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บทสรุปผูบ้รหิำร   

 ในช่วงไตรมำส 2/65 นักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เดินทำงเขำ้ประเทศ
เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเน่ืองจำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมกำร
เดนิทำงทัง้ในไทย และต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ด ีกำรทีอ่ตัรำกำรเขำ้มำ
ของนักท่องเทีย่วจะกลบัไปเป็นก่อนสถำนกำรณโ์ควดิคงจะใชเ้วลำ
อีกพกัใหญ่ จำกกำรทีป่ระชำชนทั่วไปยงัคงมีควำมกงัวลต่อกำรติด
เชือ้โควิด รวมถึงมำตรำกำรสกดัก ัน้กำรเดินทำงของจีน เพื่อขจดั
กำรตดิเชือ้ในประเทศ อกีทัง้เศรษฐกจิทั่วโลกเร ิม่มีสญัญำณกำรหด
ตวั ในขณะทีอ่ตัรำเงินเฟ้อเพิม่สูงขึน้ในหลำยๆประเทศทั่วโลก เพิม่
ควำมเสี่ยงต่อกำรเขำ้สู่ ภำวะเศรษฐกิจถดถอย (economic 
recession)  

 ทัง้นี ้BC ไดเ้ร ิม่กลบัมำเปิดด ำเนินกำรโครงกำรในกลุ่มธุรกจิโรงแรม
และเซอรว์สิอพำรท์เมนท ์ตัง้แต่ไตรมำส 4/64 จำกทีก่่อนหนำ้มีกำร
ปิดด ำเนินกำรช ั่วครำวจำกผลกระทบของโควิด จำกแนวโน้ม
อุตสำหกรรมที่ปรบัตัวดีขึน้ และเพื่อรบัอำนิสงสจ์ำกเทศกำล
ท่องเที่ยวและวันหยุดยำว โดยไดก้ลบัมำเปิดด ำเนินกำรครบทุก
โครงกำร ในไตรมำส 2/65 ทัง้นี ้โครงกำรซทิำดนีส ์สุขมุวทิ 11 ได ้
กลบัมำใหเ้ช่ำพืน้ที่เพื่อใหบ้รกิำรสถำนพยำบำลผูป่้วยเฉพำะกิจ 
(hospitel) ตัง้แต่เดือนมกรำคม 2565 ถึง พฤษภำคม 2565 และ
หยุดด ำเนินกำรในเดือนมิถุนำยน  เพื่อเตร ียมกำรกลับมำเปิด
ใหบ้รกิำรโรงแรมและรบัแขกผูเ้ขำ้พกัในเดอืนกรกฎำคม  

 บรษิทัฯ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวมของบรษิัทฯ 
ส ำหรบัไตรมำส 2/65 โดย EBITDA ปรบัตวัดขีึน้ YoY เป็นขำดทุน
จ ำนวน 29.1 ลำ้นบำท เทยีบกบัผลขำดทุน 34.3 ลำ้นบำท ใน 
ไตรมำส 2/64 แสดงถงึกำรทยอยฟ้ืนตวัของอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
เห็นไดช้ดัจำกกำรเพิม่ขึน้อย่ำงแข็งแกรง่ของรำยไดจ้ำกกำรประกอบ
กิจกำรโรงแรม ศูนยก์ำรคำ้ และส ำนักงำนใหเ้ช่ำ นอกจำกนี้ ผล
ขำดทุนปกติ ปรบัตวัดีขึน้เป็น 85.8 ลำ้นบำท จำกขำดทุน 93.5 
ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/64 ทัง้นี ้EBITDA ส ำหรบังวด 6 เดือนแรก
ของปี 2565 ปรบัตัวดีขึน้ เ ป็นผลขำดทุน  56.5 ลำ้นบำท  จำก
ขำดทุน 69.5 ลำ้นบำท ในช่วงเวลำเดียวกนัปีก่อนหน้ำ โดยผล
ขำดทุนปกต ิปรบัตวัดขีึน้เล็กนอ้ยเป็น 181.9 ลำ้นบำท จำกขำดทุน 
188.4 ลำ้นบำท ในชว่งเวลำเดยีวกนัปีกอ่นหนำ้  

 ธุรกจิดำ้นสุขภำพ ภำยใตก้ลุ่มบรษิทับสีโปค ไดเ้ร ิม่ตน้ควำมรว่มมือ
คร ัง้ส ำคญักบั กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์ำงเลอืก (“กรมกำร
แพทยแ์ผนไทยฯ” หรือ DTAM) ซึง่เป็นองคก์รภำยใตก้ระทรวง
สำธำรณสุข ในเดือนมีนำคม 2565 เพือ่ผลิตยำแพทยแ์ผนไทยทีม่ี
กญัชำเป็นส่วนประกอบ โดยใชผ้ลติภณัฑก์ญัชำทีม่ีคุณภำพจำกโรง
เพำะปลูก ของกลุ่มบริษัท ในพืน้ที่จ ังหวัดน่ำนเพื่อรองรบักำร
จ ำหน่ำยในคลินิกแพทยแ์ผนไทย โดยต่อมำในเดือนกรกฎำคม 
2565 กลุ่ มบีสโปค ได ้เ ปิดตัวแบรนด  ์ “KANA” หรือ  “คณำ” 
ผลิตภณัฑก์ญัชำพรเีมียมเกรดกำรแพทย  ์พรอ้มทัง้รำ้นจ ำหน่ำย
ดอกกญัชำแหง้ KANA Pure dispensary สำขำแรกทีโ่ครงกำรโจ
โน่ แบงคอก ในซอยสุขุมวิท 16 โดยแผนกำรเปิดคลินิกหลัก 
(flagship clinic) ที่โครงกำรซมัเมอรพ์อยท ์บนถนนสุขุมวิท ยงั
เป็นไปตำมแผนโดยคำดว่ำจะเปิดอย่ำงเป็นทำงกำรภำยในไตรมำส 
3/65 

 โครงกำร NFT สะทอ้นวงจรกำรเตบิโตของตน้กญัชำทีโ่รงปลูกของ
กลุ่มบรษิทั ทีด่ ำเนินกำรโดยกลุ่ม “CannaThai420” ซึง่ไดเ้ปิดตวั   
ซรีสีแ์รก “Seed Plant” NFT ในเดอืนมกรำคม 2565 และขำยหมด

ในไม่กีส่ปัดำห ์ล่ำสุดไดป้ล่อย NFT ซรีสีส์อง “Mother Plant NFT” 
ไปในเดอืนกรกฎำคม 2565 

กลุ่มบรษิทับสีโปค 

 
หมำยเหตุ: *BC ลงทนุในกลุ่มบรษิทับสีโปค ผ่ำนบรษิทับสีโปค ซนิเนอรจ์ีส้ ์จ ำกดั ซ ึง่อยู่
ระหวำ่งกำรเพิม่ทุนและจดทะเบยีนผูร้ว่มทนุ โดยคำดวำ่จะมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ตำม
ประโยชนท์ำงเศรษฐกจิ (economic interest) ประมำณ 36% ภำยในไตรมำส 3/65  

 บรษิทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญักบักลยุทธก์ระจำยควำมเสีย่ง โดยล่ำสุด
จดัตัง้บรษิัทย่อย บรษิัท บูทิค โลจิสติกส ์จ ำกดั เพื่อด ำเนินธุรกิจ
ขนส่งและจดัเก็บสนิคำ้ โดยตัง้เป้ำเปิดใหบ้รกิำรหอ้งเก็บของส่วนตวั 
(self-storage service) สำขำแรก ทีโ่ครงกำรซมัเมอรพ์อยท ์ติด
สถำนีรถไฟฟ้ำพระโขนง ในไตรมำส 3/65     

 ส ำหรบัแผนกำรขำยโครงกำร ซึง่เป็นหน่ึงในองคป์ระกอบส ำคญัของ
โมเดลธุรกิจ “สรำ้ง-ด ำเนินกำร-ขำย” ของ BC มีควำมคืบหน้ำ
ต่อเน่ือง โดยปัจจบุนับรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำกบักลุ่มนักลงทุนที่
มคีวำมสนใจ และด ำเนินกำรตำมแผนเพือ่ปิดกำรขำยภำยในสิน้ปีนี ้  

