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เอกสารแนบ # รายละเอียดเกี!ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 
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เอกสารแนบ %       รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี !"#! บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

 

คาํจาํกัดความ 

 

 บริษัทฯ หรือ BSM หมายถึง บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

 D&W หมายถึง บริษัท ดีแอนด์ดบับลิว (เอเชีย) จํากดั 

 สํานกังาน ก.ล.ต. หมายถึง สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 mai หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
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ส่วนที  " 

การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 บริษัทฯ เริ!มดาํเนินธุรกิจในปี #$%% โดยเริ!มต้นจากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์เพียง # กลุ่ม ได้แก่ ระบบอลมิูเนียม 
Alloy และเป็นตวัแทนจําหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัท ไทยผลิตภณัฑ์ยิบซั!ม จํากดั (มหาชน)  โดยทางบริษัทมีทีมงานในการ
พฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ให้มีดีไซน์สวยงามโดดเด่นสามารถตอบสนองต้องการของลกูค้าเป็นอย่างดี  จนทําให้ผลิตภณัฑ์
ของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั &งผู้ออกแบบ ผู้ รับเหมา รวมถึงเจ้าของโครงการ ซึ!งสินค้าของบริษัทถกู
นําไปใช้ในงานตกแต่งภายในของโครงการก่อสร้างที!พกัอาศยั อาคารสํานกังาน โรงแรม รีสอร์ท ชั &นนําหลายโครงการทั &ง
ในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจของบริษัทฯมีการขยายตวัอย่างต่อเนื!อง จนกระทั!งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื!อวนัที! "% กมุภาพนัธ์ #$$" 

ต่อมา บริษัทได้ติดต่อกบั Fletcher Aluminium, New Zealand  เพื!อนําเข้าสินค้าที!เป็นระบบประตหูน้าต่างคณุภาพสงู
จากประเทศนิวซีแลนด์ ซึ!งมีการออกแบบที!มีนวตักรรมสวยงาม คงทน และเหมาะสมสําหรับติดตั &งในประเทศที!ตั &งอยูใ่น
ภมิูภาคเขตร้อนชื &น เพื!อจดัจาํหน่ายในประเทศไทย ทําให้สินค้าของบริษัทฯมีความหลากหลายมากขึ &น ปัจจบุนับริษัทมี ' 
กลุ่มผลิตภณัฑ์หลกัได้แก่ ".) ระบบฝา้เพดาน และผนงัยิปซั!ม ( Gypsum Wall & Celling)  2.)ระบบอลมิูเนียมสําหรับงาน
ตกแต่งภายใน ( Aluminium for Interiors) และ '.) ระบบประตหูน้าต่างคณุภาพสงู (High Performance Doors& 
Windows)  

นอกจากบริษัทจะมีจดุแข็งในเรื!องของผลิตภณัฑ์ที!มีนวตักรรม ดีไซน์สวยงาม โดดเด่น สนองความต้องการของลกูค้าได้
เป็นอย่างดีแล้ว บริษัทยงัมีช่องทางการจดัจาํหน่ายที!หลากหลาย มีคลงัสินค้าขนาดใหญ่เพื!อเก็บสินค้ารองรับความ
ต้องการของลกูค้าได้ทนัเวลาเสมือนเป็นคลงัสินค้าให้กบัลกูค้า มีระบบการจดัส่งที!มีประสิทธิภาพใช้ระบบ GPS ในการ
ควบคมุการจดัส่ง ลกูค้าสามารถสอบถามสถานะการจดัส่งได้ตลอดเวลาจนสินค้าถึงที!หมาย และบริษัทยงัจดัให้มี 
Training Center ที!อํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้าที!เป็นผู้ รับเหมาสามารถส่งทีมชา่งมาอบรม เพื!อให้เกิดความรู้ความ
ชํานาญในการติดตั &งผลิตภณัฑ์ฝา้เพดานและผนงักั &นห้องที!เป็นผลิตภณัฑ์ของบริษัท ช่วยให้งานของลกูค้ามีคณุภาพและ
ทํางานได้รวดเร็ว ซึ!งบริษัทได้จดัการอบรมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ลกูค้าสามารถเข้าฝึกอบรมทั &งทางทฤษฎีและทางการ
ปฎิบติัจริง  

ในปี 2559 จากวิสยัทศัน์ของคณะกรรมการที!ต้องการให้บริษัทมีการเติบโตที!ยั!งยืน ประกอบกบัได้เล็งเห็นวา่อายเุฉลี!ยของ
คนสงูขึ &น และการสร้างที!อยู่อาศยัของคนวยัเกษียณที!มีสิ!งอํานวยความสะดวกได้รับความนิยมและประสบความสําเร็จใน
ยโุรปและออสเตรเลีย จึงเห็นควรให้บริษัทขยายสายธุรกิจใหม่ คือ สายอสงัหาริมทรัพย์ โดยเห็นควรให้ลงทนุในโครงการ 
Senior Living Project ภายใต้ชื!อ โครงการSansara และได้นําเสนอต่อที!ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ!งที!
ประชมุมีมติอนมุติัโครงการลงทนุดงักล่าว  และอนมุติัจดัตั &งบริษัทย่อยบริษัทใหม่ ชื!อ บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ 
จํากดั เพื!อดําเนินการจดัซื &อที!ดิน สร้างสิ!งปลกูสร้าง และเป็นผู้ให้เช่าสิ!งปลกูสร้างสําหรับโครงการ  

  

จากโครงการ Senior Living Project ที!บริษัทมีอยู่ บริษัทเล็งเห็นถึงช่องทางและโอกาสในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ประเภทคอนโดมิเนียม Low –rise และได้ศกึษารายละเอียดโครงการ The Teak Sukhumvit 39 แล้ว พบว่าการเข้าลงทนุ
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ในโครงการดงักล่าวสามารถต่อยอดธุรกิจใหม่ของบริษัท และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั และเพิ!มโอกาส
ทางธุรกิจให้กบับริษัท โดยบริษทัมีความตั &งใจที!จะพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์อื!นๆ อย่างต่อเนื!องในอนาคต โดยใช้
ผลิตภณัฑ์ภายใต้กลุ่มบริษัท ซึ!งเอื &อประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่ม ส่งผลให้ยอดขายของกลุ่มบริษัทเติบโตไปพร้อมๆกนั ทํา
ให้กลุ่มบริษัทมีการเติบโตที!แข็งแกร่งในอนาคต   

ดงันั &นเมื!อวนัที! 13 พฤศจกิายน 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงมติเห็นควรให้ลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์โครงการ
ใหม่ โดยเข้าซื &อทรัพย์สินของโครงการ The TeakSukhumvit 39 ซึ!งเป็นโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภท
คอนโดมิเนียมสงู + ชั &น จํานวน -/ ยนิูต และอนมุติัให้จดัตั &งบริษทัย่อยบริษัทใหม่ ชื!อ บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 
เพื!อพฒันาโครงการคอนโดมเินียม Low-riseและโครงการอสงัหาริมทรัพย์อื!นๆ  

เห็นได้ว่า จากการที!บริษัทเพิ!มสายธุรกิจใหม่ (business line ) เป็นการเพิ!มความแขง็แกร่งในการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษัท ซึ!งสอดคล้องกบัพนัธกิจของบริษัทในอนัที!จะสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั!งยืน บนความมุ่งมั!นที!จะพฒันาผลิตภณัฑ์
และบริการเพื!อตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยดตีลอดไป  

 

วิสัยทัศน์ vision 

คิดค้น สร้างสรรค์ ผลิตภณัฑ์ก่อสร้างคณุภาพสงูเพื!อชีวิตที!ดขึี &น 

 

พันธกิจ (Mission) 

คิดค้นผลิตภณัฑ์และการบริการที!มีคณุภาพ และนวตักรรม   
ส่งมอบสินค้าและบริการที!มีคณุภาพ รวดเร็ว และคุ้มราคา  
สร้างธุรกิจที!เติบโตอย่างยั!งยืน 

 

ค่านิยมหลักขององค์กร ( Corporate Core Values) 

