาก หรอืคิดเป็นไม่เกิน 1.5% ของสนิทรพัย์รวม เมื่อ

พจิารณาอายุของลกูหน้ีปี 2558 - 2560 พบวา่มรีะยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ที ่9.9 วนั 13.8 วนั และ 39.5 วนั ตามลาํดบั ซึง่

อยู่ในเกณฑ์นโยบายในการเรยีกเก็บหน้ีของบรษิัทที่ 30 - 60 วนั โดยสาเหตุที่ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยเพิม่ขึน้นัน้ มี

ปัจจยัหลกัมาจากลูกหน้ีการคา้ของ BC ซึ่งเป็นรายการลูกหน้ีผูร้ว่มลงทุนทีเ่ขา้มาลงทุนในโครงการต่างๆ ตามปรมิาณ

โครงการที่เกดิขึน้อย่างต่อเน่ืองของ BC ใน 6M61 ลูกหน้ีการคา้เท่ากบั 22.3 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 โดยมปัีจจยั

หลกัมาจากลกูหน้ีผูร้ว่มลงทุนของ BC ลดลงจากการไดร้บัชาํระคา่ดาํเนินการในโครงการต่างๆ 

ลกูหน้ีอื่น 

 ปี 2558 – 2560 รายการสาํคญัของลกูหน้ีอื่นสว่นใหญ่เป็นลกูหน้ีสรรพากร ยกเวน้ปี 2560 ทีม่รีายการเงนิคา้ง

รบัจากการขายเงนิลงทุน 29.2 ลา้นบาท ใน 6M61 รายการสาํคญัของลกูหน้ีอื่นยงัเป็นลกูหน้ีสรรพากรเชน่เดมิ 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

สบืเน่ืองจากการขายโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ที่ไดม้กีารลงนามในสญัญาซื้อขาย ณ 31 ธนัวาคม 

2560 สง่ผลใหก้ารบนัทกึบญัชขีองทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ของโรงแรมดงักล่าวจะตอ้งถูกจดัหมวดหมูเ่ป็น “สนิทรพัย์

ไม่หมุนเวยีนที่จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ี่ถอืไวเ้พื่อขาย” จํานวนเท่ากบัมลูค่าของสนิทรพัยข์องโรงแรมจํานวน 652.4 

ล้านบาท โดยรายการสําคัญประกอบไปด้วยที่ดินอาคารและอุปกรณ์มูลค่า 639.1 ล้านบาท เงนิสดและรายการ

เทยีบเท่าเงนิสดมลูค่า 5.5 ลา้นบาท และลกูหน้ีการคา้ 4.7 ลา้นบาท ใน 6M61 BC ดําเนินการโอนกจิการแลว้เสรจ็ จงึ

แสดงยอดเทา่กบัศนูย ์

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

รายการ หน่วย 
งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

255821 2559 2560 6M61 

อตัราสว่นสภาพคล่อง เทา่ 0.9 0.8 1.1  1.2 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ เทา่ 0.7 0.7 0.3  1.1 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่* วนั 9.9 13.8 39.5 18.7 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื เทา่ 268.8 47.6 44.0 44.3 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 1.3 7.6 8.2  8.1  

ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 12.7 7.2 7.5  12.1  

Cash Cycle วนั (1.4) 14.2 40.1  14.7  

*หมายเหตุ: ไมนํ่ากาํไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยมารวมในการคาํนวณ  

ณ สิน้งวด 2558 - 2560 BC มอีตัราส่วนสภาพคล่องของกลุ่มบรษิทั เท่ากบั 0.9 เท่า 0.8 เท่า และ 1.1 เท่า 

ตามสาํดบั เหตุผลทีอ่ตัราสว่นสภาพคล่องทีน้่อยมาจากปรมิาณเงนิกูร้ะยะยาวทีถ่งึกําหนดชําระภายใน 1 ปี เพิม่สงูขึน้

                                                
21 คาํนวณจากงบการเงนิเสมอืนโดยรวม BAM เป็นสว่นหน่ึงของ BC ยกเวน้อตัราสว่นทีใ่ชข้อ้มลูจากงบกระแสเงนิสดรว่มดว้ย ซึง่ในกรณน้ีี

จะใชข้อ้มลูจากงบการเงนิตรวจสอบทีไ่มร่วม BAM ในการคาํนวณ 
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ตามการขยายการลงทุนของ BC โดยอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวยีนเรว็ที่ลดลงอย่างมากในปี 2560 มาจากการขาย

โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ทีไ่ดต้กลงกบัผูซ้ื้อโครงการแลว้ก่อนสิน้ปี สง่ผลให ้BC บนัทกึหน้ีสนิทัง้หมดของ

โรงแรมไวภ้ายใตห้น้ีสนิหมุนเวยีนในปีเดยีวกนั และทําใหห้น้ีสนิหมุนเวยีนของปี 2560 เพิม่สงูขึน้เป็น 982.0 ลา้นบาท 

จาก 341.9 ล้านบาทในปี 2559 โดยใน 6M61 อตัราส่วนสภาพคล่องของกลุ่มบรษิทัเป็น 1.2 เท่า เพิม่ขึน้เลก็น้อยมา

จากสภาพคลอ่งทีเ่พิม่ขึน้จากเงนิทีไ่ดจ้ากการขายโรงแรมไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง 

ในช่วงปี 2558 - 2560 ที่ผ่านมา Cash Cycle ของ BC เท่ากบั (1.4) วนั 14.2 วนั และ 40.1 วนั ตามลําดบั 

โดยระยะเวลาเพิม่มากขึน้มาจากการที่ BC มลีูกหน้ีการคา้เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองในปี 2559 และ 2560 โดยในปี 2560 

BC มลีกูหน้ีการคา้รายไดค้า่ธรรมเนียมดาํเนินการ (Origination Fee) จากการเริม่ดาํเนินการโรงแรม เชยีงใหม ่นิมมาน 

วนั จาํนวน 18.5 ลา้นบาท และลูกหน้ีรายไดค้่ายกเลกิและสิน้สุดสญัญาบรหิาร (Exit Fee) จากการขายโรงแรมไฮแอท 

เพลส ภูเกต็ ป่าตอง จาํนวน 15.5 ลา้นบาท ใน 6M61 Cash Cycle ของ BC ลดลงเป็น 14.7 วนั สบืเน่ืองมาจากการที ่

BC สามารถเรียกเก็บค่าดําเนินการโครงการจากผู้ร่วมลงทุนได้ ส่งผลให้ยอดลูกหน้ี ณ สิ้น 6M61 ลดลงอย่างมี

นยัสาํคญั 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

รายการ 255822 2559 2560 6M61 

หน่วย: ล้านบาท จาํนวน %ของ

สินทรพัย์

รวม 

จาํนวน %ของ

สินทรพัย์

รวม 

จาํนวน %ของ

สินทรพัย์

รวม 

จาํนวน %ของ

สินทรพัย์

รวม 

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 11.2  0.8%  3.1  0.2%  3.2  0.1%  3.1  0.1%  

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 17.0  1.2%  18.9  1.0%  124.8  4.0%  126.6  4.7%  