 โครงกำรโรงแรมและเซอรว์ิสอพำรท์เมนต ์ทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ 
อนัไดแ้ก ่โอค๊วูด้ สตูดโิอ สุขมุวทิ แบงคอก, โจโน่ แบงคอก อโศก โฮ
เทล และ ไอบสิ เชยีงใหม่ นิมมำน เจอรนี์ยฮ์บั ยงัอยู่ตำมก ำหนดกำร
ก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ภำยในปี 2565 โดยตัง้เป้ำเปิดด ำเนินกำรภำยในปี
เชน่เดยีวกนั อย่ำงไรก็ด ีก ำหนดกำรเปิดใหบ้รกิำรอย่ำงเป็นทำงกำร
ขึน้อยู่กบัสถำนกำรณโ์ควิดในแต่ละพืน้ที่ ในขณะที่โครงกำรที่อยู่
ระหว่ำงกำรพฒันำอืน่ๆ อนัไดแ้ก่ โครงกำรกมลำ 1, โครงกำรกมลำ 
2, Nimman 3 ยังคงอยู่ระหว่ำงกำรชะลอกำรก่อสรำ้ง เพื่อรอ
ประเมนิสถำนกำรณโ์ควดิ 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 BC รำยงำนรำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร ในไตรมำส 2/65 ลดลง 

3.1% QoQ ส่วนใหญ่จำกกำรจดัเก็บค่ำธรรมเนียมบรหิำรจดักำร 
จ ำนวน 0.9 ลำ้นบำท จำกบุคคลภำยนอก ส ำหรบับรกิำรสอบทำน
ธุรกจิ (due diligence) ของบรษิทัเป้ำหมำยส ำหรบักำรซือ้กิจกำร 
ในชว่งไตรมำส 1/65 อย่ำงไรก็ดรีำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร ในไตรมำส 
2/65 เพิม่ขึน้ 15.0% YoY จำกกำรระงบักำรใหส้่วนลดค่ำธรรมเนียม
บรหิำรจดักำรส ำหรบับำงโครงกำรเพือ่บรรเทำผลกระทบจำกโควิด 
ซึง่ไดส้่งผลใหร้ำยไดค้่ำบรหิำรจดักำรเพิม่สูงขึน้ 22.4% YoY ส ำหรบั
งวด 6 เดอืนแรกปี 2565 ดว้ย 

 ทัง้นี ้BC รำยงำนรำยไดเ้งินปันผลจ ำนวน 6.6 ลำ้นบำท ในไตรมำส 
2/65 จำกเงินคืนที่ไดร้บัจำกกำรยกเลิกสญัญำรบัประกนัผลกำร
ด ำเนินงำนส ำหรบัโครงกำรซมัเมอรฮ์ิลล ์และซมัเมอรฮ์บั ในไตรมำส 
4/64 ในขณะที่บรษิัทฯ รำยงำนรำยไดเ้งินปันผลจ ำนวน 72 ลำ้น
บำท ในไตรมำส 1/65 จำกกำรขำยเงินลงทุนในโครงกำรซทิำดีนส ์
สุขมุวทิ 23 ทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ไปในไตรมำส 4/64  

 ในไตรมำส 2/65 ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนรวม เพิ่มขึน้ 

1.9% QoQ และ 17.6% YoY เป็น 41.2 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่จำก
กำรยกเลกิโครงกำรลดเงนิเดอืนช ัว่ครำวเพือ่บรรเทำผลกระทบโควดิ
ซึง่ไดเ้ร ิม่ตน้มำตัง้แต่ไตรมำส 2’63 จนถงึไตรมำส 4’64 ซึง่ส่งผลให ้
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนรวม ส ำหรบังวด 6 เดอืนปี 2565 เพิม่ขึน้ 
18.4% จำกชว่งเวลำเดยีวกนัปีกอ่นหนำ้ 

 บรษิัทฯ รำยงำน EBITDA เพิ่มขึน้ YoY เป็นผลขำดทุน 8.8 ลำ้น
บำท ในไตรมำส 2/65 เทียบกบัผลขำดทุน 12.5 ลำ้นบำท ในไตร
มำส 2/64 จำกกำรระงบักำรใหส้่วนลดค่ำธรรมเนียมบรหิำรจดักำร
ส ำหรบับำงโครงกำร ตำมทีไ่ดร้ะบุไปก่อนหนำ้ และรำยไดเ้งินปันผล
จ ำนวน 6.6 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ดี EBITDA ตำมงบกำรเงินเฉพำะ
กจิกำรปรบัตวัลง จำกไตรมำสกอ่นหนำ้ ซึง่เป็นผลก ำไรจ ำนวน 58.2 
ลำ้นบำท จำกกำรบนัทึกรำยไดเ้งินปันผลจ ำนวน 72 ลำ้นบำทใน   
ไตรมำส 1/65 จำกกำรขำยเงินลงทุนในโครงกำรซทิำดีนส ์สุขมุวทิ 
23 ในไตรมำส 4/64 ส ำหรบังวด 6 เดือนแรก ปี 2565 EBITDA 
ตำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เป็นก ำไรจ ำนวน 49.4 ลำ้นบำท เทยีบ
กบัผลขำดทุน 26 ลำ้นบำท ในชว่งเวลำเดยีวกนัปีกอ่นหนำ้

 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพำะกจิกำร 

 BC รำยงำน ผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนปกต ิอยู่ที ่6.6 ลำ้น
บำท ในไตรมำส 2/65 เทียบกบั ขำดทุน 9.0 ลำ้นบำท ในไตรมำส 
2/64 และก ำไร 45.1 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/65 โดยมผีลก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำนปกตสิ ำหรบังวด 6 เดอืนแรก ปี 2565 จ ำนวน 38.4 
ลำ้นบำท เทียบกบัขำดทุน 19.8 ลำ้นบำท ในช่วงเวลำเดียวกนัปี
กอ่นหนำ้ 

 BC รำยงำน ผลขำดทุนสุทธิ อยู่ที่ 11.0 ลำ้นบำท ในไตรมำส 

2/65 โดยมีรำยกำรที่ไม่ไดเ้กดิเป็นประจ ำ ไดแ้ก่ ขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำ 4.1 ลำ้นบำท จำกกำรตัง้ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ จำกลูกหนี้
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ทีย่งัจดัเก็บไม่ไดเ้ป็นระยะเวลำนำน ขำดทุน
ทำงบญัชจีำกกำรปรบัสทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธิ BC-ESOP-W1 
(หลกัๆ จำกกำรปรบัรำคำใชส้ทิธลิงจำก 2 บำท/หุน้ เป็น 1.96 บำท/
หุน้) จ ำนวน 0.8 ลำ้นบำท และขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นบนเงนิกู ้
จำกบุคคลภำยนอกที่เป็นสกุลเงินเหรยีญสหรฐั จ ำนวน 6.0 ลำ้น
บำท จำกกำรทีค่่ำเงินบำทอ่อนตวัลงเทียบกบัสกุลเงินเหรยีญสหรฐั 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 2'65 ไตรมาส 1'65 ไตรมาส 2'64 %QoQ %YoY 6เดอืน'65 6เดอืน'64 %YoY

รายไดร้วม 32.4           98.6           22.6           -67.2% 43.5% 131.0         43.0           205.0%

รายไดค้า่บรหิารจัดการ 25.8            26.6            22.4            -3.1% 15.0% 52.4            42.8            22.4%

รายไดเ้งนิปันผล 6.6              72.0            -              -90.9% n.m. 78.6            -              n.m.-              -              -              0.0% 0.0% -              -              0.0%

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 32.5           33.0           28.7           -1.4% 13.2% 65.5           55.2           18.7%-              -              -              0.0% 0.0% -              -              0.0%

ตน้ทุนในการจดัจ าหนา่ยและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 8.7             7.5             6.3             16.5% 38.0% 16.2           13.8           17.5%

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวม 41.2           40.4           35.0           1.9% 17.6% 81.7           68.9           18.4%
-              -              -              

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นดอกเบีย้ ภาษ ีคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (EBITDA) (8.8)            58.2           (12.5)          -115.2% 29.2% 49.4           (26.0)          289.9%

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 1.7              1.8              2.4              -3.0% -27.9% 3.5              4.8              -27.0%-              -              -              0.0% 0.0% -              -              0.0%

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นดอกเบีย้และภาษเีงนิได้ (10.6)          56.4           (14.9)          -118.7% 29.0% 45.9           (30.8)          249.2%

ตน้ทนุทางการเงนิ, สทุธิ1/ 1.7              1.5              2.3              14.5% -28.0% 3.1              5.2              -40.3%-              -              -              0.0% 0.0% -              -              0.0%

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษเีงนิได้ (8.9)            57.9           (12.5)          -115.3% 29.1% 49.0           (25.5)          292.1%

คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงนิได ้ (2.2)             12.8            (3.5)             -117.5% -36.6% 10.6            (5.7)             -286.4%-             -             -             0.0% 0.0% -             -             0.0%

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนนิงานปกติ (6.6)            45.1           (9.0)            -114.7% 26.2% 38.4           (19.8)          293.8%-              -              -              n.m. n.m. #N/A #N/A n.m.