 

การทํางานเป็นทีม 
ความมุง่มั!นใน

การบริการลกูค้า 

การมุง่เน้น
คณุภาพ 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

การพฒันา
อย่างต่อเนื!อง 

ความซื!อตรง 
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ทศิทางและแผนงานในอีก 3 ปีข้างหน้า 

จากความตั &งใจของผู้บริหารกลุ่มบริษัท BSM ที!จะทําให้ธุรกิจมีอตัราการเติบโตที!รวดเร็วและยั!งยืน ประกอบกบัที!ประชมุผู้
ถือหุ้นได้อนุมติัการได้มาซึ!งทรัพย์สินในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในช่วงต้นปี 2561 ที!ผ่านมา เป็นผลให้โครงสร้างของ
กลุ่มบริษัท BSM มีความชดัเจนมากขึ &น ปัจจุบนัมีทั &งสิ &น % บริษัทใน # กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building 

Products) และ กลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate) 

กลุ่มธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Products) กลุ่มธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั(มหาชน) 
บริษัท ดีแอนด์ดบับลิว (เอเชีย) จํากดั  

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

 

ทศิทางและแผนงานของกลุ่มธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Products) 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จาํกัด (มหาชน) 
ในภาพรวม บริษัทยงัคงมุง่มั!นที!จะนําเสนอสินค้าที!มีคณุภาพสงูและมีนวตักรรม เพื!อช่วยให้งานก่อสร้างเสร็จรวดเร็วและ
คุ้มราคา ซึ!งเป็นไปตามพนัธกิจ (Mission) ของบริษัท 

 

สําหรับทิศทางและแผนงานใน 3 ปีข้างหน้านี & บริษัทมีแผนงานที!จะพัฒนาการเข้าถึงและตอบโจทย์ลูกค้าให้ดียิ!งขึ &น 
ขณะเดียวกันบริษัทจะพฒันาระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ &นด้วยเช่นกัน โดยยงัคงแสวงหาสินค้าที!มีคณุภาพ
และนวัตกรรมเพื!อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าหลักทั &ง  3 กลุ่ม อันได้แก่ เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และ
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง ซึ!งจะมุ่งเน้นทําการตลาดสําหรับ % กลุ่มธุรกิจหลกั คือ  ธุรกิจสํานกังาน (Corporate Office) ธุรกิจที!พกั
อาศัยที!เป็นอาคารสูง (Condominium) ธุรกิจโรงแรม (Hotel) ธุรกิจศูนย์สุขภาพและโรงพยาบาล (Health Care & 

Hospital)  
 

ในปี #$0# บริษัทได้นําผลิตภณัฑ์ใหม่ออกสูต่ลาด ได้แก่ ระบบผนงักั &นห้องที!ใช้กบังานคอนโดมิเนียม และประตบูานเลื!อน
ที!พบัเก็บได้ สําหรับผลิตภณัฑ์ใหม่นี &มีจดุเด่น คือ เป็นสินค้าที!มีคณุภาพดีขึ &น สามารถช่วยให้ลกูค้าทํางานเสร็จได้เร็วขึ &น 
ซึ!งจะทําให้ลกูค้าสามารถควบคมุต้นทนุได้ดีขึ &น ทั &งนี &บริษัทจะนําผลิตภณัฑ์ดงักล่าวมาใช้กบัโครงการก่อสร้างของกลุม่
บริษัทเองด้วย 

 

กลยทุธ์ของบริษัท : จะใช้อกัษรย่อว่า CPP 

C customer   มุ่งเน้นที!ความต้องการของลกูค้า 

P product   มุ่งเน้นที!สินค้าที!ต้องตอบสนองการใช้งานหรือความต้องการของลกูค้า  
P project   มุ่งเน้นโครงการของกลุ่มธุรกิจที!มอีตัราการเติบโตสงู  
 

บริษัทเชื!อว่า การดําเนินงานตามกลยทุธ์ CPP และเจาะจงทําการตลาดเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที!มีการเติบโต จะทําให้
ยอดขายจากนี &และต่อไปข้างหน้าอย่างน้อย ' ปียงัคงเพิ!มสงูขึ &น และจะทําให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขนัในตลาด
สงูเพิ!มขึ &นด้วย  
 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี !"#! บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

ส่วนที! " - 4 

บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จาํกัด  
บริษัทได้วางแผนที!จะพฒันาองค์กรให้แข็งแกร่งขึ &นในทกุๆ ด้าน อนัได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ การผลิต การขาย การติดตั &ง 
รวมทั &งพฒันาระบบการควบคมุภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ!มขึ &น โดยกําหนดแผนงานหลกัดงันี &  
") บริษัทมุ่งขยายฐานลกูค้าออกไปยงัตลาดต่างจงัหวดัโดยเฉพาะจงัหวดัใหญ่ๆ มากขึ &น  โดยจะทําการตลาดกบัลกูค้าใน
กลุ่มที!เป็นที!อยู่อาศยั โรงแรม และรีสอร์ทระดบั $ ดาว #) บริษัทจะพฒันาความเชื!อมั!นในผลิตภณัฑ์กบัฐานลกูค้าเดิมเพื!อ
ต่อยอดการขายใหม่ ') สร้างการรับรู้เกี!ยวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่ที!กําลงัจะออกสูต่ลาดให้กบัลกูค้าเดิมและลกูค้าใหม่  
ใน #$0# บริษัทได้มีการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่แบรนด์ Nulook ซึ!งเป็นสินค้าที!มีประสิทธิภาพสงู สามารถใช้งานและติดตั &ง
ง่ายและรวดเร็วยิ!งขึ &น เพื!อตอบสนองความต้องการของตลาดในกลุ่มลกูค้า premium 

 

จากการที!บริษัทขยายฐานลกูค้า และมีการปรับปรุงคณุภาพสินค้าและการบริการอย่างสมํ!าเสมอ บริษัทเชื!อว่าจะสามารถ
ขยายฐานรายได้ และกําไรให้กบักลุ่มบริษัทได้มากขึ &น 

 

ทศิทางและแผนงานของกลุ่มธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) 

บริษัท ทคี ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด 

หลงัจากได้จดัตั &งบริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั ในช่วงต้นปี #$0" บริษัทมีการขึ &นโครงการใหม่ไตรมาสละ " โครงการ 
ปัจจบุนัมีโครงการที!อยู่ระหว่างดําเนินการทั &งสิ &น 0 โครงการ ดงันี & 
ชื!อโครงการ รายละเอียดโครงการ 

โครงการ “The Teak Sukhumvit 

39”   
· อาคารชดุพกัอาศยัสงู + ชั &น จํานวน " อาคาร จํานวนห้องชดุ -/ ยนิูต  

· ตั &งอยู่ที!ซอยประชญัคดี แยกจากซอยสขุมุวิท '7 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ  

· คืนเงินกู้ธนาคารหมดแล้ว และโอนห้องแล้ว +/%  

· ห้องที!เหลืออีก #/% คาดวา่จะโอนแล้วเสร็จในปี #$0' 

โครงการ "The Teak Sathorn - 

Lumpini " 

· อาคารชดุพกัอาศยัสงู 8 ชั &น จํานวน 1 อาคาร จํานวนห้องชดุ -' ยนิูต  

· ตั &งอยู่ที!ซอยศรีบําเพ็ญ ถนนพระราม % กรุงเทพ   

· ขายแล้ว +/% 

· เริ!มก่อสร้างไตรมาส " ปี #$0#  

· คาดว่าจะเริ!มโอนกรรมสิทธิ:ได้ประมาณไตรมาสที! ' ปี #$0' 

โครงการ "The Teak Ratchada" · อาคารชดุพกัอาศยัสงู 8 ชั &น จํานวน 1 อาคาร จํานวนห้องชดุ -+ ยนิูต  