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 41.8  2.9%  41.0  2.3%  53.7  1.7%  53.7  2.0%  

ดอกเบีย้คา้งรบัจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 19.0  1.3%  2.2  0.1%  10.2  0.3%  11.4  0.4%  

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 897.8  62.1%  1,136.2  63.2%  1,627.2  52.0%  1,756.2  64.9%  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 2.6  0.2%  3.2  0.2%  3.3  0.1%  3.3  0.1%  

คา่เชา่จา่ยล่วงหน้า 229.1  15.8%  286.0  15.9%  239.4  7.6%  294.7  10.9%  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 0.1  0.0%  3.7  0.2%  12.1  0.4%  9.9  0.4%  

เงนิมดัจาํทีด่นิ  -   -  30.0  1.7%  9.2  0.3%  35.0  1.3%  

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 15.3  1.1%  4.0  0.2%  3.2  0.1%  28.9  1.1%  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,234.0  85.3%  1,528.3  85.0%  2,086.3 66.6% 2,322.9  85.8%  

รวมสินทรพัย ์ 1,446.7  100.0%  1,798.8  100.0%  3,132.0  100.0%  2,705.8  100.0%  

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 

สบืเน่ืองจากการลงทุนในกลุ่มโรงแรมซทิาดนีสท์ัง้ 4 ในรปูแบบกจิการรว่มคา้ (Joint Venture) โดยในปี 2558 

- 2560 BC มเีงนิลงทุนดงักล่าวเท่ากบั 17.0 ลา้นบาท 18.9 ลา้นบาท และ 124.8 ลา้นบาท ตามลําดบั ทัง้น้ีสาเหตุของ

การเพิม่ขึน้ในปี 2560 นัน้มาจากการบนัทกึส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสุทธจิากภาษีเงนิไดท้ี่สะทอ้นมูลค่าเพิม่

                                                
22 แสดงขอ้มลูดว้ยงบการเงนิเสมอืนโดยรวม BAM เป็นสว่นหน่ึงของ BC 
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จํานวน 187.3 ลา้นบาทที ่BC ดําเนินการประเมนิมูลค่าที่ดนิเพื่อใหส้ะทอ้นมลูค่าที่แทจ้รงิ ใน 6M61 รายการลงทุนใน

กลุม่โรงแรมซทิาดนีสท์ัง้ 4 เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปี 2560 ตามผลดาํเนินการทีเ่พิม่ขึน้ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีด่ําเนินการกลุ่มโรงแรมซทิาดนีสท์ัง้ 4 

ซึ่งถอืเป็นเงนิทุนเพื่อการก่อสรา้งและดําเนินธุรกจิโดยมยีอด 41.8 ลา้นบาท  41.0 ลา้นบาท และ 53.7 ลา้นบาท ในปี 

2558 – 2560 ตามลําดบั โดยสาเหตุที่มยีอดเพิม่ขึน้ ณ ปี 2560 นัน้ มาจากการที่ในอดตีกลุ่มโรงแรมซทิาดนิสม์บีาง

โรงแรมทีข่าดทุนเกนิทุนจากตน้ทุนค่าเสื่อมราคาทีส่งู ต่อมาในปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ ไดด้าํเนินการตมีลูค่าทีด่นิใหม่อกี

ครัง้เพื่อใหมู้ลค่าสนิทรพัยแ์สดงมูลค่าให้เป็นปัจจุบนั และสง่ผลให้ส่วนทุนกลบัมาเป็นบวก จงึมกีารนํารายการเงนิให้

กูย้มืน้ีกลบัมารบัรูอ้กีครัง้หน่ึง ใน 6M61 BC ยงัรบัรูร้ายการเงนิใหกู้ย้มืน้ีเทา่เดมิจากปี 2560 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์เป็นรายการสําคญัในส่วนของสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน โดยในปี 2558 - 2560 BC มี

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ เทา่กบั 897.8 ลา้นบาท 1,136.2 ลา้นบาท และ 1,627.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยปัจจยัทีท่าํ

ให้มูลค่าในปี 2559 เพิม่ขึน้ มาจากการลงทุนก่อสรา้งสรา้งโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง และ โรงแรมเจอรน่ี์ย ์

ฮบั  ในปี 2560 BC ได้ลงทุนเพิม่ในโรงแรมเชยีงใหม่ นิมมาน ทัง้ 3 โครงการ ประกอบกบัดําเนินการประเมนิมูลค่า

ที่ดนิใหม่ทัง้หมดส่งผลให้มูลค่าที่ดนิเพิม่ขึน้สุทธจิากการตรีาคาเท่ากบั 567.2 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม จากการที่ BC 

ไดล้งนามสญัญาขายโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตองไว ้จงึทําใหม้ลูค่า ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ในสว่นทีเ่กี่ยวขอ้ง

กับ โรงแรมไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่าตอง มูลค่า 639.1 ล้านบาท ถูกจัดหมวดหมู่รวมอยู่ในรายการสินทรพัย์ไม่

หมุนเวยีนที่ถอืไวเ้พื่อขายตามที่ได้อธบิายไวใ้นขา้งต้น ใน 6M61 เพิม่ขึน้จากปี 2560 ประมาณ 130 ล้านบาทโดยมี

ปัจจยัหลกัมาจากการซือ้ทีด่นิของโครงการสขุมุวทิ 16-2 

คา่เชา่จา่ยลว่งหน้า 

ในปี 2558 - 2560 BC มคี่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเท่ากบั 229.1 ล้านบาท 286.0 ล้านบาท และ 239.4 ล้านบาท

ตามลําดบั ซึ่งแสดงรายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2.2.5 ทรพัย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ข้อ 5.2 โดยประกอบไปด้วย

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน และสทิธกิารเช่า ทัง้น้ี ยอดค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าที่เกดิขึน้ในปี 2558 มาจากศูนยก์ารค้า 

เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 ในปี 2559 BC มคี่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเพิม่จากการลงทุนใน ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง และ

ซมัเมอรฮ์บั ออฟฟิศ ในปี 2560 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าจะลดลงจากปีก่อนหน้าสบืเน่ืองจากการขายศูนยก์ารคา้ เรนฮลิล ์

สขุุมวทิ 47 แต่ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าของ ศูนยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง และซมัเมอรฮ์บั ออฟฟิศยงัคงเกดิขึน้อย่าง

ต่อเน่ืองจากปี 2559 ใน 6M61 BC มคี่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเท่ากบั 294.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 เลก็น้อยจากค่า

เชา่จา่ยลว่งหน้าของศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง และ ซมัเมอรฮ์บั ออฟฟิศ ทีเ่พิม่ขึน้ระหวา่งงวด 
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อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน 

รายการ หน่วย 
งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

255823 2559 2560 6M61 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 7.4% (11.7%) 0.9%  4.2%  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % 15.8% (13.7%) 6.2%  9.2%  

อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์ เทา่ 0.4 0.2 0.2  0.2  

ในปี 2559 BC มผีลขาดทุนจากปัจจยัของการรบัโอนบุคลากรจาก BAM รวมถงึไม่สามารถขายโครงการได้

ระหว่างปี ประกอบกับการขยายการลงทุนที่ส่งผลให้สินทรพัย์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก อัตราส่วนผลตอบแทนจาก