รายการพเิศษ หรอืรายการทีไ่มไ่ดเ้กดิเป็นประจ า (4.3)            (2.7)            (6.0)            -62.8% 27.6% (7.0)            (9.4)            25.3%

   ตดัจ าหน่ายเงนิมัดจ าทีด่นิ -              -              (5.5)             n.m. 100.0% -              (5.5)             100.0%

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่2/ (4.1)             (3.5)             (3.5)             -17.4% -17.8% (7.5)             (6.6)             -14.2%

คา่ใชจ้า่ยทางบัญชจีากการออกใบส าคญัแสดงสทิธแิกก่รรมการและพนักงาน3/ (0.8)             -              -              n.m. n.m. (0.8)             -              n.m.

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิกูย้มื4/ (6.0)             0.4              (1.4)             -1559.1% -320.8% (5.6)             (3.0)             -89.4%

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) อืน่ๆ4/ 6.6              0.4              4.4              1572.4% 49.7% 7.0              5.7              22.7%

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิส าหรบังวด (11.0)          42.4           (15.0)          -125.8% 26.7% 31.5           (29.2)          207.7%

หมายเหต:ุ

               

                

                   

              

              
               

               

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

เดมิ "ดอกเบีย้รับ" เป็นสว่นหนึง่ของ "รายไดอ้ืน่" ใน "รายไดร้วม"

2/ ในไตรมาส 2'65 บรษัิทฯ บนัทกึผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ จ านวน 4.1 ลา้นบาท

3/ ในไตรมาส 1'65 บรษัิทฯ ไดป้รับปรุงสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท โดยปรับราคาการใชส้ทิธจิาก 2 บาทตอ่หุน้เป็น 1.96 บาทตอ่หุน้ และปรับอัตราการใชส้ทิธเิป็น 1.021 ตอ่ 1 ใบส าส าคญัแสดงสทิธิ

 ตอ่มาในไตรมาส 1'65 บรษัิทไดจั้ดสรรใบส าคญัแสดงสทิธเิพิม่เตมิ 0.1 ลา้นสทิธแิกพ่นักงานโดยมรีาคาใชส้ทิธเิทา่กับ 1.96 บาทตอ่หุน้ และมอีาย ุ3 ปี

4/ ในไตรมาส 2'65 บรษัิทฯ บนัทกึผลขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิกูย้มื จ านวนสทุธ ิ6.0 ลา้นบาท โดยมกีารท าสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้และบนัทกึก าไรทีเ่กีย่วขอ้งภายใตร้ายการ  "รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) อืน่ๆ" 

 บรษัิทฯเปลีย่นการรายงานผลขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นใหมแ่ละรายได  ้(คา่ใชจ้า่ย) อืน่ ส าหรับไตรมาสที ่4'64 จากเดมิซึง่แสดงในยอดหกักลบกันเปลีย่นเป็นแสดงแยกกัน บรษัิทฯเปลีย่นการรายงานผลขาดทนุจากอัตรา

แลกเปลีย่นฯ จ านวน 2.96 ลา้นบาทส าหรับงวด 6 เดอืนปี 2564 (1.53 ลา้นบาทในไตรมาส 1'64 และ 1.43 ลา้นบาทในไตรมาส 2'64) ซึง่เดมิรายงานภายใตร้ายการ "คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร" เป็นรายการทีไ่มไ่ดเ้กดิเป็นประจ า
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อย่ำงไรก็ด ีบรษิทัฯ บนัทกึก ำไรจ ำนวน 6.0 ลำ้นบำท จำกสญัญำซือ้
ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้บนเงินกูโ้ดยแสดงอยู่ในรำยกำร 
“รำยได ้(ค่ำใชจ้ำ่ย) อืน่ๆ” ทัง้นี ้ส ำหรบังวด 6 เดอืนแรก ปี 2565 BC 

มกี ำไรสุทธริวม 31.5 ลำ้นบำท เทยีบกบัขำดทุนสุทธ ิ29.2 ลำ้นบำท 
ในชว่งเวลำเดยีวกนัปีกอ่นหนำ้

 

ผลประกอบกำรตำมงบกำรเงินรวมของบรษิทั 
 BC มีรำยไดร้วม ตำมงบกำรเงินรวมของบรษิัททัง้สิน้ 44.9 ลำ้น

บำท ในไตรมำส 2/65 เพิม่ขึน้ 73.4% YoY ส่วนใหญ่จำกกำรฟ้ืนตวั
ของอุตสำหกรรมท่องเทีย่วโดยรวม และกำรกลบัมำเปิดใหบ้รกิำรของ
โครงกำรของกลุ่มบรษิทัทีเ่คยปิดด ำเนินกำรช ัว่ครำวจำกผลกระทบ
ของโควดิ เพือ่รองรบักำรกลบัมำของนักท่องเทีย่ว อย่ำงไรก็ด ีรำยได ้
รวม ค่อนขำ้งจะคงที่เมื่อเทียบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ จำกผลของ
ฤดูกำลทีก่ระทบรำยไดข้องโครงกำรในต่ำงจงัหวดั ในขณะทีโ่ครงกำร
ในกรุงเทพฯ ยงัเห็นกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดค้่ำทีพ่กัอย่ำงต่อเน่ือง โดย
ส ำหรบังวด 6 เดือนปี 2565 รำยไดร้วม เพิ่มขึน้ถึง 73.1% จำก

ชว่งเวลำเดยีวกนัปีกอ่นหนำ้  

 ในไตรมำส 2/65 BC มี ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนรวม ลดลง 
0.9% QoQ อย่ำงไรก็ดี ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนรวม เพิ่มขึน้ 
23.0% YoY เป็น 74 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่จำกค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร
ของโครงกำรที่เพิ่มขึน้ สอดคลอ้งกนักบัรำยไดจ้ำกกำรประกอบ
กจิกำร โรงแรม ศูนยก์ำรคำ้และส ำนักงำนใหเ้ชำ่ทีเ่พิม่ขึน้ และจำก
กำรยกเลิกโครงกำรลดเงินเดือนเพื่อบรรเทำผลกระทบโควิด ซึง่ยงั
ส่งผลใหค้่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนรวม ส ำหรบังวด 6 เดือนแรกปี 
2565 ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 21.2% จำกชว่งเวลำเดยีวกนัปีกอ่นหนำ้ดว้ย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็รวม

 

 EBITDA ตำมงบกำรเงินรวม ปรบัตวัดีขึน้ YoY เป็นขำดทุน 29.1 
ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/65 จำกขำดทุน 34.3 ลำ้นบำท ในไตรมำส 

2/64 แสดงถงึกำรทยอยฟ้ืนตวัของอุตสำหกรรมท่องเทีย่ว เห็นไดช้ดั
จำกกำรเพิม่ขึน้อย่ำงแข็งแกร่งของรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 2'65 ไตรมาส 1'65 ไตรมาส 2'64 %QoQ %YoY 6เดอืน'65 6เดอืน'64 %YoY

รายไดร้วม 44.9           47.3           25.9           -4.9% 73.4% 92.2 53.3 73.1%