· ตั &งอยู่ที!รัชดาซอย "7 ติดกบัสถานี MRT สทุธิสาร กรุงเทพ  

· ขายแล้ว %$% 

· เริ!มก่อสร้างไตรมาส 3 ปี #$0#  

· คาดว่าจะสร้างเสร็จในไตรมาส 1 ปี #$04 

โครงการ "The Teak Ari" · อาคารชดุพกัอาศยัสงู 8 ชั &น จํานวน 1 อาคาร จํานวนห้องชดุ 77 ยนิูต  

· ตั &งอยู่ที!รัชดาซอยอารีย์ 4 แยกจากซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) ถนน
พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ  
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· เริ!มขาย (pre-sale) ไตรมาส 3 ปี 2563  

· เริ!มก่อสร้างไตรมาส 4 ปี 2563 คาดวา่จะสร้างเสร็จในไตรมาสที! 2 ปี 2565 

โครงการ "The Teak Sathorn - 

Nanglinchee"   
· อาคารชดุพกัอาศยัสงู 8 ชั &น จํานวน 1 อาคาร จํานวนห้องชดุไม่เกิน +/ ยนิูต 

· ตั &งอยู่ที!ซอยประพนัธ์ศกัดิ: แยกจากถนนนางลิ &นจี! ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ  

· ปัจจบุนัโอนกรรมสิทธิ:ที!ดินเรียบร้อยแล้ว 

· คาดว่าจะเปิดขาย ไตรมาส " ปี #$0% 

โครงการ“Grandis Kingkeaw” · โครงการที!อยู่อาศยั %% หลงั  

· ตั &งอยูใ่นซอยกิ!งแก้ว "" จงัหวดัสมทุรปราการ 

· อยู่ระหว่างการก่อสร้างสาธารณปูโภค และบ้านตวัอย่าง 

 

ใน ' ปีข้างหน้านี & บริษัทจะพฒันาโครงการที!อยู่ในแผนงานทั &ง 0 โครงการ โดยมีแผนจะรับรู้รายได้ปีละ "-# โครงการ 

 

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด 

ในปี #$0# บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ได้ดําเนินการก่อสร้างโครงการแสนสราในเฟสแรก คือ อพาร์ทเม้นท์ 
จํานวน $/ ยนิูต และวิลล่า "" หลงั ซึ!งได้เริ!มทยอยส่งมอบตั &งแต่ปลายปี #$0# และดําเนินการส่งมอบอย่างต่อเนื!อง คาด
ว่าจะโอนได้ไม่ตํ!ากว่า -/% ในปี #$0' 

 

เนื!องจากโครงการในส่วนของวิลล่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี บริษัทมีแนวโน้มที!จะทําโครงการใหม่เพื!อสนองความ
ต้องการของลกูค้า เนื!องจากอําเภอหวัหินเป็นหนึ!งในสิบของโลกที!เป็นสถานที!ที!เหมาะสมสําหรับผู้สงูวยัมาใช้ชีวิตในปั!น
ปลาย (อ้างอิงจาก นิตยสาร Forbes ปี #/"$) 
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การเปลี ยนแปลงที สําคัญของบริษัทฯในระหว่างปี #$%#   
ในปี #$0# บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) ตั &งเป้าหมายองค์กรร่วมกนัภายใต้ concept “ BELIEVE” โดยเราเชื!อวา่
เราจะทําให้พนกังานในองค์กรมีความสขุมากขึ &นใน ' ด้าน คือ  

- Happy work : มีความสขุในการทํางานมากขึ &น 

- Happy health : มีสขุภาพดีขึ &น 

- Happy money : มีกิน มีใช้ มากขึ &น 

 

บริษัทได้ดําเนินการเพื!อให้พนกังานมีความสขุในการทํางานมากขึ &น ดงันี & 
- บริษัทเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถ rotation ไปทํางานที!ชอบที!ถนดัได้  
- ปรับปรุงสถานที!ทํางานใหม่ให้กบัแผนก IT และแผนกต่างประเทศ 

- เปลี!ยนเก้าอี &ใหม่ให้พนกังานทกุคนเพื!อจะได้นั!งทํางานในท่านั!งที!สบายขึ &น 

- จดัระเบียบและเพิ!มจํานวนที!จอดรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ ให้พนกังาน ลกูค้า และผู้มาติดต่อ  
- จดัหาที!นั!งพกัผ่อน/ รับประทานอาหารสําหรับพนกังานแผนกจดัส่ง 

 

บริษัทได้ดําเนินการเพื!อให้พนกังานมีสขุภาพดีขึ &นโดย 

- ตรวจสภาพเครื!องปรับอากาศภายในสํานกังาน และดําเนินการเปลี!ยนเครื!องใหม่แทนเครื!องเก่าที!สภาพไม่ดี 
- จดัให้มีประตฉูกุเฉินใหม่ เพื!อเป็นทางออกกรณีเพลิงไหม้ 

- ตรวจสขุภาพประจําปีให้พนกังานเป็นประจําทกุปี 

- เพิ!มความคุ้มครองด้านประกนัสขุภาพสําหรับพนกังาน 

 

บริษัทได้ดําเนินการเพื!อให้พนกังานมีกินมีใช้ โดย 

- จดัโครงการบริการอาหารกลางวนัฟรี เดือนละ # ครั &ง เพื!อลดค่าครองชีพให้กบัพนกังาน 

- ให้ความรู้พนกังานในเรื!องการบริหารเงินส่วนบคุคล และช่วยหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี &ยตํ!าเพื!อปลดหนี &นอกระบบ 

- ส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้และพฒันาตวัเอง โดยสร้างห้องฝึกอบรมใหม่ ที!จคุนได้ %/ คน และได้ฝึกอบรม
พนกังานทั &งด้านทกัษะการทํางานและทกัษะในการใช้ชีวิต โดยเชิญผู้ มีความรู้ความสามารถจากทั &งภายในและ
บคุคลภายนอกมาให้ความรู้เพิ!มเติม 

- บริษัทได้สร้าง show room ขึ &นมาใหม่ ภายใต้ชื!อ Alloy Sales Gallery  และ Alloy café  ภายในตกแต่งเป็นร้าน
กาแฟ และห้องประชมุ เพื!อเป็นสถานที!แสดงสินค้าของบริษัทที!ประกอบสําเร็จแล้วและลกูค้าสามารถทดลองใช้
งานได้จริง ซึ!งจะเพิ!มโอกาสในการขายมากขึ &น สําหรับใน zone ร้านกาแฟ นอกจากจะเป็นที!จําหน่ายกาแฟราคา
ย่อมเยาเพื!อเป็นสวสัดิการให้พนกังาน และบริการต่อลกูค้า ผู้มาติดต่อบริษัทแล้ว ยงัเป็น co-working space 

ห้องทํางาน และห้องประชมุสําหรับพนกังานได้ด้วย 

- บริษัทได้นําผลิตภณัฑ์ใหม่ออกสูต่ลาด ได้แก่ ระบบผนงักั &นห้องที!ใช้กบังานคอนโดมิเนียม และประตบูานเลื!อนที!
พบัเก็บได้ ซึ!งมีจดุเด่น คือ เป็นสินค้าที!สามารถช่วยให้งานของลกูค้าเสร็จได้ตามหรือเร็วขึ &นกวา่กําหนด ทําให้
ลกูค้าสามารถควบคมุต้นทนุได้ดีขึ &น 
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การเปลี ยนแปลงที สําคัญระหว่างปี #$%# (บริษัทย่อย) 
บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จาํกัด : ในปี #$0# บริษัทได้มีการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่แบรนด์ Nulook ซึ!งเป็นสินค้าที!
มีประสิทธิภาพสงู สามารถใช้งานและติดตั &งง่ายและรวดเร็วยิ!งขึ &น เพื!อตอบสนองความต้องการของตลาดในกลุ่มลกูค้า 
premium โดยได้สร้าง show room สินค้า Nulook เพื!อให้ลกูค้าได้ชมและทดลองใช้งานผลิตภณัฑ์ใหม่ของบริษัท 

 

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด : ในปี #$0# บริษัทได้ดําเนินการก่อสร้างโครงการแสนสราในเฟสแรก 
ประกอบด้วยวิลล่า 11 หลงั และอพาร์ทเม้นท์  2 ตกึ จํานวนทั &งสิ &น 50 ยนิูต และได้เริ!มทยอยส่งมอบตั &งแต่ปลายปี #$0# 