สนิทรพัยใ์นปี 2559 จงึลดลงจากปี 2558 ที่ 7.4% เป็น (11.7%) ในปี 2560 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยป์รบัตวัดี

ขึน้จากปีก่อนหน้าเป็น 0.9% เป็นผลจากการขายศูนยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สขุุมวทิ 47 ทัง้น้ีอตัราไดส้ะทอ้นมลูค่าสนิทรพัย์

ทีเ่พิม่ขึน้จากการประเมนิมลูคา่ทีด่นิตามทีไ่ดก้ลา่วไปขา้งตน้แลว้ 

สบืเน่ืองจากสนิทรพัย์ส่วนใหญ่ของ BC เป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนซึ่งคิดเป็นประมาณ 67% - 86% ของ

สนิทรพัยร์วม อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวรจงึมกีารเคลื่อนไหวไปในทางเดยีวกบัอตัราตอบแทนจากสนิทรพัย ์

โดยปี 2558 - 2560 มอีตัราเทา่กบั 15.8% (15.3%) และ 4.4% ตามลาํดบั 

ปี 2558 - 2560 BC มอีตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย์เท่ากบั 0.4 เท่า 0.2 เท่า และ 0.2 เท่า ตามลําดบั 

ทัง้น้ี ในปี 2559 BC ไม่มรีายไดจ้ากการขายโครงการส่งผลให้อตัราส่วนลดลงเป็น 0.2 เท่า และปี 2560 ถงึแมว้่า BC 

จะสามารถเพิม่รายไดจ้ากการขายโครงการ แต่กม็กีารลงทุนในโครงการใหม่ๆ ซึ่งใชเ้งนิลงทุนในจาํนวนทีส่งูเป็นอยา่ง

มากเสมอืนการเพิม่จํานวนสนิค้าในมอืเพื่อขายในอนาคต จงึส่งผลให้สดัส่วนไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยสําคญัจากปี 

2559 

6M61 BC มมีาจากอตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวรที่ 4.2% 

และ 9.2% ตามลําดบั เพิม่ขึน้จากปี 2560 สบืเน่ืองมาจากการขายโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ไดส้าํเรจ็ โดย 

BC มอีตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัยเ์ทา่กบั 0.2 เทา่ ซึง่เทา่กบัปี 2560  

หน้ีสิน 

  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

รายการ 255824 2559 2560 6M61 

 จาํนวน %ของ

สินทรพัย์

รวม 

จาํนวน %ของ

สินทรพัย์

รวม 

จาํนวน %ของ

สินทรพัย์

รวม 

จาํนวน %ของ

สินทรพัย์

รวม 

เจา้หน้ีคา่ก่อสรา้ง 35.1 2.4% 35.6 2.0% 77.4 2.5% 86.5 3.2% 

เงนิปันผลคา้งจา่ย 39.2 2.7%  -   0.0%  -   0.0%  -   0.0% 

เงนิกูย้มืจากธนาคาร 740.7 51.3% 1,126.5 62.6% 1,059.0 33.8% 1,155.4 42.7% 

เงนิกูย้มืจากกจิการอื่น 420.5 29.1% 522.3 29.0% 595.7 19.0% 466.2 17.2% 

                                                
23 คาํนวณจากงบการเงนิเสมอืนโดยรวม BAM เป็นสว่นหน่ึงของ BC ยกเวน้อตัราสว่นทีใ่ชข้อ้มลูจากงบกระแสเงนิสดรว่มดว้ย ซึง่ในกรณน้ีี

จะใชข้อ้มลูจากงบการเงนิตรวจสอบทีไ่มร่วม BAM ในการคาํนวณ 
24 แสดงขอ้มลูดว้ยงบการเงนิเสมอืนโดยรวม BAM เป็นสว่นหน่ึงของ BC 
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  งบตรวจสอบ  งบสอบทาน 

รายการ 255824 2559 2560 6M61 

 จาํนวน %ของ

สินทรพัย์

รวม 

จาํนวน %ของ

สินทรพัย์

รวม 

จาํนวน %ของ

สินทรพัย์

รวม 

จาํนวน %ของ

สินทรพัย์

รวม 

ดอกเบีย้คา้งจา่ยแก่กจิการอื่น 63.9 4.4% 82.2 4.6% 102.4 3.3% 87.3 3.2% 

หุน้กู ้  -   0.0%  -   0.0% 102.7 3.3% 103.9 3.8% 

หน้ีสนิทีร่วมในกลุ่มสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนที่

จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

 -   0.0%  -   0.0% 499.2 15.9%  -   0.0% 

ภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการรว่มคา้ 58.3 4.0% 61.1 3.4% 8.2 0.3% 11.5 0.4% 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 4.0 0.3% 6.0 0.3% 93.7 3.0% 96.0 3.5% 

หน้ีสนิไมห่มุนเวยีนอื่น 35.4 2.4% 48.9 2.7% 32.3 1.0% 33.3 1.2% 

รวมหน้ีสิน 1,586.5 109.7% 2,070.8 115.1% 2,669.4 85.2% 2,143.8  79.2%  

BC มีหน้ีสนิรวม 1,586.5 ล้านบาท 2,070.8 ล้านบาท และ 2,669.4 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

2559 และ 2560 ตามลาํดบั ทัง้น้ีสาระสาํคญัของการเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองมาจากการจดัหาเงนิทุนเพื่อการขยายกจิการ

ในโครงการต่างๆ รวมถงึการออกหุน้กู ้ซึ่งถอืเป็นการจดัหาแหล่งเงนิทุนใหม่ๆ เพื่อเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการขยาย

ธุรกจิในอนาคต ใน 6M61 หน้ีสนิรวมลดลงจากสิน้ปี 2561 เน่ืองจากการชาํระคนืเงนิกูย้มืดว้ยเงนิที่ไดร้บัจากการขาย

โรงแรม ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง 

เจา้หน้ีคา่ก่อสรา้ง 

เจา้หน้ีค่าก่อสรา้ง ณ 31 ธนัวาคม 2558 - 2560 จํานวน 35.1 ล้านบาท 35.6 ลา้นบาท และ 77.4 ลา้นบาท 

ซึ่งคิดเป็น 2% ถึง 2.5% ของสินทรพัย์รวม ตามลําดับ โดยในปี 2558 และ 2559 BC มีเจ้าหน้ีค้าก่อสร้างของ

โรงแรมไฮแอทเพลส ภูเกต็ ป่าตองเป็นรายการสาํคญั และปี 2560 BC มเีจา้หน้ีค่าก่อสรา้งโรงแรม เจอรน่ี์ย ์ฮบั ภูเกต็ 

ซึง่เป็นการเรยีกเกบ็คา่ก่อสรา้งในงวดสดุทา้ย 47.7 ลา้นบาทและเจา้หน้ีค่าก่อสรา้งซมัเมอร ์ฮบั ออฟฟิศ 16.1 ลา้นบาท

เป็นรายการสาํคญั เช่นเดยีวกบัใน 6M61 รายการเจา้หน้ีค่าก่อสรา้ง 86.5 ลา้นบาท เป็นเจา้หน้ีคา่ก่อสรา้ง โรงแรมเจอร์