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม ศนูยก์ารคา้ และส านักงานใหเ้ชา่ 38.3            39.8            19.9            -3.8% 92.2% 78.2            41.7            87.4%

รายไดค้า่บรหิารจัดการ 6.6              7.4              6.0              -11.0% 10.4% 14.0            11.5            21.5%-              -              -              0.0% 0.0% -              -              0.0%

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 22.6           23.3           13.7           -3.0% 65.8% 46.0           27.0           70.2%

ตน้ทนุจากการประกอบกจิการโรงแรม และศนูยก์ารคา้เพือ่ใหเ้ชา่ 19.8            20.6            11.9            -3.8% 66.6% 40.4            23.5            71.9%

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิาร 2.8              2.8              1.8              2.5% 60.5% 5.6              3.5              58.6%-              -              -              0.0% 0.0% -              -              0.0%

ตน้ทุนในการจดัจ าหนา่ยและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 51.4           51.4           46.5           0.1% 10.4% 102.8         95.7           7.4%

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวม 74.0           74.7           60.2           -0.9% 23.0% 148.7         122.7         21.2%-             -             -             0.0% 0.0% -             -             0.0%

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นดอกเบีย้ ภาษ ีคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (EBITDA) (29.1)          (27.5)          (34.3)          -6.0% 15.1% (56.5)          (69.5)          18.6%

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 15.5            15.4            16.1            0.4% -3.6% 30.9            32.0            -3.3%

ตน้ทนุทางการเงนิ, สทุธิ1/,2/ (31.8)           (32.2)           (33.7)           -1.3% -5.7% (64.0)           (66.5)           -3.7%-              -              -              0.0% 0.0% -              -              0.0%

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (76.4)          (75.1)          (84.1)          -1.7% 9.1% (151.5)        (167.9)        9.8%

สว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในกจิการร่วมคา้ (7.6)             (5.8)             (12.4)           -30.3% 38.8% (13.4)           (23.4)           42.8%

สว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุในบรษัิทร่วม (3.0)             (1.6)             (0.7)             -86.7% -303.8% (4.5)             (0.7)             -520.1%

คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงนิได ้ (1.2)             13.7            (3.7)             -108.5% -68.9% 12.5            (3.6)             -443.2%

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนนิงานปกติ (85.8)          (96.2)          (93.5)          10.8% 8.2% (181.9)        (188.4)        3.5%-              -              -              n.m. n.m. #N/A #N/A n.m.

รายการพเิศษ หรอืรายการทีไ่มไ่ดเ้กดิเป็นประจ า 5.0             2.1             6.3             137.4% -19.8% 7.2             20.8           -65.5%

ตดัจ าหน่ายเงนิมัดจ าทีด่นิ -              -              (5.5)             n.m. 100.0% -              (5.5)             100.0%

ตดัจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ -              -              (2.3)             n.m. 100.0% -              (2.3)             100.0%

ขาดทนุจากการเลกิกจิการของบรษัิทย่อย -              -              (2.3)             n.m. 100.0% -              (2.3)             100.0%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการถอนการลงทนุในบรษัิทย่อย -              -              9.9              n.m. -100.0% -              9.9              -100.0%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการปรับเปลีย่นเงือ่นไขของสญัญา2/ 4.1              (0.7)             0.1              693.4% 2686.5% 3.4              16.2            -78.9%

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ -              -              0.2              n.m. -100.0% -              (2.5)             100.0%

คา่ใชจ้า่ยทางบัญชจีากการออกใบส าคญัแสดงสทิธแิกก่รรมการและพนักงาน3/ (0.8)             -              -              n.m. n.m. (0.8)             -              n.m.

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิกูย้มื4/ (6.0)             0.4              (1.4)             -1559.1% -320.8% (5.6)             (3.0)             -89.4%

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) อืน่ๆ4/ 7.8              2.4              7.5              223.5% 3.4% 10.2            10.1            1.1%

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิสว่นทีเ่ป็นของบรษิทั (47.9)          (60.4)          (46.6)          20.7% -2.6% (108.2)        (88.8)          -21.9%

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (32.9)           (33.7)           (40.5)           2.3% 18.9% (66.5)           (78.9)           15.6%

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิส าหรบังวด (80.7)          (94.0)          (87.2)          14.2% 7.4% (174.8)        (167.7)        -4.2%

หมายเหต:ุ

2/ ตัง้แตไ่ตรมาส 1'65 เป็นตน้ไป บรษัิทฯ ปรับการค านวณผลกระทบจากการปรับเปลีย่นเงือ่นไขการจา่ยเงนิตน้และดอกเบีย้ในสญัญาเงนิกูข้องบรษัิทยอ่ยของบรษัิท
3/ ในไตรมาส 1'65 บรษัิทฯ ไดป้รับปรุงสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท โดยปรับราคาการใชส้ทิธจิาก 2 บาทตอ่หุน้เป็น 1.96 บาทตอ่หุน้ และปรับอัตราการใชส้ทิธเิป็น 1.021 ตอ่ 1 ใบส าส าคญั

แสดงสทิธ ิตอ่มาในไตรมาส 1'65 บรษัิทไดจั้ดสรรใบส าคญัแสดงสทิธเิพิม่เตมิ 0.1 ลา้นสทิธแิกพ่นักงานโดยมรีาคาใชส้ทิธเิทา่กับ 1.96 บาทตอ่หุน้ และมอีาย ุ3 ปี

4/ ในไตรมาส 2'65 บรษัิทฯ บนัทกึผลขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิกูย้มื จ านวนสทุธ ิ6.0 ลา้นบาท โดยมกีารท าสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้และบนัทกึก าไรทีเ่กีย่วขอ้งภายใตร้ายการ  "รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) 

อืน่ๆ"  บรษัิทฯเปลีย่นการรายงานผลขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นใหมแ่ละรายได  ้(คา่ใชจ้า่ย) อืน่ ส าหรับไตรมาสที ่4'64 จากเดมิซึง่แสดงในยอดหกักลบกันเปลีย่นเป็นแสดงแยกกัน บรษัิทฯเปลีย่นการรายงานผลขาดทนุ

จากอัตราแลกเปลีย่นฯ จ านวน 2.96 ลา้นบาทส าหรับงวด 6 เดอืนปี 2564 (1.53 ลา้นบาทในไตรมาส 1'64 และ 1.43 ลา้นบาทในไตรมาส 2'64) ซึง่เดมิรายงานภายใตร้ายการ "คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร" เป็นรายการทีไ่มไ่ดเ้กดิ

เป็นประจ า

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

โดยแตเ่ดมิ "ดอกเบีย้รับ" แสดงเป็นสว่นหนึง่ของ "รายไดอ้ืน่" ใน "รายไดร้วม"



 

 

 

บรษิทั บูทคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) – ค ำอธบิำยและบทวเิครำะหข์องฝ่ำยบรหิำร – ไตรมำสที ่2 และงวด 6 เดอืน ปี 2565    หน้ำ 4 of 7 

โรงแรม ศูนยก์ำรคำ้ และส ำนักงำนใหเ้ชำ่ ทัง้นี ้EBITDA ปรบัตวัลง
เล็กนอ้ย QoQ จำกผลของฤดูกำลต่อรำยไดธุ้รกิจโรงแรม ส ำหรบั
งวด 6 เดอืนแรก ปี 2565 EBITDA ตำมงบกำรเงนิรวมปรบัตวัดีขึน้
เป็นขำดทุน 56.5 ลำ้นบำท เทยีบกบัขำดทุน 69.5 ลำ้นบำท ในชว่ง
เวลำเดยีวกนัปีกอ่นหนำ้ 

 ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในกจิกำรรว่มคำ้และบรษิทัรว่ม ปรบัตวั
ลง 42.4% QoQ จำกค่ำใชจ้่ำยทำงกำรตลำด และค่ำใชจ้่ำยบรหิำร 
ของธุ รกิจกลุ่ มบีสโปค  เพื่อส นับส นุนกำร เ ปิด  KANA Pure 
Dispensary สำขำแรกในเดือนกรกฎำคม และเพือ่เตรยีมกำรเปิด 
KANA Clinic ภำยในไตรมำส 3/65 ในขณะที่โครงกำรซทิำดีนส ์
สุขมุวทิ 11 มคี่ำใชจ้ำ่ยเพิม่ขึน้เพือ่เตรยีมกำรกลบัมำเปิดด ำเนินกำร 
(pre-opening expenses) ในตน้ไตรมำส 3/65  อย่ำงไรก็ดี กำร
ฟ้ืนตวัอย่ำงแข็งแกรง่ของธุรกจิในเครอืซทิำดีนส ์ส่งผลให ้ส่วนแบ่ง
ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในกจิกำรรว่มคำ้ ปรบัตวัดขีึน้ 19.6% 
YoY ในไตรมำส 2/65 และ 25.8% ส ำหรบังวด 6 เดอืนปี 2565. 