 

บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด :  
สรุปความคืบหน้าจากปี 2562 ที!ผ่านมา ของแต่ละโครงการดงันี & 
โครงการ  “The Teak Sukhumvit 39” :  โอนห้องไปแล้วกว่า +/% และได้ชําระคืนเงินกู้ธนาคารแล้วทั &งสิ &น 

โครงการ "The Teak Sathorn – Lumpini  : ขายแล้วกวา่ +/% อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ 

โครงการ "The Teak Ratchada" : ขายแล้ว %$% อยู่ระหวา่งก่อสร้างโครงการ 

โครงการ "The Teak Ari" :  อยู่ระหว่างออกแบบ Sales Gallery  

โครงการ "The Teak Sathorn - Nanglinchee"  : อยู่ระหวา่งออกแบบ 

โครงการใหม่ในระหว่างปี #$0# มีจํานวน " โครงการ คือ โครงการ“Grandis Kingkeaw”  บริษัทได้จดัซื &อที!ดิน และอยู่
ระหว่างออกแบบผงัโครงการ 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี !"#! บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

ส่วนที! " - 8 

การเปลี ยนแปลงและพัฒนาการที สําคัญในอดตี 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ใช้ชื!อยอ่หลกัทรัพย์ว่า 
“BSM” เมื!อวนัที! "% กมุภาพนัธ์ #$$" โดยมีการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื!องมาโดยตลอด ทั &งนี & ประวติัการ
เปลี!ยนแปลงเกี!ยวกบัพฒันาการที!สําคญัในช่วง $ ปี ล่าสดุ (ปี #$$- – #$0") มีดงันี & 
 

ปี #$$- · ที!ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งที! "/#$$- บริษัทได้อนมุติัเปลี!ยนแปลงมลูค่าหุ้นที!
ตราไว้จาก /.$/ บาท เป็น /."/ บาท ส่งผลให้บริษัทมีจํานวนหุ้น ","'7,777,7// หุ้น  

· ในระหว่างปี ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิที!จะซื &อหุ้นสามญั
เพิ!มทนุของบริษัท รุ่นที!" (BSM-W1) ทั &งสิ &นจํานวน % ครั &ง  รวมเป็นหุ้นสามญัจํานวน 
#7#,$+',$// หุ้น รวมบริษัทได้รับเงินเพิ!มทนุ จํานวน #7.#0 ล้านบาท  

ปี #$$+  · ที!ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี #$$+ ได้มีมติอนมุติัเพิ!มทนุจดทะเบียนจาก ""'.77 ล้าน
บาท เป็น "%#.%7 ล้านบาท เพื!อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิของ 

WARRANT (BSM-W1) และ ESOP ( BSM-ESOP1)   

· ในระหว่างปี ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิที!จะซื &อหุ้นสามญัเพิ!มทนุของ
บริษัท รุ่นที!" (BSM-W1) ทั &งสิ &นจํานวน % ครั &ง รวมเป็นหุ้นสามญัจํานวน 7-,/"$,'%# หุ้น รวม
บริษัทได้รับเงินเพิ!มทนุจํานวน 7.-/ ล้านบาท และพนกังานของบริษัทมีการใช้สิทธิซื &อหุ้น
สามญัเพิ!มทนุของบริษัท BSM-ESOP1 จํานวน ".++ ล้านบาท ซึ!งทําให้บริษัทมีส่วนเกินมลูค่า
หุ้นจํานวน /.-/$ ล้านบาท รวมบริษัทได้รับเงินจากการใช้สิทธิ BSM-W2 และ BSM-ESOP1 
ทั &งสิ &นสิ &นเท่ากบั "".$+ ล้านบาท 

ปี 2559 · ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมติัเพิ!มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวนเงิน  "%".-% 

ล้านบาท เป็น #/%.-% ล้านบาท เพื!อรองรับการจ่ายเงินปันผล และการปรับสิทธิของใบแสดง
สิทธิของหุ้นสามญั (BSM-W2) ทั &งนี & ในระหว่างปีผู้ ถือหุ้นไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญั
แสดงสิทธิที!จะซื &อหุ้นสามญัเพิ!มทนุของบริษัท รุ่นที! # (BSM-W2) 

· บริษัท ดี แอนด์ ดบับลิว (เอเชีย) จํากดั ได้ออกหุ้นสามญัเพิ!มทนุ จํานวน  0,///,///  
หุ้น มลูค่าที!ตราไว้หุ้นละ  $  บาท คิดเป็นทนุจดทะเบียนจํานวน  '/.// ล้านบาท ขายให้กับผู้
ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น  เพื!อเป็นทนุหมนุเวียนของกิจการ บริษัทยงัคงสดัส่วนการถือ
หุ้นที!ร้อยละ 77.77  ของหุ้นที!ออกและจําหน่ายแล้วทั &งหมด 

· ในระหว่างปี บริษัทฯ จดัตั &งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือบริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ทุน
จดทะเบียน 100.00 ล้านบาท บริษัทฯถือหุ้น 100% เพื!อ เพื!อดําเนินการจัดซื &อที!ดิน สร้างสิ!ง
ปลกูสร้าง และเป็นผู้ให้เช่าสิ!งปลกูสร้างสําหรับโครงการ Sansara   

ปี #$0/ · ที!ประชมุคณะกรรมการบริษัทบิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) ครั &งที! %/#$0/ มีมติเห็นควรให้
เข้าซื &อทรัพย์สินของโครงการ The Teak Sukhumvit 39 มลูค่า 145.00 ล้านบาท โดยแหล่ง
เงินทนุมาจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ!มทนุในกบับคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 
จํานวน "'/.// ล้านบาท และกระแสเงินสดภายในกิจการของบริษัท จํานวน "$.// ล้านบาท  
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ทั &งนี & ในระหว่างปีผู้ ถือหุ้นไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิที!จะซื &อหุ้นสามญัเพิ!ม
ทนุของบริษัท รุ่นที! # (BSM-W2) 

ปี #$0" · ที!ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งที! 1/#$0" อนมุติัให้บริษัทดําเนินการเสนอขายหุ้น
เพิ!มทนุให้กบักลุ่มพนัธมิตร (Private Placement) จํานวน #//,///,/// หุ้น ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ /.0$ บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน "'/.// ล้านบาท และได้จดัตั &งบริษัท ทีค ดีเวลลอป
เมนท์ จํากดั ทนุจดทะเบียน "'/.00 ล้านบาท เพื!อซื &อทรัพย์สินและบริหารโครงการฯ 

· ที!ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั &งที! #/#$0" ได้มีมติอนมุติัการเพิ!มทนุในบริษัท 
แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั จํานวน $/.// ล้านบาท เพื!อเป็นทนุหมนุเวียนของกจิการ 

· ที!ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั &งที! '/#$0" ได้มีมติอนมุติัการเพิ!มทนุในบริษัท 
ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั จํานวน #/.// ล้านบาท เพื!อคงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยที!
ร้อยละ 77.77 ของทนุที!ออกและชําระแล้ว 

· ในระหว่างปี ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิที!จะซื &อหุ้นสามญั
เพิ!มทนุของบริษัท รุ่นที! # (BSM-W2) ทั &งสิ &นจํานวน % ครั &ง รวมเป็นหุ้นสามญั จํานวน 
#'%,$#$,$"- หุ้น รวมบริษัทได้รับเงินเพิ!มทนุจํานวน ""%.0+ ล้านบาท 
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100% 100% 

โครงสร้างกลุ่มบริษัท 

 

 

บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จาํกัด 

ทนุจดทะเบียน = 0/ ล้านบาท 

ทนุชําระแล้ว  = 0/ ล้านบาท 

มลูค่าที!ตราไว้หุ้นละ =  $ บาท 

ธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจเกี!ยวกบัระบบประตแูละหน้าต่างอลมูิเนียม
คณุภาพสงู 

 

บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด 

ทนุจดทะเบียน = "$/ ล้านบาท 

ทนุชําระแล้ว = "$/ ล้านบาท 

มลูค่าที!ตราไว้หุ้นละ =  "// บาท 

ธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จาํกัด (มหาชน) 
 ทนุจดทะเบียน =  #"+.$ ล้านบาท/" 

ทนุชําระแล้ว  =   #"'./$ ล้านบาท 

                                                  มลูค่าที!ตราไว้หุ้นละ = /."/ บาท 

ธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ก่อสร้างคณุภาพสงู 

 

 

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด 

ทนุจดทะเบียน = "$/ ล้านบาท 

ทนุชําระแล้ว = "$/ ล้านบาท 

มลูค่าที!ตราไว้หุ้นละ =  $ บาท 

ธุรกิจ : พฒันาโครงการที!อยู่อาศยัและให้เช่าสําหรับคนวยั
เกษียณ 

100% 
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หมายเหต ุ

โครงสร้างกลุ่มบริษัทจะแสดงเฉพาะบริษัทที!มกีารดําเนินธุรกิจปกติ ไม่รวมบริษัทที!ตั &งขึ &นเพื!อรองรับการขยายตวัของกลุ่ม
บริษัทในอนาคต และบริษัทที!หยดุดําเนินกิจการแล้ว 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ปัจจบุนักลุ่มบริษัทฯ มีทั &งสิ &น % บริษัทใน # กลุ่มธุรกิจ คือ  
1. กลุ่มผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง (Building Products)  
2. กลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate) 

กลุ่มธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Products) กลุ่มธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั(มหาชน) 
บริษัท ดีแอนด์ดบับลิว (เอเชีย) จํากดั  

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่มฯ 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั(มหาชน) ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ก่อสร้างคณุภาพสงู 

บริษัท ดีแอนด์ดบับลิว (เอเชีย) จํากดั ดําเนินธุรกิจเกี!ยวกบัระบบประตแูละหน้าต่างอลมิูเนียมคณุภาพสงู 

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั ดําเนินธุรกิจเกี!ยวกบัพฒันาโครงการที!อยู่อาศยัวยัเกษียณและให้เช่า 

บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั ดําเนินธุรกิจพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทสําหรับปี #$0/ – #$0#  สามารถแยกตามประเภทธุรกิจได้ดงันี &  

  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท  % ล้านบาท  % ล้านบาท  % 

ระบบฝา้เพดาน และผนงักั &นห้อง 190.73 31.80% 199.58 31.00% 201.18 23.27% 

อลมิูเนียม สําหรับตกแตง่ภายใน 246.08 41.02% 265.08 41.17% 267.06 30.89% 

ระบบประตหูน้าต่าง คณุภาพสงู 103.49 17.25% 100.14 15.55% 88.88 10.30% 

งานติดตั &ง 22.4 3.73% 23.83 3.70% 13.67 1.58% 

อสงัหาริมทรัพย์         278.84 32.25% 

รายได้อื!น 37.14 6.19% 55.22 8.58% 14.93 1.71% 

รวมรายได้ 599.84 100.00% 643.85 100.00% 864.57 100.00% 
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

ผลิตภณัฑ์หลกั แบ่งออกเป็น ' กลุ่ม ดงันี & 

1. ระบบฝ้าเพดาน และผนังยิปซั ม  (Gypsum Wall & Ceiling Systems) อาทิ ผนงัยิปซั!ม, ฝา้เพดานยิปซั!ม, 
ระบบโครงคร่าวผนงั ระบบโครงคร่าวเพดาน (BSM - TIS,BSM 40,BSM ที-บาร์), ระบบผนงัและฉนวนกนัความร้อน 
(BSM Insulated-Wall), ช่องฝา้เซอร์วิส (BSM Serve Board), บวัยิปซั!ม (Ceiling Décor) 

2. อลูมิเนียม สําหรับตกแต่งภายใน (Aluminium for Interiors) อาทิ ระบบเฟรมผนงักั &นห้อง ALLOY 

Partition, มือจบัสแตนเลสและอปุกรณ์ Alloy Door Hardware ซึ!งผลิตภณัฑ์ตกแต่งภายในสํานกังานส่วนใหญ่จะเป็น
ผลิตภณัฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ:ตราสินค้าของบริษัทฯ 

3. ระบบประตูหน้าต่าง คุณภาพสูง (High Performance Doors & Windows) ซึ!งมีจดุเด่นเน้นการใช้งานง่าย
ผสานกบัดีไซน์อย่างลงตวั แข็งแรง ทนทาน 

 

บริษัทฯ เน้นจดัหาผลิตภณัฑ์ก่อสร้างที!มดีีไซน์สวยงามและทนัสมยั รวมไปถึงวสัดทีุ!ใช้ผลิตจะต้องมคีณุภาพ 
ผสมผสานกบักลยทุธ์การตลาด โดยเฉพาะการให้บริการจดัส่งสินค้าที!รวดเร็ว รวมถึงการคิดค้นนวตักรรมและสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์ใหม่สมํ!าเสมอ เพื!อให้ครอบคลมุและตอบสนองความต้องการของผู้ออกแบบ ผู้ รับเหมาและลกูค้า
กลุ่มเป้าหมายของบริษัท นอกจากนี & บริษัทฯ ยงัมีทมีงานที!เชี!ยวชาญและมีประสบการณ์สงูในการให้คําปรึกษาแก่กลุ่ม
ลกูค้า และคอยชว่ยเหลือลกูค้าในด้านการออกแบบตกแตง่ภายในและการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ที!เหมาะสมกบัรูปแบบของ
งานก่อสร้าง 
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

 

ผลิตภัณฑ์ รูปภาพตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ 

การใช้งาน/คุณสมบัติ 

1. ระบบฝ้าเพดาน และผนังยิปซั ม (Gypsum Wall & Ceiling Systems) 

 

· ยิปซั!มประเภทต่างๆ 

 ตราสินค้า 
“Gyproc” 

 

ผลิตภัณ ฑ์ยิปซั!มใช้สําหรับงานฝ้าเพดาน พื &นผิวเรียบ 
สวยงาม ตกแต่งง่ายและมีความทนทาน ติดตั &งง่ายและมี
นํ &าหนกัเบา ได้รับ ISO9002 และมาตรฐาน มอก. 
 

· โครงคร่าวฝา้
เพดานฉาบเรียบ ตรา
สินค้า “BSM” และ 
“Gyproc” 

 

โครงคร่าวเหล็กชบุสงักะสี สําหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบ ติดตั &ง
ง่าย รวดเร็ว ให้ความแข็งแรงดีเยี!ยม ได้รับ ISO9002 และ
มาตรฐาน มอก.+0'-#$'#   
 

· โครงคร่าวฝา้
เพดาน  ที-บาร์ 

ตราสินค้า “Gyproc” 
และ “Armstrong” 

โครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์ ติดตั &งง่าย รวดเร็ว ให้ความ
แข็งแรง  ได้รับ ISO9002 และมาตรฐาน มอก. 
 