น่ีย ์ฮบั ภูเกต็ 33.9 ลา้นบาท ซมัเมอรฮ์บั ออฟฟิศ 23.6 ลา้นบาท และ โรงแรม เชยีงใหม่ นิมมาน วนั 23.5 ลา้นบาท

เป็นรายการสาํคญั  

เงนิปันผลคา้งจา่ย 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 BC มเีงนิปันผลคา้งจ่ายใหแ้ก่ผูร้่วมลงทุนจํานวน 39.2 ลา้นบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกดิ

จากการขายโรงแรมโอโซ่ พทัยา ในเดอืนธนัวาคม 2558 โดยเงนิปันผลน้ีไดด้ําเนินการชําระใหแ้ก่ผูร้ว่มลงทุนแลว้ในปี 

2559 ใน 6M60 BC ไมม่เีงนิปันผลคา้งจา่ย เน่ืองจากไดม้กีารกระจายเงนิปันผลจากกําไรทีเ่กดิจากการขาย โรงแรม ไฮ

แอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง ใหแ้ก่ผูร้ว่มทุนในโครงการดงักลา่วครบแลว้ 

เงนิกูย้มืจากธนาคาร 

ปี 2558 - 2560 BC มเีงนิกู้ยมืจากธนาคาร 740.7 ล้านบาท 1,126.5 ล้านบาท และ 1,059 ล้านบาท ซึ่งคดิ

เป็นสดัส่วน 51.3% 62.6% และ 33.8% ต่อสนิทรพัย์รวม ตามลําดบั การเพิ่มขึ้นของเงนิกู้ยมืจากธนาคารเป็นผล

สบืเน่ืองจากการก่อสรา้งโครงการอื่นๆ อย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ีสดัส่วนที่ลดลงในปี 2560 เกดิจากการขายโรงแรมไฮแอท

เพลส ภูเกต็ ป่าตอง เป็นผลใหเ้งนิกู้ยมืธนาคาร 392.7 ลา้นบาท หรอืประมาณ 12.5% ของสนิทรพัยร์วม ไดถู้กนําไป

รวมอยูใ่นรายการ “หน้ีสนิทีร่วมอยูใ่นกลุ่มสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย” ใน 6M61 
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เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารเพิม่ขึน้ประมาณ 96 ลา้นบาท โดยมปัีจจยัหลกัมาจากโครงการสุขุมวทิ 16-2 ที่มกีารใช้

เงนิกูจ้ากธนาคาร 72.7 ลา้นบาท 

เงนิกูย้มืจากกจิการอื่น 

ปี 2558 - 2560 BC มเีงนิกู้ยมืจากกจิการอื่นจํานวน 420.5 ล้านบาท 522.3 ล้านบาท และ 595.7 ล้านบาท 

ตามลําดบั ซึ่งเป็นเงนิกู้ยมืที่ได้รบัจากผู้ลงทุนตามสดัส่วนการถือหุ้นในแต่ละโครงการ ทัง้น้ี BC จะยงัไม่มกีารชําระ

ดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูร้ว่มลงทุนจนกวา่โครงการจะสามารถขายได ้ใน 6M61 BC มเีงนิกูย้มืจากกจิการอื่นจาํนวน 466.2 ลา้น

บาท ลดลงจากปี 2560 สบืเน่ืองจากการจ่ายชําระคนืเงนิกู้ยมืจากกจิการอื่นด้วยเงนิที่ไดร้บัจากการขาย โรงแรม ไฮ

แอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง  

ดอกเบีย้คา้งจา่ยแก่กจิการอื่น 

 ปี 2558 - 2560 BC เป็นดอกเบี้ยที่ค้างจ่ายแก่ผู้ร่วมลงทุนจนกว่าจะสามารถขายโครงการได้โดยมจีํานวน 

63.9 ล้านบาท 82.2 ล้านบาท และ 102.4 ล้านบาทตามลําดบั ส่วนประกอบสําคญัมาจากยอดดอกเบี้ยค้างชําระจาก

กลุ่มโรงแรมซิทาดีนส์ประมาณ 50 ล้านบาท และยอดที่เพิ่มขึ้นในปี 2559 มาจากการลงทุนในโรงแรมเจอรน่ี์ย์ ฮบั 

ศนูยก์ารคา้ซมัเมอรฮ์ลิล ์พระโขนง และซมัเมอร ์ฮบั ออฟฟิศ เป็นสาํคญั ใน 6M61 BC มดีอกเบีย้คา้งจ่ายแก่กจิการอื่น 

87.3 ลา้นบาท ลดลงเลก็น้อยจากปี 2560 มาจากการจ่ายดอกเบีย้ใหแ้ก่นักลงทุนของโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่า

ตอง สบืจากการขายโครงการได ้

หุน้กู ้

ณ 31 ธนัวาคม 2560 BC ไดเ้ริม่การจดัหาเงนิทุนในรปูแบบหุน้กูโ้ดยมจีํานวน 102.7 ลา้นบาท ทัง้น้ีเพื่อเป็น

การเปิดโอกาสในการจดัหาแหลง่เงนิทุนใหม่ๆ  เพื่อรองรบัการเตบิโตในอนาคตของ BC ต่อไป และเน่ืองจากยอดเงนิกูท้ี่

แสดงในหน้างบการเงนิจะเป็นยอดเงนิกู้ทีห่กัค่าธรรมเนียมดําเนินการทีไ่ดบ้นัทกึไวเ้สมอืนสนิทรพัยท์ี่จะตอ้งมกีารตดั

จาํหน่ายทุกงวดบญัช ีสง่ผลใหย้อดหุน้กูข้อง 6M61 มจีาํนวนสงูกวา่ปีก่อนหน้าจากการตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการ

ออกหุน้กูด้งักลา่วและแสดงยอดที ่103.9 ลา้นบาท 

หน้ีสนิทีร่วมในกลุม่สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

สบืเน่ืองจากการขายโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง ที่ไดม้กีารลงนามในสญัญาซื้อขาย ณ 31 ธนัวาคม 

2560 ส่งผลให้การบนัทกึบญัชขีองหน้ีสนิต่างๆ เช่น เจ้าหน้ีการค้า เจ้าหน้ีค่าก่อสรา้ง รวมถึงเงนิกู้ยมืระยะยาวของ

โรงแรมดงักล่าวจะตอ้งถูกจดัหมวดหมู่เป็น “หน้ีสนิทีร่วมในกลุ่มสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อื

ไวเ้พื่อขาย” จํานวนเท่ากบัมลูค่าของหน้ีสนิของโรงแรมจํานวน 499.2 ลา้นบาท โดยมรีายการสาํคญัคอืเงนิกู้ยมืระยะ

ยาวจากธนาคาร 422.6 ลา้นบาท 

ภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการรว่มคา้ 

ภาระผกูพนัในผลขาดทุนในการรว่มคา้เป็นสว่นแบง่ผลดาํเนินการขาดทุนจากกลุม่ซทิาดนีสท์ัง้ 4 แหง่ โดย ณ 