 BC ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนปกต ิจ ำนวน 85.8 ลำ้นบำท ใน
ไตรมำส 2/65 เทียบกบัขำดทุน 96.2 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/65 
และขำดทุน 93.5 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/64 ทัง้นี ้กลุ่มบรษิทัฯ มผีล

ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนปกต ิทัง้สิน้ 181.9 ลำ้นบำท ส ำหรบังวด 
6 เดอืน ปี 2565 เทยีบกบั ผลขำดทุน 188.4 ลำ้นบำท ในชว่งเวลำ
เดยีวกนัปีกอ่นหนำ้  

 ในไตรมำส 2/65 BC ขำดทุนสุทธ  ิทัง้สิน้ 80.7 ลำ้นบำท โดยมี
รำยกำรทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ ำ ประกอบดว้ย ก ำไรสุทธจิำกกำร
ปรบัเปลีย่นเงื่อนไขของสญัญำเงินกูข้องบำงโครงกำร จ ำนวน 4.1 
ลำ้นบำท ขำดทุนทำงบญัชจีำกกำรปรบัสทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
BC-ESOP-W1 (หลกัๆ จำกกำรปรบัรำคำใชส้ิทธิลงจำก 2 บำท/
หุน้ เป็น 1.96 บำท/หุน้) จ ำนวน 0.8 ลำ้นบำท และขำดทุนจำกอตัรำ
แลกเปลีย่นบนเงินกูจ้ำกบุคคลภำยนอกทีเ่ป็นสกุลเงินเหรยีญสหรฐั 
จ ำนวน 6.0 ลำ้นบำท จำกกำรทีค่่ำเงินบำทอ่อนตวัลงเทียบกบัสกุล
เงินเหรยีญสหรฐั อย่ำงไรก็ดี บรษิทัฯ บนัทึกก ำไรจ ำนวน 6.0 ลำ้น
บำท จำกสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้บนเงินกูโ้ดย
แสดงอยู่ในรำยกำร “รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) อืน่ๆ” ทัง้นี ้ส ำหรบังวด 6 
เดอืนแรก ปี 2565 BC มีผลขำดทุนสุทธ ิตำมงบกำรเงนิรวม ทัง้สิน้ 
174.8 ลำ้นบำท เทยีบกบัขำดทุนสุทธ ิ167.7 ลำ้นบำท ในชว่งเวลำ
เดยีวกนัปีกอ่นหนำ้

 

ผลกำรด ำเนินกำรตำมกลุ่มธุรกจิ 
ธุรกจิโรงแรม และเซอรว์สิอพำรท์เมนต ์

 ในไตรมำส 2/65 BC มีโครงกำรโรงแรมและเซอรว์ิสอพำรท์เมนตท์ี่
เปิดด ำเนินกำรทัง้สิน้ 6 โครงกำร และ หน่ึงโครงกำรกลบัมำเปิดให ้
เช่ำพืน้ที่เพื่อใหบ้รกิำรสถำนพยำบำลผูป่้วยเฉพำะกิจ (hospitel) 
โดยน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกจิ เป็น 2 คลสัเตอร ์คอื 
กรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั ทัง้นี ้BC ขำยโครงกำรในกรุงเทพฯ ไป 1 
โครงกำรคอื ซทิำดนีส ์23 ระหว่ำงไตรมำส 4/64 

 ณ สิน้ไตรมำส 2/65 โครงกำรในกรุงเทพฯของกลุ่ม BC ประกอบดว้ย 
โครงกำรซทิำดนีส ์8 โครงกำรซทิำดนีส ์ 11 โครงกำรซทิำดนีส ์16 
และโครงกำรโอค๊วูด้ เรสซเิดน้ซ ์สุขมุวทิ 24 

 ส ำหรบัโครงกำรในต่ำงจงัหวดัประกอบดว้ย โครงกำรโอค๊วูด้ เจอรนี์ย ์
ฮบั ภูเก็ต, โครงกำรโอค๊วูด้ เจอรนี์ยฮ์บั พทัยำ และโครงกำรโนโวเทล 
เชยีงใหม่ นิมมำน เจอรนี์ยฮ์บั 

 เมื่อเทียบกบัช่วงตน้ปี 2563 ที่โควิดกระทบช่วงแรกๆ นำนำชำติ
น ำเอำมำตรกำรสกดัก ัน้กำรเดนิทำงมำใชเ้ป็นวงกวำ้ง ส่งผลใหแ้ทบ
ไม่มีนักท่องเทีย่วต่ำงชำตเิขำ้มำยงัประเทศไทย บรษิทัฯ ตดัสนิใจปิด
บำงโครงกำรช ัว่ครำว โดยเฉพำะโครงกำรในต่ำงจงัหวดั เพือ่บรรเทำ
ผลกระทบ ล่ำสุด บริษัทฯ เร ิม่เห็นกำรฟ้ืนตัวของอุตสำหกรรม
ท่องเทีย่วทีช่ดัเจนมำกขึน้ในชว่งปลำยปี 2564 ต่อเน่ืองมำจนถงึไตร
มำส 2/65 นี ้จำกกำรทีป่ระเทศไทย และอีกหลำยประเทศเร ิม่ผ่อน
คลำยมำตรกำรคดักรองผูเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศ  

 ทัง้นี ้BC ไดเ้ร ิม่กลบัมำเปิดด ำเนินกำรโครงกำรโนโวเทล นิมมำน และ
โอ ๊ควู ด้  ภู เก็ต  ตั้งแต่ไตรมำส 4/64 จำกที่ก่อนหน้ำมีกำรปิด
ด ำ เ นินกำรช ั่วครำวจำกผลกระทบของโควิด  จำกแนวโน้ม
อุตสำหกรรมที่ปรบัตัวดีขึน้ และเพื่อรบัอำนิสงสจ์ำกเทศกำล
ท่องเทีย่วและวนัหยุดยำว ทัง้นี ้โครงกำรซทิำดีนส ์สุขมุวิท 11 ได ้
กลบัมำใหเ้ช่ำพืน้ที่เพื่อใหบ้รกิำรสถำนพยำบำลผูป่้วยเฉพำะกิจ 
(hospitel) ตัง้แต่เดือนมกรำคม 2565 ถึง พฤษภำคม 2565 และ
หยุดด ำเนินกำรในเดือนมิถุนำยน  เพื่อเตร ียมกำรกลับมำเปิด
ใหบ้รกิำรโรงแรมและรบัแขกผูเ้ขำ้พกัในเดอืนกรกฎำคม  

 ทัง้นี ้สถำนะกำรด ำเนินงำนของโรงแรมในกลุ่ม เป็นดงันี ้

 

 
 รำยไดร้วมจำกโครงกำรในกรุงเทพฯ ในไตรมำส 2/65 อยู่ที่ 36.5 

ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 72.4% YoY จำกกำรฟ้ืนตวัของอุตสำหกรรม
ท่องเทีย่ว กำรกลบัมำเปิดด ำเนินกำรของโครงกำรซทิำดนีส ์11  เป็น 
สถำนพยำบำลผูป่้วยเฉพำะกิจ ในช่วงเดือนมกรำคม 2565 ถึง 
พฤษภำคม 2565 (โดยรำยงำนเป็น รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอื่น 
โดยไม่ไดส้ะทอ้นในกำรค ำนวณค่ำเชำ่หอ้งพกัเฉลีย่ หรอือตัรำกำร