 

· โครงคร่าวผนงัยิปซมั 
ยแูละซี ตราสินค้า 
“BSM” และ 
“Gyproc” 

 

 

 

 

 
 

โครงคร่าวเหล็กผนังชุบสังกะสี มาตรฐาน มอก .863-2532 

สําหรับระบบผนังภายในอาคาร แข็งแรง ติดตั &งง่าย และ
รวดเร็ว 

 

 

 

 

· ช่องเปิดฝา้เพดาน
สําเร็จรูป 

 ตราสินค้า “BSM 

SERVE BOARD” 
 

ผลิตด้วยเทคโนโลยีมาตรฐาน เพื!อตอบสนองงานที!ต้องการ
ความพิถีพิถัน มีความปลอดภัย สะดวกในการใช้งาน 
ประหยดัเวลาติดตั &ง แข็งแรง เปิดปิดง่าย ไร้รอยต่อ และทาสี
ได้ตามต้องการ 

 

· ยิปซั!มขึ &นรูป  
ตราสินค้า “BSM 
Step” 
 

 

ยิปซั!มขึ &นรูปเพื!องานฝ้าเพดานเล่นระดบั ตกแต่ง เพื!อความ
สวยงาม ติดตั &งง่าย รวดเร็ว 
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ผลิตภัณฑ์ รูปภาพตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ 

การใช้งาน/คุณสมบัติ 

· ฉนวนกนัความร้อน 

ตราสินค้า 
“Rockwool” 
 

 

 

ฉนวนกันความร้อน ลดเสียง ลดความร้อน และป้องกันไฟ 
ใช้ สําหรับสํานักงาน ศูนย์การค้า อาคารแสดงสินค้า 
โรงพยาบาล 

 

 

2. อลูมิเนียมสําหรับตกแต่งภายใน (Aluminium for Interiors) 

ระบบผนงั ALLOY 

(Alloy Partition) 
 

 

 

ระบบเฟรมผนงักั &นห้อง ALLOY Partition, ระบบเส้น
อลมิูเนียมสําหรับตกแต่งผนงั, ระบบบวัอลมิูเนียม, 
ระบบประต ู พร้อมอปุกรณ์ Alloy Door Hardware ซึ!ง
ผลิตภณัฑ์ตกแต่งภายในสํานกังานส่วนใหญ่จะเป็น
ผลิตภณัฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ:ตราสินค้าของบริษัท 

 

ระบบผนงั DSG 

(DSG. Partition)  
 

 

 

 

ระบบ Double Glazing เป็นระบบเฟรมวงกบช่องแสง 
#  ชั &น เหมาะสําหรับ Commercial Office ที!ต้องการ
คณุสมบติัการกนัเสียง สามารถใช้เป็นเฟรมกั &นห้องเพื!อ
ป้องกนัเสียงรบกวนจากภายนอก เหมาะสําหรับกั &นห้อง
ประชมุ เฟรมกนัเสียงชดุนี &รองรับการกนัเสียง STC = 
43 

 

ระบบประตบูานเลื!อน 
S40  

(Alloy S40 Sliding 
Door) 
 

 

ระบบประตบูานเลื!อนล้อบน คือ ระบบประตบูานเลื!อน
ที!เน้นดีไซน์กรอบเฟรมให้บางกวา่เฟรมบานเลื!อนทั!วไป  
เหมาะสําหรับกลุ่มงานออฟฟิศ และ งานคอนโดมเินียม 

 

 

 

ระบบประตบูานเลื!อน 
Vogue Wall 

 

(Vogue Wall) 
 

 

ระบบประตบูานเลื!อนเกี!ยวล้อล่าง คือ ระบบประตบูาน
เลื!อนเกี!ยวที!ถกูออกแบบให้มีเฟรมกรอบบานบางที!สดุ 
และสามารถเกี!ยวบานเลื!อนได้มากสดุถงึ % บาน  
เหมาะสําหรับกลุ่มงานออฟฟิศ และ งานคอนโดมิเนียม
ที!เน้นดีไซน์โดดเด่น 

 

 

3. ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสงู (High Performance Doors & Windows) 
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ผลิตภัณฑ์ รูปภาพตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ 

การใช้งาน/คุณสมบัติ 

· ระบบประตหูน้าต่าง 

 ตราสินค้า 
“FLETCHER” 
 

 

ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง มีรูปแบบให้เลือกทั &งแบบ
พื &นล่างแบบเรียบ และพื &นล่างเสมอด้านในและด้านนอก 
ดีไซน์สวยงาม ทันสมัย คงทน แข็งแรง ใช้งานง่าย และมี
รูปแบบหลากหลาย 

· ระบบมุ้งลวดกนั
แมลง 

 

 

 

ระบบมุ้งลวดกันแมลง เป็นนวตักรรมใหม่ด้วยระบบซิป เน้น
คุณสมบัติการใช้งาน และได้รับการออกแบบให้คงทน และ
ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ สามารถใช้กบังานภายนอกได้ 
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    รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด  
ปัจจบุนับริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั มีโครงการที!อยู่ระหว่างพฒันาจํานวน 6 โครงการ ดงันี &  

ชื!อโครงการ รายละเอียดโครงการ 

โครงการ “The Teak Sukhumvit 39”   · อาคารชดุพกัอาศยัสงู + ชั &น จํานวน " อาคาร จํานวนห้องชดุ -/ ยนิูต  

· ตั &งอยู่ที!ซอยประชญัคดี แยกจากซอยสขุมุวิท '7 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั
เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ  
 

โครงการ "The Teak Sathorn - 

Lumpini " 

· อาคารชดุพกัอาศยัสงู 8 ชั &น จํานวน 1 อาคาร จํานวนห้องชดุ -' ยนิูต  

· ตั &งอยู่ที!ซอยศรีบําเพ็ญ ถนนพระราม % กรุงเทพ   
 

โครงการ "The Teak Ratchada" · อาคารชดุพกัอาศยัสงู 8 ชั &น จํานวน 1 อาคาร จํานวนห้องชดุ -+ ยนิูต  

· ตั &งอยู่ที!รัชดาซอย "7 ติดกบัสถานี MRT สทุธิสาร กรุงเทพ  
 

โครงการ "The Teak Ari" · อาคารชดุพกัอาศยัสงู 8 ชั &น จํานวน 1 อาคาร จํานวนห้องชดุ 77 ยนิูต  

· ตั &งอยู่ที!รัชดาซอยอารีย์ 4 แยกจากซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) ถนน
พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ  
 

โครงการ "The Teak Sathorn - 

Nanglinchee"   
· อาคารชดุพกัอาศยัสงู 8 ชั &น จํานวน 1 อาคาร จํานวนห้องชดุไม่เกิน +/ ยนิูต 

· ตั &งอยู่ที!ซอยประพนัธ์ศกัดิ: แยกจากถนนนางลิ &นจี! ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ  
 

โครงการ“Grandis Kingkeaw” · โครงการที!อยู่อาศยั %% หลงั  

· ตั &งอยูใ่นซอยกิ!งแก้ว "" จงัหวดัสมทุรปราการ 

 

 

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด  

บริษัทดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะ active retirement village ซึ!งเป็นชมุชนที!พกัอาศยัสําหรับผู้ ที!
ต้องการใช้ชีวิตหลงัเกษียณอายุ  โครงการตั &งอยูใ่นโครงการ Black Mountain Lifestyle Resort  ที!ตําบลหินเหล็กไฟ 
อําเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  บริษัทเลือกสถานที!ตั &งโครงการที!อําเภอหวัหิน เนื!องจากอําเภอหวัหิน เป็นหนึ!งในสิบ
ของโลกที!เป็นสถานที!ที!เหมาะสําหรับผู้สงูวยัมาใช้ชีวติในปั &นปลาย(จากการสํารวจของหนงัสือนิตยสาร Fortune)  

บริหารโครงการในลกัษณะให้เชา่สิ!งปลกูสร้างที!มกํีาหนดระยะเวลาเช่าตลอดอายขุองผู้ เช่า โดยโครงการจะดแูลและ
บริหารสิ!งปลกูสร้าง ระบบสาธารณปูโภค ให้อยู่ในสภาพดีตามมาตรฐานโรงแรม $ ดาว ตลอดจนจดัหาสิ!งอํานวยความ
สะดวก บริการทางการแพทย์ และบริการอื!นๆให้กบัผู้ เช่าตามความสนใจของผู้อยู่อาศยั 
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สิ!งปลกูสร้างภายในโครงการ ประกอบด้วย พลูวิลล่า และ อพาร์ตเม้นท์ โดยในปี #$0# บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ 
จํากดั ได้ดําเนินการก่อสร้างโครงการแสนสราในเฟสแรก คือ อพาร์ทเม้นท์ จํานวน $/ ยนิูต และวิลล่า "" หลงั 

 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

กลยุทธ์ทางด้านการตลาด (Marketing Strategies) 

บริษัทฯ มีกลยทุธ์ทางด้านการตลาด โดยการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง ควบคู่กบัการให้คําแนะนํา คําปรึกษา และ
นําเสนอรายละเอียดการใช้งานที!ถกูต้องกบัผู้ออกแบบ โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์เฉพาะด้านสําหรับผู้ออกแบบ (Specified 

Product) ซึ!งส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์ที!มีคณุลกัษณะพิเศษเฉพาะ เพื!อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความพึง
พอใจแก่ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ ทั &งในด้านรูปแบบพิเศษ ความสวยงาม และคณุภาพ ซึ!งบริษัทฯ มีทีมงานฝ่าย
ขายที!มคีวามรู้เกี!ยวกบัผลิตภณัฑ์ก่อสร้างเป็นอย่างดี  

บริษัทได้จดัระบบงานฝ่ายขายใหม่โดยให้สามารถดแูลลกูค้าได้อย่างมีความคล่องตวัและรวดเร็วยิ!งขึ &น  โดยให้เจ้าหน้าที!