31 ธนัวาคม 2558 - 2560 BC มรีายการภาระผูกพนัในผลขาดทุนในการร่วมคา้จาํนวน 58.3 ลา้นบาท 61.1 ลา้นบาท 

และ 8.2 ล้านบาท ตามลําดบั โดยผลขาดทุนที่ลดลงในปี 2560 เกดิจากการปรบัปรุงราคาที่ดนิเป็นสําคญั ใน 6M61 

โรงแรมซทิาดนิส ์สขุมุวทิ 8 ยงัมผีลดาํเนินการขาดทุนสง่ผลใหภ้าระผกูพนัในผลขาดทุนในการรว่มคา้เพิม่ขึน้เป็น 11.5 

ลา้นบาท 
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หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

BC มีรายการหน้ีสินเงินได้รอตัดบัญชีจํานวน 4.0 ล้านบาท และ 6.0 ล้านบาทในปี 2558 และ 2559 

ตามลําดบั ทัง้น้ี ปัจจยัทีท่ําใหห้น้ีสนิเงนิไดเ้พิม่ขึน้เป็นอย่างมากเป็น 93.7 ลา้นบาท ในปี 2560 นัน้เป็นผลมาจากการ

ปรบัปรงุมลูค่าทีด่นิ ใน 6M61 ผลของการปรบัปรุงมลูค่าทีด่นิยงัคงอยูจ่งึสง่ผลให ้BC ยงัมรีายการหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อ

การตดับญัชน้ีีอยูจ่าํนวน 96.0 ลา้นบาท 

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 

รายการหลักของหน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น ได้แก่ เงินมัดจําจากผู้เช่าพื้นที่ และเงินประกันผลงานจาก

ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง โดยในปี 2558 หน้ีสนิไมห่มุนเวยีนอื่นจาํนวน 35.4 ลา้นบาทประกอบไปดว้ยรายการเงนิมดัจาํต่างๆ 

ของศูนยก์ารคา้ เรนฮลิล์ สุขุมวทิ 47 จํานวน 24.2 ลา้นบาท และเงนิประกนัผลงานจากผูร้บัเหมาก่อสรา้งโรงแรม ไฮ

แอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง 11.1 ลา้นบาท ในปี 2559 หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่นจาํนวน 48.9 ลา้นบาทประกอบดว้ยรายการ

สาํคญัเช่นเดยีวกบัปี 2558 และมเีงนิประกนัผลงานจากผูร้บัเหมาก่อสรา้งโรงแรม เจอรน่ี์ย ์ฮบั เพิม่ขึน้มา 7.7 ลา้นบาท

เป็นหลกั ในปี 2560 หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่นจํานวน 32.3 ลา้นบาทประกอบดว้ยเงนิมดัจําจากผูเ้ช่าพืน้ที่ของโครงการ 

ศูนยก์ารคา้ ซมัเมอรฮ์ลิล์ 14.6 ลา้นบาท เงนิประกนัผลงานจากผูร้บัเหมาก่อสรา้งโรงแรม เจอรน่ี์ย์ ฮบั และโครงการ

ต่างๆ 13.5 ลา้นบาท และรายไดค้่าธรรมเนียมดาํเนินการรอการรบัรูจ้ากรายการ Summer Hub 2 เน่ืองจากยงัมไิดเ้ริม่

ดําเนินการก่อสรา้งจงึไม่เขา้เงื่อนไขที่สามารถรบัรูเ้ป็นรายได้ได้จํานวน 4.2 ล้านบาทตามลําดบั ใน 6M61 หน้ีสนิไม่

หมนุเวยีนอื่นจาํนวน 33.3 ลา้นประกอบดว้ยรายการทีต่่อเน่ืองมาจากปี 2560 ตามทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้ 

หน้ีสนิรวม 

หน้ีสนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 - 2560 เท่ากบั 1,586.5 ล้านบาท 2,070.8 ล้านบาท และ 2,669.4 

ล้านบาท ตามลําดบั โดยสดัส่วนหลกัของหน้ีสนินัน้มาจากเงนิกู้ยมืจากธนาคาร และเงนิกู้ยมืจากกิจการอื่นซึ่งเป็น

เงนิทุนในการดาํเนินโครงการทีม่าจากผูร้ว่มลงทุนทีถ่อืหุน้ในแต่ละโครงการ โดยเป็นการระดมทุนตามสดัสว่นการลงทุน

และตามขนาดของแต่ละโครงการ ทัง้น้ี สดัส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากทัง้สองแหล่งระหว่างปี 2558 – 2560 รวม

มูลค่า 1,161.2 ล้านบาท 1,648.7 ล้านบาท และ 2,077.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 80.3% 91.7% และ 66.3% ของ

สนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั ทัง้น้ี เงนิกูย้มืระยะยาวจาํนวน 2,077.3 ลา้นบาทในปี 2560 น้ี ไดน้บัรวมเงนิกูย้มืจากธนาคาร

ของโรงแรมไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง จาํนวน 422.6 ลา้นบาท ทีถู่กจดัประเภทไปอยูใ่นรายการ “หน้ีสนิทีร่วมในกลุ่ม

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที่จดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ที่ถอืไวเ้พื่อขาย” ซึ่งแสดงยอดที่ 499.2 ลา้นบาท ไวด้้วย ใน 6M61 

BC มหีน้ีสนิรวมลดลงจากปี 2560 โดยปัจจยัหลกัมาจากการชําระคนืเงนิกูย้มืดว้ยเงนิที่ได้รบัจากการขายโรงแรมไฮ

แอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง  
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

รายการ 255825 2559 2560 6M61 

 จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

ส่วนของผูถื้อหุ้น         

ทุนเรอืนหุน้         

   ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 340.0  23.5%  340.0  18.9%  340.0  10.9%  340.0  12.6%  

สว่นเกนิมลูคา่หุน้จากการขายบรษิทัยอ่ย  -    -   57.8  3.2%  77.9  2.5%  78.9  2.9%  

กาํไร (ขาดทุน) สะสม         

   จดัสรรแลว้  -    -    -    -   2.8  0.1%  2.8  0.1%  

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (132.2) (9.1%) (226.5) (12.6%) (229.9) (7.3%) (239.4) (8.8%) 

ผลต่างจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุม

เดยีวกนั 

(144.7) (10.0%) (145.0) (8.1%) (90.3) (2.9%) (86.3) (3.2%) 

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ (1.7) (0.1%) (8.6) (0.5%) 439.4  14.0%  416.5  15.4%  

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 61.4  4.2%  17.7  1.0%  539.8  17.2%  512.5  18.9%  

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม (207.2) (14.3%) (289.7) (16.1%) (77.2) (2.5%) 49.5  1.8%  

สว่นของผูถ้อืหุน้ก่อนการโอนกจิการ (BAM) 6.0  0.4%   -  -  -  - - - 

รวมส่วน (ขาด) ของผูถื้อหุ้น (139.7) (9.7%) (272.0) (15.1%) 462.7  14.8%  562.0  20.8%  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,446.7  100.0%  1,798.8  100.0%  3,132.0  100.0%  2,705.8  100.0%  

ณ 31 ธนัวาคม 2558 - 2560 BC มสี่วนของผู้ถือหุ้นสุทธเิท่ากบั (139.7) ล้านบาท (272.0) ล้านบาท และ 