กลุม่พืน้ที่ โครงการ 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***

ก.ย. 2564 - ธ.ค. 2564***

พ.ค. 2565 - ม.ิย. 2565***

ซทิาดนีส ์16 เปิด

ซทิาดนีส ์23 ขายแลว้ พ.ค. 2563 - พ.ย. 2564****

โนโวเทล นมิมาน เปิด ก.ย. 2564 - ต.ค. 2564

โอค๊วูด้ ภเูก็ต เปิด เม.ย. 2563 - ต.ค. 2564

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

ก.พ. 2564 - ม.ีค. 2564

* ขอ้มลู ณ 30 มถินุายน 2564

** กลบัมาเปิดด าเนนิการ เป็น สถานกักกันโรคแหง่รัฐทางเลอืก (ASQ) และเปลีย่นเป็นการ

     ด าเนนิงานปกตคิวบคูก่ับสถานกักกันโรคควบคูก่ันตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน  2564

     และกลบัมาเปิดด าเนนิการตามปกตติัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคม 2565

*** เปิดด าเนนิการ เป็น สถานพยาบาลผูป่้วยเฉพาะกจิในเดอืนกรกฎาคม และสงิหาคม 2564 

      และมกราคม 2565 จนถงึพฤษภาคม 2565

**** เปิดรับผูเ้ขา้พักกลุม่ใหญจ่ านวน 133 หอ้งเป็นระยะเวลา 14 วนัในเดอืนกันยายน 2564

       โดยโครงการถกูจ าหน่ายไปในเดอืนพฤศจกิายน 2564

กรงุเทพฯ

ตา่งจงัหวดั

ธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพารท์เมนต์ ไตรมาส 2'65 ไตรมาส 1'65 ไตรมาส 2'64 %QoQ %YoY

คา่หอ้งพักเฉลีย่ - กรุงเทพฯ 1,438              1,478              1,534              -2.7% -6.2%

คา่หอ้งพักเฉลีย่ - ตา่งจังหวดั 965                964                853                0.1% 13.2%

อัตราการเขา้พัก - กรุงเทพฯ 68.3% 61.1% 44.8% 7.2 23.5

อัตราการเขา้พัก - ตา่งจังหวดั 28.3% 37.5% 8.0% (9.2) 20.3

รายไดร้วม - กรุงเทพฯ (ลา้นบาท) 36.5                39.7                21.2                -8.0% 72.4%

รายไดร้วม - ตา่งจังหวดั (ลา้นบาท) 14.2                18.7                1.1                  -24.2% n.m.
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เขำ้พกั) ในขณะทีก่ำรลดลงของรำยได ้8.0% QoQ เป็นผลจำกกำร
ที่ Citadines 11 ไดร้บัรำยไดเ้ต็มไตรมำสจำกกำรเปิดบรกิำรเป็น
สถำนพยำบำลผูป่้วยเฉพำะกจิในไตรมำส 1/65  

 รำยไดร้วมจำกโครงกำรในต่ำงจงัหวดั อยู่ที่ 14.2 ลำ้นบำท ในไตร
มำส 2/65 ลดลง 24.2% QoQ แต่เพิม่ขึน้ถงึ 13 เท่ำจำกชว่งเวลำ
เดียวกนัปีก่อนหนำ้ กำรพุ่งขึน้ของรำยไดจ้ำกปีก่อนหนำ้ มีสำเหตุ
หลกัจำกกำรกลบัมำเปิดใหด้ ำเนินกำรของโครงกำรในต่ำงจงัหวดั เร ิม่
ต ัง้แต่ไตรมำส 4/65 เพือ่รบัอำนิสงสข์องฤดูกำลท่องเทีย่ว และกำร
ผ่อนคลำยมำตรกำรคดักรองกำรเดนิทำงเขำ้ประเทศ ในขณะทีก่ำร
ลดลงของรำยไดจ้ำกไตรมำสก่อนหนำ้ ส่วนใหญ่จำกผลของฤดูกำล 
โดยอตัรำกำรเขำ้พกัในไตรมำส 2/65 อยู่ที่ 28.3% ในขณะที่ ค่ำ
เช่ำหอ้งพกัเฉลี่ย ไม่ค่อยมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยอยู่ที่ 965 บำท 
เทยีบกบั 964 บำทในไตรมำส 1/65 

 โดยภำพรวม โควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมและ
เซอรว์ิสอพำรท์เมนต ์ในชว่งกว่ำ 2 ปีทีผ่่ำนมำ ยงัดีทีอ่ตัรำกำรรบั
วคัซนีเป็นไปอย่ำงรวดเร็วมำกขึน้ และสำยพนัธุใ์หม่ๆ ดูจะลดควำม
รุนแรงลง  ท ำใหม้ีกำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมโควดิมำกขึน้เป็น
ล ำดบั มำตัง้แต่ชว่งไตรมำส 1/64  ซึง่ส่งผลใหผ้ลประกอบกำรของ
ธุรกจิโรงแรมปรบัตวัดีขึน้ เห็นไดจ้ำกอตัรำกำรเขำ้พกัทีเ่พิม่สูงขึน้ 
อย่ำงไรก็ตำม ธุรกจิยงัคงมีควำมอ่อนไหวต่อสภำพตลำด (market 
sentiment) และปัจจยัมหภำค ไม่ว่ำจะเป็น กำรสูร้บระหว่ำงรสัเซยี-
ยู เครน  มำตรำกำร  Zero-COVID ของจีน ที่ส่ งผลกระทบต่อ
กจิกรรมทำงเศรษฐกจิทัว่โลก โดยเร ิม่มสีญัญำณกำรหดตวั ในขณะ
ทีอ่ตัรำเงนิเฟ้อเพิม่สูงขึน้ในหลำยๆประเทศทัว่โลก เพิม่ควำมเสีย่งต่อ
กำรเขำ้สู่ภำวะเศรษฐกจิถดถอย (economic recession) 

 ในฝ่ังของกำร “สรำ้ง” หรือ พัฒนำโครงกำร ตำมโมเดลธุรกิจ 
“สรำ้ง-ด ำเนินกำร-ขำย” ของบรษิัทฯ โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำร
พฒันำ ไดแ้ก่ โอค๊วูด้ สตูดิโอ สุขุมวิท แบงคอก, โจโน่ แบงคอก 
อโศก โฮเทล และ ไอบิส เชยีงใหม่ นิมมำน เจอรนี์ยฮ์บั  ยงัอยู่ตำม
ก ำหนดกำรก่อสรำ้งแลว้เสร็จภำยในปี 2565 โดยตั้ง เ ป้ำ เ ปิด
ด ำเนินกำรภำยในปีเชน่เดยีวกนั อย่ำงไรก็ด ีก ำหนดกำรเปิดใหบ้รกิำร
อย่ำงเป็นทำงกำรขึน้อยู่กบัแนวโน้มตลำดท่องเที่ยวในแต่ละพืน้ที่
โครงกำร  

ธุรกจิใหเ้ชำ่พืน้ทีศู่นยก์ำรคำ้ 

 
 ปัจจุบนั BC มีโครงกำรพืน้ที่ศูนยก์ำรคำ้ใหเ้ช่ำที่อยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำรอยู่ 1 โครงกำร ในชือ่โครงกำรว่ำ “ซมัเมอรพ์อ้ยท”์ ซึง่
ต ัง้อยู่ใกลส้ถำนีรถไฟฟ้ำพระโขนง และอีก 1 โครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำง
กำรพฒันำ ในชือ่โครงกำร “โคฟ ฮลิล”์ ซึง่อยู่ในย่ำนเจรญิกรุง 

 ในไตรมำส 2/65 รำยไดจ้ำกธุรกิจใหเ้ช่ำพืน้ที่ศูนยก์ำรคำ้ เพิม่ขึน้ 
8.5% QoQ เป็น 8.2 ลำ้นบำท จำกอตัรำกำรเชำ่ทีเ่พิม่ขึน้ อย่ำงไรก็
ดี กำรลดลงของรำยได ้ที่อตัรำ 3.0% จำกไตรมำสเดียวกนัปีก่อน
หน้ำ มีสำเหตุหลกัจำกกำรบันทึกรำยไดจ้ำกกำรยกเลิกสัญญำ
จ ำนวน 0.7 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/64  