462.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมอีงคป์ระกอบหลกัดงัน้ี 

ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 

ตลอดช่วงปี 2558 - 2560 และ 6M61 BC มทุีนจดทะเบยีนชําระแลว้ที่ 340 ลา้นบาท โดยในปี 2559 BC ได้

ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 340 ล้านบาทเป็น 507 ล้านบาท เพื่อรองรบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อ

ประชาชนทัว่ไป (Initial Public Offering: IPO)  

สว่นเกนิมลูคา่หุน้จากการขายบรษิทัยอ่ย 

ส่วนเกินมูลค่าจากการขายหุ้นบรษิัทย่อยให้แก่ผู้ร่วมลงทุนในปี 2559 – 2560 จํานวน 57.8 ล้านบาท และ 

77.9 ลา้นบาท ตามลําดบั เป็นผลจากการขายหุน้ในบรษิทัย่อยใหแ้ก่ผูร้่วมลงทุนสาํหรบัโครงการพระโขนงในปี 2559 

และโครงการโรงแรม เชยีงใหม่ นิมมาน วนั ในปี 2560 ในราคาทีส่งูกว่ามลูค่าสทุธติามบญัช ีใน 6M61 สว่นเกนิมลูค่า

จากการขายหุน้บรษิทัย่อยเพิม่ขึน้จากปี 2560 ประมาณ 1 ลา้นบาท จากการขายหุน้ในโครงการสขุุมวทิ 16-2 ใหก้บัผู้

รว่มลงทุน 

  

                                                
25 แสดงขอ้มลูดว้ยงบการเงนิเสมอืนโดยรวม BAM เป็นสว่นหน่ึงของ BC 
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ผลต่างจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

ผลต่างจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัเป็นผลต่างระหวา่งมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธขิอง

บรษิัทย่อย ณ วนัที่ซื้อธุรกิจ กบัจํานวนเงนิที่บรษิัทจ่ายซื้อ เน่ืองจากในปี 2558 BC ได้เข้าซื้อโครงการต่างๆ ตาม

แผนการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้เพื่อรวมศนูยก์ารจดัการและเตรยีมความพรอ้มในการจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย โดย ณ 31 ธนัวาคม 2558 – 2560 ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนัมจีํานวน 

(144.7) ลา้นบาท (145.0) ลา้นบาท และ (90.3) ลา้นบาท ตามลาํดบั ทัง้น้ีสาเหตุทีร่ายการมมีลูค่าลดลงในปี 2560 เกดิ

จากการขายโครงการศูนยก์ารคา้ เรนฮลิล ์สุขุมวทิ 47 ใน 6M61 ผลต่างจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั

เปลีย่นแปลงจากสิน้ปี 2560 โดยแสดงยอดที่ (86.3) ลา้นบาท เป็นผลมาจากการขายโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่า

ตอง 

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ 

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ 31 ธนัวาคม 2558 – 2560 และ 6M61 จาํนวน (1.7) ลา้นบาท (8.6) 

ลา้นบาท 439.4 และ 416.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั ประกอบดว้ยสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทรพัยส์นิ ซึง่การเปลีย่นแปลง

อยา่งมสีาระสาํคญัในปี 2560 เป็นผลจากการประเมนิมลูคา่ทีด่นิทุกแปลงทีใ่หมท่ัง้หมด  

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ 

รายการ หน่วย 
งบตรวจสอบ งบสอบทาน 

255826 2559 2560 6M61 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ NA NA 5.8  3.8  

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย้ เทา่ 3.0 (0.5) (0.5) (1.2) 

อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั เทา่ 0.4 (0.1) (0.0)  (0.1) 

อตัราการจา่ยเงนิปันผล % 0.0% 0.0% 0.0% 43.3% 

ในปี 2560 และ 6M61 BC มอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อผู้ถอืหุ้นที่ 5.8 เท่า และ 3.8 เท่า ตามลําดบั โดยอตัราส่วน

หน้ีสนิต่อผูถ้อืหุน้ทีล่ดลงนัน้เป็นผลมาจากกาํไรจากการขายโรงแรมไฮแอท เพลส ภเูกต็ ป่าตอง ใน 1Q61 

ปี 2558 - 2560 นัน้ BC มอีตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยที่ 3.0 เท่า (0.5) เท่า และ (0.5) เท่า 

ตามลําดบั และมอีตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนัที ่0.4 เท่า (0.1) เท่า และ (0.0) เท่า ตามลาํดบั สาเหตุหลกั

ของความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและภาระผูกพนัที่ลดลงในช่วงปี 2559 - 2560 เกดิจากค่าใช้จ่ายจากการเพิม่

อตัรากาํลงัพนกังานเพือ่ขยายธุรกจิและการเปิดโครงการใหม่ๆ  สง่ผลใหเ้งนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงานลดลง 

ในช่วง 6M61 BC ยงัมกีระแสเงนิสดจากการดําเนินการตดิลบอยู่สบืเน่ืองจากลูกหน้ีทีเ่พิม่ขึน้ของ BC ส่งผล

ใหอ้ตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบีย้และอตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนัอยูท่ี ่(1.2) เท่า และ (0.1) 

เทา่ โดย 6M61 บรษิทัไดม้กีารจา่ยเงนิปันผล 51 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการจา่ยปันผล 43.3% 

ทัง้น้ี สญัญากูย้มืเงนิของบรษิทัย่อยมขีอ้กําหนดเกี่ยวกบัรกัษาอตัราสว่นทางการเงนิ ไดแ้ก่ อตัราสว่นหน้ีสนิ

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt-to-Equity Ratio) อตัราส่วนหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อกําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงนิได ้

                                                
26 คาํนวณจากงบการเงนิเสมอืนโดยรวม BAM เป็นสว่นหน่ึงของ BC ยกเวน้อตัราสว่นทีใ่ชข้อ้มลูจากงบกระแสเงนิสดรว่มดว้ย ซึง่ในกรณน้ีี

จะใชข้อ้มลูจากงบการเงนิตรวจสอบทีไ่มร่วม BAM ในการคาํนวณ 
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(Interest-Bearing Debt to Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) อตัราสว่นความสามารถ

ในการชําระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) การดํารงส่วนของผู้ถือหุ้นให้มากกว่าศูนย์ เป็นต้น โดย

สถาบนัการเงนิจะพจิารณาการผดิเงือ่นไขของสญัญาตามงบการเงนิตรวจสอบ/สอบทานแลว้ ณ วนัที ่30 มถุินายน และ 

31 ธนัวาคม ของทุกปี ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัยอ่ย 3 แห่งมกีารผดิเงือ่นไขทีก่ําหนด อยา่งไรกต็าม ใน

อดตีที่ผ่านมาจนถงึปัจจุบนั สถาบนัการเงนิทุกรายมคีวามเขา้ใจในลกัษณะการประกอบธุรกจิแบบ BOS และลกัษณะ

การรว่มลงทุนของ BC มโีครงสรา้งเงนิกูแ้บ่งเป็นสองสว่น ไดแ้ก่ เงนิกูย้มืผูร้ว่มทุน (ดงัปรากฏในรายการ ”เงนิกูย้มืจาก