 ทัง้นี ้อตัรำก ำไรทีร่ะดบั EBITDA หดตวัลง YoY โดยมีสำเหตุหลกั
จำกกำรเปลีย่นกำรบนัทกึบญัชคี่ำเชำ่ทีด่นิจำกเดมิทีม่กีำรบนัทกึต ่ำ
เกนิไป โดยไดม้กีำรแกไ้ขเร ิม่ต ัง้แต่ ไตรมำส 3/64 

 โควดิ-19 ยงัคงส่งผลกระทบควำมตอ้งกำรพืน้ทีเ่ชำ่ส ำนักงำน บรษิทั
ฯ ศึกษำสภำพตลำดอย่ำงต่อเน่ืองเพือ่ปรบักลยุทธใ์นกำรเตมิพืน้ที่
เช่ำ โดยอัตรำกำรเช่ำค่อยๆ ขยับเพิ่มขึน้ เป็น 46% ในเดือน
มิถุนำยน 2565 ทัง้นี ้กลุ่มบรษิัท อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรปล่อย
เชำ่ทีส่่วนหน่ึงใหก้บัธรุกจิโลจสิตกิสใ์หม่ของเรำ ซึง่จะท ำใหอ้ตัรำกำร
เชำ่เพิม่ขึน้อกีประมำณ 12% ภำยใน ไตรมำส 3/65. 

 นอกจำกนี้ BC ไดใ้หบ้รกิำรบรหิำรจดักำรโครงกำรซมัเมอรฮ์ิลล ์
ซมัเมอรฮ์บั ซึง่บรษิทัฯ เป็นผูพ้ฒันำทัง้สองโครงกำร ก่อนทีจ่ะขำย
ใหแ้ก่ผูล้งทุนภำยนอก ในไตรมำส 2/62 โดยกลุ่มผูข้ำย (BC และผู ้
รว่มทุน) ไดใ้หก้ำรรบัประกนัผลกำรด ำเนินงำน เป็นระยะเวลำ 3 ปี 
และเมือ่ผูซ้ ือ้ไดข้ำยสทิธใินโครงกำรเพือ่จดัตัง้ REIT กลุ่มผูข้ำยจงึได ้
เจรจำกบัผูซ้ ือ้ เพือ่ยุตกิำรรบัประกนัผลกำรด ำเนินงำนในชว่งปลำยปี 
2564 ส่งผลใหบ้รษิทัฯ บนัทกึรำยไดเ้งนิปันผลจ ำนวน 6.6 ลำ้นบำท 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในไตรมำสนี ้โดย BC รบัรำยไดก้ำรบรหิำร
จดักำรโครงกำรมำต่อเน่ือง และไดส้ิน้สุดกำรใหบ้ร ิกำรในเดือน
มถิุนำยน 2565 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

 
 ณ สิน้ไตรมำส 2/65 กลุม่ BC ม ีสนิทรพัยร์วม ทัง้สิน้ 4,158 ลำ้น

บำท เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจำก 4,097 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 1/65 จำก
กำรลงทุนเพิม่เตมิในโครงกำรโอค๊วูด้ สตูดโิอ สุขมุวทิ แบงคอก และ 
ไอบสิ นิมมำน 

 หนี้สินรวม ของ กลุ่ม BC อยู่ที่ 3,624 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 
2/65 เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจำก 3,491 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 1/65 
ส่วนใหญ่จำกเงนิกูย้มืธนำคำรเพือ่กอ่สรำ้งโครงกำร 

 ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม ซึง่รวมส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ใหญ่ และส่วน
ไดเ้สียทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคุม (Non-Controlling Interest - NCI) 
อยู่ที ่534.0 ลำ้นบำท จำก 605.7 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 1/2565 
จำกผลขำดทุนสุทธริะหว่ำงไตรมำส 

 ทัง้นี ้อตัรำส่วนหนีส้นิต่อทุน อยู่ที ่6.42 เท่ำ ณ ไตรมำส 2/65 จำก 
4.79x ในไตรมำส 2/64 จำกเงินกูย้ืมทีเ่พิม่ขึน้ เงินสดใชไ้ปในกำร
กอ่สรำ้ง และเงนิทุนหมุนเวยีน และส่วนทุนทีล่ดลง 

 หลงักำรแต่งตัง้ โจนส ์แลง ลำซำลล ์เป็นตวัแทนแต่เพียงผูเ้ดียว ใน
กำรขำยโครงกำร รวม 8 โครงกำร (กว่ำ 1,000 หอ้ง) ในปี 2565 
ปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดร้บัหนังสอืแจง้ควำมประสงค ์ในกำรซือ้โครงกำร 

ธุรกจิใหเ้ชา่พืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ ไตรมาส 2'65 ไตรมาส 1'65 ไตรมาส 2'64 %QoQ %YoY

ARR-Summer Point (THB) 925                945                933                -2.1% -0.9%

% OCC - Summer Point 42.2% 38.4% 40.0% 3.8 2.2

Rev - Summer Point (THB mn) 8.2                  7.5                  8.4                  8.5% -3.0%

% EBITDA margin - Summer Point 26.5% 24.3% 42.3% 2.2% -15.8%

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 2'65 ไตรมาส 1'65 ไตรมาส 2'64 %QoQ %YoY

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 193.2             236.6             82.4               -18.3% 134.5%

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 276.0             315.8             167.6             -12.6% 64.7%

รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 3,881.6          3,780.9          3,874.6          2.7% 0.2%

รวมสนิทรพัย์ 4,157.6         4,096.8         4,042.2         1.5% 2.9%

รวมหนีส้นิ 3,623.6          3,491.1          3,358.6          3.8% 7.9%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 534.0            605.7            683.7            -11.8% -21.9%

สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ 677.0             723.7             704.7             -6.5% -3.9%

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (142.9)            (118.0)            (21.0)              21.1% 580.0%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 4,157.6         4,096.8         4,042.2         1.5% 2.9%

อตัราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่ทุน (เทา่) 6.42              5.37              4.79              

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทุน (เทา่) 6.79              5.76              4.91              
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(Expression of Interest – EOI) จำกกลุ่มผูล้งทุนที่มีควำมสนใจ 
โดยปัจจบุนัอยู่ในขัน้ตอนกำรสอบทำนบรษิทัโดยผูล้งทุน 

 นอกจำกนี ้บรษิัทฯ อยู่ระหว่ำงศึกษำแนวทำงในกำรระดมทุนดว้ย
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิต่ำงๆ เพิม่เตมิอกีดว้ย 

 ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมแผนธุรกิจขำ้งตน้ จะช่วย
เสรมิสรำ้งควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินของกลุ่มบรษิทั เพื่อผลกัดนั
กำรขยำยธุรกจิเดิม และสรำ้งธุรกจิใหม่เพือ่กระจำยควำมเสีย่งทำง
ธรุกจิ และสรำ้งกำรเตบิโตทีย่ ัง่ยนื 

 

งบกระแสเงินสดรวม 

 
 กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน ปรบัตวัดขีึน้ QoQ และ 

YoY เป็น ตดิลบ (เงนิสดใชไ้ป) 21.2 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/65 จำก
ผลประกอบกำรโดยรวมทีด่ขีึน้  

 กระแสเงินสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน อยู่ที ่83.4 ลำ้นบำท ใน
ไตรมำส 2/65 เพิ่มขึน้จำก 34.4 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/65 และ 
58.4 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/64 ส่วนใหญ่จำกกำรกอ่สรำ้งโครงกำร 
โอค๊วูด้ สตูดิโอ สุขุมวิท แบงคอก (สุขุมวิท  36) โครงกำรไอบิส 
นิมมำน และขยำยธุรกิจกญัชำทำงกำรแพทย  ์นอกจำกนี ้บรษิัทฯ 
จ่ำยเงินมดัจ ำ จ ำนวน 5 ลำ้นบำท เพือ่สิทธใินกำรเชำ่ทีด่ินในซอย

สุขมุวทิ 26 ซึง่ตดิกบัโครงกำรปัจจุบนัของบรษิทัฯ คอื โอค๊วูด้ เรสซิ
เดนซ ์สุขมุวทิ 24 และเงนิมดัจ ำเพิม่เตมิ อกี 2 ลำ้นบำท ส ำหรบักำร
ซือ้ทีด่นิเพือ่พฒันำโครงกำรในซอยสุขมุวทิ 5 

 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน ในไตรมำส 2/65 อยู่ที่ 
61.2 ลำ้นบำท จำก 115.4 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/65 ส่วนใหญ่
จำกกำรเบกิเงนิกูเ้พิม่เตมิจำกธนำคำรเพือ่เรง่กำรกอ่สรำ้ง โดยในไตร
มำส 1/65 บรษิัทฯ ไดร้บัเงินเพิ่มทุนรวมประมำณ 106 ลำ้นบำท 
จำกกำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ 
(rights offering) 

หน่วย: ลา้นบาท ไตรมาส 2'65 ไตรมาส 1'65 ไตรมาส 2'64 %QoQ %YoY 6เดอืน'65 6เดอืน'64 %YoY

กระแสเงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน (21.2) (27.2) (26.8) 22.2% 20.9% (48.4) (47.9) -1.0%

กระแสเงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (83.4) (34.4) (58.4) -142.1% -42.8% (117.8) (98.3) -19.9%

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงานสทุธหิลงัใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (104.6) (61.7) (85.2) -69.6% -22.8% (166.2) (146.2) -13.7%

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 61.2 115.4 15.0 -47.0% 307.0% 176.6 109.7 61.0%

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) - สทุธิ (43.4) 53.8 (70.1) -180.6% 38.2% 10.4 (36.5) 128.5%

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด - ตน้งวด 236.6 182.8 152.7 29.4% 54.9% 182.8 119.1 53.6%

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปีของบรษัิทย่อยทีเ่ลกิกจิการ* 0.0 0.0 (0.2) n.m. -100.0% 0.0 (0.2) -100.0%

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด - ปลายงวด 193.2 236.6 82.4 -18.3% 134.5% 193.2 82.4 134.5%

หมายเหต:ุ *บรษัิท บทูคิ แบงค็อก สขุมุวทิ 36 โฮลดิง้ส ์จ ากัด



 

 

 

บรษิทั บูทคิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) – ค ำอธบิำยและบทวเิครำะหข์องฝ่ำยบรหิำร – ไตรมำสที ่2 และงวด 6 เดอืน ปี 2565    หน้ำ 7 of 7 

พฒันำกำรทีส่ ำคญั 
โครงกำร ทีต่ ัง้ จ ำนวนหอ้ง/ 

ขนำดพืน้ที ่
สถำนะ 

ธุรกจิโรงแรมและเซอรว์สิอพำรท์เมน้ท ์  

โครงกำรกมลำ 1 ภูเก็ต 210 ไดร้บักำรอนุมตัจิำก EIA และไดร้บัใบอนุญำตกอ่สรำ้ง ก ำหนดกำรกอ่สรำ้งก ำลงัอยู่ระหวำ่งกำร
พจิำรณำจำกสถำนกำรณ ์COVID-19 

โครงกำรกมลำ 2 ภูเก็ต 200 ไดร้บักำรอนุมตัจิำก EIA และไดร้บัใบอนุญำตกอ่สรำ้ง ก ำหนดกำรกอ่สรำ้งก ำลงัอยู่ระหวำ่งกำร
พจิำรณำจำกสถำนกำรณ ์COVID-19 

ไอบสิ เชยีงใหม่ นิมมำน เจอร ์
นียฮ์บั (ไอบสิ นิมมำน) 

เชยีงใหม่ 142 อยู่ระหวำ่งกำรกอ่สรำ้ง  

มแีผนเปิดด ำเนินกำรในชว่งคร ึง่หลงัของปี 2565 

โครงกำรนิมมำน 3 เชยีงใหม่ 141 ไดร้บักำรอนุมตัจิำก EIA และไดร้บัใบอนุญำตกอ่สรำ้ง  

อยู่ระหวำ่งกำรออกแบบ 

ก ำหนดกำรกอ่สรำ้งก ำลงัอยู่ระหวำ่งกำรพจิำรณำจำกสถำนกำรณ ์COVID-19 

โครงกำรสุขมุวทิ 5 กรุงเทพฯ 194 อยู่ระหวำ่งกำรขออนุมตั ิEIA  

คำดวำ่จะรบัโอนทีด่นิภำยในคร ึง่หลงัของปี 2565 ถงึไตรมำสที ่1 ของปี 2566 

โจโน่ แบงคอก อโศก 

โฮเทล 

กรุงเทพฯ 65 คำดวำ่จะเปิดด ำเนินกำรในคร ึง่หลงัของปี 2565 

โอค๊วูด้ สตูดโิอ สุขมุวทิ  
แบงคอก 

กรุงเทพฯ 177 อยู่ในระหวำ่งกำรกอ่สรำ้ง และจะเปิดด ำเนินกำรในคร ึง่หลงัของปี 2565 

ธุรกจิใหเ้ชำ่พืน้ทีศู่นยก์ำรคำ้    

โคฟ ฮลิล ์(โครงกำรเจรญิกรุง) กรุงเทพฯ 2,100 ตร.ม. คำดวำ่จะเร ิม่กอ่สรำ้งในชว่งคร ึง่หลงัของปี 2565 

 

ธุรกจิกญัชงและกญัชำแผนไทยเพือ้สุขภำพ 

ธุรกจิกญัชำเพือ่สุขภำพ  

(กลุ่มบรษิทับสีโปค) 

น่ำน/ กรุงเทพฯ -  ธุรกจิดำ้นสุขภำพ ภำยใตก้ลุ่มบรษิทับสีโปค ไดเ้ร ิม่ตน้ควำมรว่มมอืคร ัง้ส ำคญักบั กรมกำรแพทย ์
แผนไทยและแพทยท์ำงเลือก (“กรมกำรแพทยแ์ผนไทยฯ” หรอื DTAM) ซึง่เป็นองคก์รภำยใต ้
กระทรวงสำธำรณสุข ในเดือนมีนำคม 2565 เพื่อผลิตยำแพทยแ์ผนไทยที่มีก ัญชำเป็น
ส่วนประกอบ โดยใชผ้ลติภณัฑก์ญัชำทีม่คีุณภำพจำกโรงเพำะปลูก ของกลุ่มบรษิทั ในพืน้ทีจ่งัหวดั
น่ำนเพือ่รองรบักำรจ ำหน่ำยในคลนิิกแพทยแ์ผนไทย โดยต่อมำในเดอืนกรกฎำคม 2565 กลุ่มบสี
โปค ไดเ้ปิดตวัแบรนด ์“KANA” หรอื “คณำ” ผลติภณัฑก์ญัชำพรเีมยีมเกรดกำรแพทยO์ur subs 
พรอ้มทัง้รำ้นจ ำหน่ำยดอกกญัชำแหง้ KANA Pure dispensary สำขำแรกทีโ่ครงกำรโจโน่ แบ
งคอก ในซอยสุขมุวทิ 16 โดยแผนกำรเปิดคลินิกหลกั (flagship clinic) ทีโ่ครงกำรซมัเมอร ์
พอยท ์บนถนนสุขมุวทิ ยงัเป็นไปตำมแผนโดยคำดวำ่จะเปิดอย่ำงเป็นทำงกำรภำยในไตรมำส 3/65 

 โครงกำร NFT สะทอ้นวงจรกำรเตบิโตของตน้กญัชำทีโ่รงปลูกของกลุ่มบรษิทั ทีด่ ำเนินกำรโดย
กลุ่ม “CannaThai420” ซึง่ไดเ้ปิดตวัซรีสีแ์รก “Seed Plant” NFT ในเดอืนมกรำคม 2565 และ
ขำยหมดในไม่กี่ส ัปดำห ์ล่ำสุดไดป้ล่อย NFT ซีร ีสส์อง “Mother Plant NFT” ไปในเดือน
กรกฎำคม 2565 

หมำยเหตุ: แผนกำรพฒันำโครงกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลง 

 