กจิการอื่น” ตามงบการเงนิ) และเงนิกูย้มืจากธนาคาร สาํหรบัเงนิกู้ยมืในการดําเนินโครงการซึ่งไดร้บัจากผูร้่วมลงทุน 

จะไม่มกีารเรยีกชําระทัง้เงนิต้นและดอกเบี้ยจนกว่าจะมกีารขายโครงการออกไป ทําให้ BC มโีอกาสผิดข้อกําหนด

เกี่ยวกบัรกัษาอตัราส่วนทางการเงนิเป็นการชัว่คราว ทัง้น้ีหากไม่คํานึงถงึเงนิกูย้มืจากผูร้่วมทุนซึง่ไม่มกีารเรยีกชําระ

จนกวา่จะมกีารขายโครงการออกไป จะทาํใหอ้ตัราหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง ประกอบกบับรษิทัยอ่ยสามารถชาํระ

คนืเงนิกูย้มืและดอกเบี้ยไดต้ามกําหนด สถาบนัการเงนิทุกรายจงึอนุโลมการเรยีกคนืเงนิกู้ทัง้หมดจากการผดิเงื่อนไข

ของสญัญาเงนิกู้ โดยล่าสุดได้มกีารออกหนังสอืผ่อนผนัขอ้กําหนดเกี่ยวกบัรกัษาอตัราส่วนทางการเงนิให้บรษิทัย่อย

สาํหรบัปี 2560 

กระแสเงินสด 

รายการ 2558 2559 2560 6M61 

กระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 268.9 (64.8) (59.6) (38.4) 

กระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (27.7) (275.6) (289.3) 655.8 

กระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ  (151.0)  402.5   417.0  (587.3) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ  90.1   62.1   68.2  30.1 

กระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 

ปี 2558 BC มกีระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงาน 268.9 ลา้นบาท สบืเน่ืองจากผลกําไรจาก

การขายโรงแรมโอโซ่ พทัยาเป็นหลกั  

ปี 2559 BC มกีระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (64.8) ลา้นบาท สบืเน่ืองจากไมม่กีารขาย

โครงการในระหวา่งปี ประกอบกบัคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทีเ่พิม่ขึน้จากการรบัโอนธุรกจิและพนกังานจาก BAM  

ปี 2560 BC มกีระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (59.6) ลา้นบาท สบืเน่ืองจากการปรบัปรุง

กําไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยของโครงการเรนฮลิล ์สขุุมวทิ 47 จาํนวน 230.9 ลา้นบาท โดยใหร้บัรูร้ายการ

ดงักลา่วในสว่นของกระแสเงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุนแทน 

6M61 มกีระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงาน (38.4) ลา้นบาท สบืเน่ืองจากการปรบัปรุงกําไร

จากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง จาํนวน 273.4 ลา้นบาท โดยให้

รบัรูร้ายการดงักล่าวในส่วนของกระแสเงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุนแทน ประกอบกบั BC มกีารวางเงนิมดัจํา

จาํนวน 35 ลา้นบาทเพือ่เขา้ซือ้ทีด่นิแหง่หน่ึงเป็นปัจจยัสาํคญั 

ปี 2558 – 2560 BC ม ีEBITDA เท่ากบั 243.8 ล้านบาท (64.1) ล้านบาท และ 183.9 ล้านบาท ตามลําดบั 

ซึ่งปี 2558 – 2559 มคีวามใกล้เคยีงกบักระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน ยกเวน้ปี 2560 ที่มกีาร

พิจารณาให้แสดงรายการกําไรขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยที่มาจากการขาย ศูนย์การค้า เรนฮิลล ์

สขุมุวทิ 47 ไปแสดงในสว่นของกระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุนแทน สง่ผลให ้CFO ปี 2560 จงึมยีอดที่

แตกต่างจาก EBITDA อยา่งมนียัสาํคญั 
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6M61 BC ม ีEBITDA เทา่กบั 280.0 ลา้นบาท และเป็นชว่งที ่BC มกีารขาย โรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่า

ตอง สง่ผลให ้EBITDA แตกต่างจากกระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงานดว้ยเหตุผลเดยีวกนักบัปี 2560  

กระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน 

ปี 2558 BC มกีระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (27.7) ลา้นบาท เน่ืองจากมเีงนิสดรบัจากการ

ขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 258.4 ลา้นบาทจากการขายโครงการ โอโซ่ พทัยา อย่างไรกต็าม BC ไดม้กีารลงทุนใน

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์เพือ่พฒันาโครงการในอนาคตจาํนวน 272.5 ลา้นบาท 

ปี 2559 BC มกีระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (275.6) ลา้นบาท เกดิจากรายการลงทุนในทีด่นิ 

อาคารและอุปกรณ์เพือ่พฒันาโครงการป่าตองสาย 3 เป็นหลกั 

ปี 2560 BC มกีระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (289.3) ลา้นบาท โดย BC มกีระแสเงนิสดรบั

จากการขายศูนย์การค้า เรนฮลิล์ สุขุมวทิ 47 จํานวน 438.1 ล้านบาทแต่มกีระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใช้ไปใน)กิจกรรม

ลงทุนตดิลบ เน่ืองจากมกีารลงทุนในโครงการต่างๆ เพิม่มากขึน้ เช่น โรงแรม เจอรน่ี์ย ์ฮบั ภูเก็ต โครงการที่จงัหวดั

เชยีงใหม่ ได้แก่ โรงแรม เชยีงใหม่ นิมมาน ทัง้ 3 โครงการ พรอ้มกบัการลงทุนในโครงการพระโขนงทัง้ 3 โครงการ 

ไดแ้ก่ โครงการซมัเมอรฮ์ลิล ์โครงการซมัเมอรฮ์บั ออฟฟิต และโครงการ Summer Hub 2 สง่ผลให ้BC ตอ้งจ่ายเงนิสด

เพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และ คา่ใชจ้า่ยลว่งหน้าจาํนวน 505.1 ลา้นบาท และ 194.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

6M61 BC มกีระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน 655.8 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากเงนิสด

รบัจากการขายโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง จาํนวน 918.8 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 

ปี 2558 BC มกีระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงนิ (151.0) ล้านบาท โดยปัจจยัหลกัมาจาก

รายการคนืเงนิกูย้มื 406.8 ลา้นบาทอนัสบืเน่ืองมาจากการขายโรงแรมโอโซ่ พทัยา และมกีารจ่ายเงนิเพื่อใหไ้ดส้ทิธใิน

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจาํนวน 162.0 ลา้นบาท ซึง่เป็นการเปลีย่นเจา้หน้ีเงนิกูข้องแต่ละโครงการ

มาเป็น BC เปรยีบเสมอืนการนํา BC เขา้มาเป็นผูล้งทุนในโครงการเตม็รปูแบบทัง้ในรปูของเงนิใหกู้ย้มืและเงนิลงทุนใน

แต่ละโครงการ ทัง้น้ี BC ไดท้ําการเพิม่ทุนจํานวน 301.8 ลา้นบาท รวมถงึการกู้ยมืเงนิเพิม่เตมิอกีจํานวน 305.8 ลา้น

บาท 

ปี 2559 BC มกีระแสเงนิสดสุทธจิาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 402.5 ลา้นบาท จากการที่กลุ่มบรษิทัได้กู้

เงนิจากสถาบนัการเงนิอกี 417.8 ลา้นบาทเพื่อการพฒันาโรงแรม ไฮแอท เพลส ภูเก็ต ป่าตอง และโรงแรม เจอรน่ี์ย ์

ฮบั ภเูกต็ 

ปี 2560 BC มกีระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 417.0 ลา้นบาท โดยมเีงนิสดรบัจากเงนิกูย้มื

และการออกหุ้นกู้รวมจํานวน 791.7 และมกีารคนืเงนิกู้ยมืจํานวน 327.4 ลา้นบาท จากการขายโครงการศูนย์การค้า 

เรนฮลิล ์สขุมุวทิ 47 

6M61 BC มกีระแสเงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (587.3) ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ

คนืเงนิกูย้มืธนาคาร และกจิการอื่นจากการขายโรงแรมไฮแอท เพลส ภูเกต็ ป่าตอง เป็นหลกั 
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16.4. ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ผลกระทบจากการเปิดดาํเนินการของโครงการต่างๆ ทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง 

จากที่ได้กล่าวในข้างต้น BC มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอย่างต่อเน่ือง เมื่อโครงการต่างๆ เปิด

ดําเนินการแล้ว กลุ่มบรษิัทจะมกีระแสเงนิสดรบัที่เพิม่ขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการชําระต้นทุนทางการเงนิเพิม่

สูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากน้ี BC ตัง้เป้าการขายโครงการอย่างน้อย 1-2 โครงการต่อปี เงนิที่จะได้รบัจากการขาย

โครงการดงักล่าวจะช่วยให้ฐานะทางการเงนิของ BC แขง็แกร่งขึน้ ส่งผลให้ BC สามารถต่อยอดการลงทุนใหม่ๆ ใน

อนาคต 

ความสามารถในการขายโครงการตามแผน 

เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายโครงการมผีลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ BC ในแต่ละปีอยา่งมนียัสาํคญั การ

วางแผนการขายโครงการอย่างน้อย 1-2 โครงการต่อปีจงึเป็นกลยุทธท์ีส่าํคญัในการรกัษาศกัยภาพในการทํากําไรของ 

BC โดยในช่วงปี 2557 – 6M61 นัน้ BC สามารถขายโครงการไดปี้ละ 1 โครงการทุกปียกเวน้ปี 2559 ผลงานในอดตี

ดงักลา่วแสดงใหเ้หน็ไดใ้นระดบัหน่ึงวา่แผนการขายโครงการอยา่งน้อย 1-2 โครงการต่อปีนัน้มคีวามเป็นไปไดส้งู  

ปัจจยัทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้

ธุรกจิการท่องเที่ยวเป็นอีกปัจจยัที่สําคญัที่ส่งผลกระทบต่อผลดําเนินการของ BC เน่ืองจากในช่วงที่ผ่านมา

ประเทศไทยมคีวามไม่แน่นอนทางการเมอืง ส่งผลอย่างมากต่อธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ ทําให้จํานวนผู้เขา้พกัใน

รปูแบบระยะยาวเปลี่ยนสดัส่วนไป นอกจากน้ีภยัธรรมชาตซิึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของธุรกจิโรงแรมที่อยู่ใน

บรเิวณดงักลา่วกเ็ป็นอกีปัจจยัทีไ่มส่ามารถควบคุมไดเ้ชน่กนั 

การเสนอขายหุน้ใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 BC มทุีนจดทะเบียน 507 ล้านบาท โดยเป็นทุนเรยีกชําระแล้วทัง้หมด จํานวน 

340.0 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวนทัง้สิน้ 507.0 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.0 บาท การประชุมวสิามญัผูถ้อื

หุ้นครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 8 มถุินายน 2561 ได้มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจํานวนไม่เกิน 

167.0 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.0 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชน โดยภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัต่อ

ประชาชนในครัง้น้ี BC จะมทุีนจดทะเบยีนและทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ทัง้สิน้ไม่เกนิ 507.0 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั

จาํนวนไมเ่กนิ 507.0 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.0 บาท คดิเป็นการเพิม่ขึน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 49.1 จากทุนชาํระแลว้ใน

ปัจจุบนัที่ 340.0 ล้านบาท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการคํานวณกําไรสุทธต่ิอหุน้ที่อาจลดลงในอนาคต อนัเน่ืองมาจาก

จาํนวนหุน้ทีใ่ชเ้ป็นฐานในการคาํนวณมจีาํนวนมากขึน้ 
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 2558 2559 2560 6M61 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่     

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท(1)     

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด (บาทต่อหุน้)  80.6(2) (31.6) 15.9 6.7 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ (บาท) 100.0 100.0 100.0 100.0 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (ลา้นหุน้) 1.3(3) 3.4 3.4 3.4 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท(1)     

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด (บาทต่อหุน้)  0.8 (0.3) 0.2 0.1 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ (บาท) 1.0 1.0 1.0 1.0 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (ลา้นหุน้) 125.9 340.0 340.0 340.0 

กาํไรต่อหุ้นปรบัลดภายหลงัการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน

ครัง้แรก 

    

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวดสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (ลา้นบาท) NA (107.5) 54.00 22.6 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด (บาทต่อหุน้)  NA (0.2) 0.1 0.1 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ (บาท) NA 1.0 1.0 1.0 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (ลา้นหุน้) NA 507.0 507.0 507.0 

หมายเหตุ: 

(1) สาํหรบัปี 2558 ไดม้กีารปรบัมลูคา่ทีต่ราไวเ้ป็นหุน้ละ 1.0 บาท เพือ่ประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบ 

(2) อา้งองิจากงบการเงนิเสมอืน 

(3) BC เพิม่ทุนเมือ่วนัที ่17 กนัยายน 2558 จาก 38.3 ลา้นบาท เป็น 340.0 ลา้นบาท โดยมมีลูค่าทีต่ราหุน้ไว ้100.0 บาท/หุน้ สง่ผลให้

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัคอื 1.3 ลา้นหุน้ 

ทัง้น้ี BC คาดว่าจะไดร้บัผลดจีากการเสนอขายหุน้และการนําหุ้นเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์นระยะ

ยาว โดยเงนิทีไ่ดจ้ากการขายหุน้จะนําไปใชใ้นการขยายธุรกจิและเป็นเงนิทุนหมนุเวยีน รวมถงึการไดร้บัประโยชน์อื่นๆ 

จากการเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เช่น ช่วยเพิม่ความคล่องตวัในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนและเครื่องมอื

ทางการเงนิอื่นๆ นอกจากน้ี การเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนในครัง้น้ีจะช่วยใหฐ้านะทางการเงนิของ BC แขง็แกรง่

ขึน้ซึง่จะสง่เสรมิใหศ้กัยภาพในการกูย้มืเงนิเพือ่ขยายธุรกจิเพิม่มากขึน้ตามไปดว้ย 
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