ขายที!มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเชี!ยวชาญเกี!ยวกบัผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดี ดแูลลกูค้าอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งทีมขาย

ดแูลลกูค้าเป็น # ฝ่าย คือ ทีมดแูลผู้ รับเหมาตกแตง่ภายใน  และทีมดแูลผู้ รับเหมางานยิปซั!ม รวมทั &งได้ปรับเปลี!ยนการ

ทํางานของหน่วยงานที!สนบัสนนุงานขาย เช่น หน่วยงาน sale support และ call centre ให้สอดคล้องกบัการแบ่งทีมขาย

ด้วยเช่นกนั  

บริษัทยงัให้ความสําคญักบัการให้บริการจดัส่งผลิตภณัฑ์แก่ลกูค้าไปถึงยงัสถานที!ที!ลกูค้าต้องการด้วยความรวดเร็ว บริษัท
ฯ มีฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ (BSM Call Center) คอยให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา ช่วยสนบัสนนุและให้บริการหลงัการขายกบั
ลกูค้า รวมทั &งช่วยประสานงานกบัฝ่ายขายเพื!อส่งคําสั!งซื &อไปยงัฝ่ายคลงัสินค้า และประสานงานการจดัส่งผลิตภณัฑ์ให้
ลกูค้าตามกําหนด ทําให้บริษัทได้รับความเชื!อถือและการยอมรับทั &งในด้านผลิตภณัฑ์และบริการจากผู้ออกแบบ 
ผู้ รับเหมา และเจ้าของโครงการเป็นอย่างดี 

นอกจากนี & บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุให้ลกูค้าทกุรายสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทฯ เพื!อเป็นการสร้างแรงจงูใจให้ลกูค้า
เกิดความรู้สกึที!ดีและการมีส่วนร่วม ซึ!งจะส่งผลให้เกิดการซื &อในครั &งต่อไป บริษัทฯ ยงัมีส่วนร่วมในการแนะนําช่องทางธุรกิจ
ให้แก่กลุ่มลกูค้าสมาชิกด้วยกนั รวมทั &งมีการจดังานพบปะสงัสรรค์ระหว่างสมาชิกเพื!อสร้างเครือข่ายสมาชิก (Networking) 
ซึ!งจะเป็นประโยชน์ในการประสานธุรกิจร่วมกนัในอนาคต ซึ!งการสมคัรเป็นลกูค้าสมาชิกของบริษทัฯ นอกจากจะได้รับ
ข้อเสนอที!ดีกว่าลกูค้าทั!วไปแล้ว ยงัได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที!ทางบริษัทตอบแทนคืนสู่สมาชิกอีกด้วย โดยสิทธิประโยชน์
เบื &องต้นจากการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ มีดงันี & 

 

No. Benefit Platinum I Platinum G  Gold Specialist 
Retail 

Credit 

Retail 

Cash 

Club 

Card

1 
ได้รับวงเงินเครดิตและระยะเวลาเครดิต
ในการสั!งซื &อสินค้า 

     
  

2 
ฟรีค่าขนส่ง ในเขต กทม. และ ปริมณฑล 
เมื!อสั!งซื &อสินค้า 5,000 บาท ขึ &นไป 

     
  

3 
ได้รับสินค้าภายใน 24 ชม. หลงัจาก
สั!งซื &อสินค้า 

     
  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี !"#! บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน)

ส่วนที! " - 18 

4 
ได้รับบริการข้อมลูวิเคราะห์เครดติ จาก
บริษัทข้อมลูเครดติ (BOL) 

  
     

5 
ได้รับคําแนะนําการขอสินเชื!อจาก
ธนาคาร 

       

6 ได้รับการยืนราคาสําหรับงานโครงการ 

     
  

7 
บริการรวบรวมรายละเอียดข้อมลูการ
สั!งซื &อสินค้าแต่ละประเภทให้กบัลกูค้า 

  
     

8 
เข้าร่วมโครงการสะสมแต้ม เพื!อแลกของ
รางวลั (Point Reward Program) 

       

9 

กรณีเต็มวงเงินเครดิต สามารถขอปลดล็
อกการปล่อยสินค้าไม่เกิน 10% จาก
วงเงินที!มีอยู่ 

  
     

10 
การเข้าร่วมโครงการจดัอบรมการติดตั &ง
ผลิตภณัฑ์ ที!ศนูย์อบรม BSM  ฟรี 

    
   

11 
บริการส่งช่างเทคนิค เข้าตรวจสอบและ
แนะนําวิธีแก้ไขปัญหาหน้างาน 

    
   

12 Platinum ฮอตไลน์ 091-119-1557 

  
     

 

หมายเหต ุ :  กรณีสมาชิกขอซื &อผลิตภณัฑ์เกินกว่าวงเงินเครดิตสงูสดุที!กําหนด ทีมงานฝ่ายขายจะต้องขออนมุติัจาก
กรรมการบริหาร ซึ!งจะต้องพิจารณาอนมุติัเป็นกรณีพิเศษ 

 

บริษัทฯ ยงัได้มีการเปิด “ศนูย์ฝึกอบรมช่าง” หรือ “BSM Training Center” เพื!อเพิ!มทกัษะในการติดตั &งผลิตภณัฑ์ของบริษัท
ฯ ให้กบัผู้ รับเหมาที!เป็นสมาชิกของบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ศนูย์ฝึกอบรมช่างเป็นส่วนหนึ!งของสิทธิประโยชน์ที!ทาง
บริษัทฯ ให้บริการกบัลกูค้า 

 

การประเมินความพึงพอใจในสินค้าและบริการ 

บริษัทได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของบริษัทเป็นประจําทกุปี โดยทําการสุ่มตวัอย่างจากทกุกลุ่มลกูค้า 
ซึ!งผลการประเมินจดัเป็นส่วนหนึ!งของดชันีชี &วดัผลการทํางาน (KPIs) ของพนกังานขายด้วย  โดยปี #$0# บริษัทได้ทําการ
สํารวจความพึงพอใจในเดือนธันวาคม #$0# จากกลุ่มตวัอย่าง "-+ ราย โดยใช้วิธีสํารวจผ่านการสแกน QR Code  ซึ!งมี
หวัข้อการประเมิน % เรื!อง ได้แก่ ความพึงพอใจในเรื!องคณุภาพสินค้า , ราคาสินค้า , การจดัส่งสินค้า และการบริการหลงั
การขาย  
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ผลการประเมินปี #$0#  

 
ลกูค้ามีความพึงพอใจในระดบัราคาสินค้า และพึงพอใจมากในการบริการหลงัการขาย การจดัส่งสินค้า และคุณภาพ
สินค้าของบริษัท  
 

 
 

จากการสํารวจความพึงพอใจพบว่า ปัจจยัที!ใช้ในการตดัสินใจซื &อสินค้า ส่วนใหญ่ลกูค้าซื &อสินค้าโดยพิจารณาถึงคณุภาพ
สินค้า เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ พนกังานขาย ราคา บริการหลงัการขาย และรูปลกัษณ์ของสินค้า ตามลําดบั  
 

 

กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 

การกําหนดราคาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ แบ่งตามลกัษณะผลิตภณัฑ์แต่ละประเภท โดยคํานึงถึงปัจจยัในการแข่งขนัเป็น
องค์ประกอบ โดยสามารถแบ่งกลยทุธ์ด้านราคาได้ดงันี & 
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· ผลิตภณัฑ์ก่อสร้างที!หาซื &อได้ทั!วไป (General Building Products) เนื!องจากสินค้าประเภทดงักล่าวมี
จําหน่ายทั!วไปและมีความยดืหยุน่ต่อราคาสงู บริษัทฯ จึงกําหนดราคาสินค้าโดยอ้างอิงตามราคาตลาด ซึ!ง
จะมีการสํารวจราคาตลาดทกุสปัดาห์เพื!อพิจารณาในการปรับราคาสินค้า 

  ทั &งนี & บริษัทฯ ยงัมีนโยบายกําหนดราคาสินค้าเท่ากบัผู้ จําหน่ายรายอื!น ซึ!งบริษัทฯ ให้อํานาจการตดัสินใจ
ลดราคาสินค้าเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย หรือผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์ 

· ผลิตภณัฑ์เฉพาะด้านสําหรับผู้ออกแบบ (Specified Products) สําหรับผลิตภณัฑ์กลุ่มนี & ถึงแม้ว่าในตลาด
จะมีผลิตภณัฑ์ทดแทนอยู่มากมายหลากหลายตราสินค้า และมีการแข่งขนัด้านราคาค่อนข้างสงู แต่
ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ก็สามารถสร้างความแตกต่างในด้านคณุภาพ ความหลากหลาย และการบริการที!
ดีกว่า บริษัทฯ จึงไม่มีนโยบายที!จะแข่งขนัด้านราคากบัคู่แข่งในผลิตภณัฑ์กลุ่มนี & แต่จะกําหนดราคาขายโดย
วิธีบวกกําไรส่วนเพิ!มจากต้นทนุผลิตภณัฑ์ (Mark-up on Cost) 

 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจาํหน่าย (Place) 

บริษัทฯ มีกลยทุธ์การจําหน่ายผลิตภณัฑ์ในเชงิรุก โดยใช้ทีมงานฝ่ายขายที!มีประสิทธิภาพ รวมทั &งมีความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ซึ!งบริษัทได้แบ่งทีมงานฝ่ายขายออกเป็น # ทีม ได้แก่ ทีมงานขาย
สําหรับดแูลผู้ออกแบบ และทีมงานขายสําหรับดแูลผู้ รับเหมา เพื!อให้เข้าถึงความต้องการที!แตกต่างกนัของกลุ่มลกูค้า 
และบริษัทฯยงัเน้นการบริการที!รวดเร็วโดยมีศนูย์บริการลกูค้าสมัพนัธ์ ให้คําปรึกษาและแนะนําข้อมลูต่างๆ เกี!ยวกบัการ
ตกแต่งภายใน ซึ!งปัจจบุนัช่องทางการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ มี # ช่องทาง ดงันี & 

· ลกูค้าสามารถเลือกชมผลิตภณัฑ์และสั!งซื &อผลิตภณัฑ์ได้โดยตรง ณ สํานกังานขายของบริษัทฯ (Gyproc 

Center) 

· ลกูค้าสามารถสั!งซื &อสินค้าได้โดยตรงผ่านศนูย์บริการลกูค้าสมัพนัธ์ ในกรณีที!เป็นสมาชิกของบริษัทฯ อยู่ก่อน
แล้ว หรือสั!งซื &อผ่านทีมงานขายในกรณีที!เป็นลกูค้าใหม่หรือยงัไม่ได้สมคัรเป็นสมาชิก ซึ!งการรับบริการทั &ง # 
วิธีนี & ลกูค้าจะได้รับความสะดวก และรวดเร็ว  

 

สําหรับผลิตภณัฑ์ระบบประตหูน้าต่างคณุภาพสงู บริษัทได้เน้นการขายผ่านทีมขายของบริษัทมากขึ &น โดยเน้นลกูค้า
โครงการเป็นหลกั  
 

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

บริษัทมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายโดยมุง่เน้นการตอบแทนคืนแก่ลกูค้าสมาชิกเป็นหลกั (Loyalty Program) โดย
ลกูค้าสมาชิกจะได้รับสิทธิเข้าร่วมโปรโมชั!นพิเศษต่างๆ ที!บริษัทฯ จดัขึ &น เช่น การได้รับส่วนลดพิเศษสําหรับลกูค้าสมาชิก
แต่ละระดบั การยืนราคาสินค้าสําหรับโครงการที!มีระยะเวลาการก่อสร้างที!นานกวา่ปกติ การสะสมคะแนนเพื!อแลกของ
รางวลั การจดัส่งฟรีสําหรับลกูค้าระดบั Platinum หรือการบริการจดัส่งภายใน #% ชั!วโมง เป็นต้น  
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ด้านโฆษณาประชาสมัพนัธ์และการสื!อสารไปยงักลุ่มลกูค้า โดยการใช้สื!อออนไลน์ เช่น วิดีโอ Youtube เว็บไซต์ของบริษทั 
หรือการเข้าร่วมในการจดังานหรือนิทรรศการแสดงสินค้าที!เกี!ยวข้องกบัการออกแบบผลิตภณัฑ์ตกแต่งภายในและการ
ก่อสร้างทั &งส่วนของอาคารสํานกังานและที!อยู่อาศยั  

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

เนื!องจากการตดัสินใจเลือกซื &อผลิตภณัฑ์ก่อสร้างและตกแตง่ภายใน เจ้าของโครงการจะแจ้งงบประมาณและรูปแบบ
ความต้องการแก่ผู้ออกแบบงานตกแต่งภายใน เพื!อทําการออกแบบและกําหนดชนิดของผลิตภณัฑ์ หลงัจากนั &นผู้ รับเหมา
งานตกแตง่ภายในจะเป็นผู้จดัซื &อผลิตภณัฑ์ตามที!ผู้ออกแบบกําหนดเพื!อนําไปใช้ก่อสร้างตกแต่งภายใน เมื!อเสร็จงานแล้ว
ขั &นตอนสดุท้ายคือการตรวจรับงานโดยเจ้าของโครงการ บริษัทฯ มีความเข้าใจในลกัษณะความสมัพนัธ์ของแต่ละฝ่ายเป็น
อย่างดี บริษัทฯ จึงกําหนดกลุ่มลกูค้าเป้าหมายเป็น ' กลุ่ม ได้แก่  

1. เจ้าของโครงการ 

2.  ผู้ออกแบบ เช่น สถาปนิก และมณัฑนากร 

3. ผู้ รับเหมา ได้แก่ ผ้รับเหมาตกแต่งภายใน และผู้ รับเหมาทั!วไป 

 

ภาวะการแข่งขัน 

บริษัทฯ ไม่มีคู่แข่งขนัทางตรง (Direct Competitor) เนื!องจากบริษัทมีความแตกต่างจากคู่แข่งขนัรายอื!นทั &งด้านลกัษณะ
ผลิตภณัฑ์ที!จดัจําหน่าย และด้านกลุ่มลกูค้า กล่าวคือ บริษัทฯ มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ก่อสร้างตกแต่งภายในและจําหน่าย
ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง และเป็นตวัแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทยสําหรับ
ผลิตภณัฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ:ตราสินค้าชั &นนําจากตา่งประเทศบางผลิตภณัฑ์ ในด้านกลุ่มลกูค้าของบริษัทฯ เน้นการตลาด
ทางตรงสู่กลุ่มผู้ออกแบบ (Interior Designer) และผู้ รับเหมางานตกแต่งภายใน (Interior Constructor) เป็นหลกั ในขณะ
ที!คู่แข่งขนัส่วนใหญ่เน้นกลุ่มลกูค้าประเภทผู้ รับเหมา และเจ้าของบ้านพกัอาศยั (End User) ซึ!งเป็นกลุ่มลกูค้าที!
ผู้ประกอบการจะต้องเผชิญกบัการแข่งขนัที!ค่อนข้างสงู 

 

บริษัทฯ มีคู่แข่งขนัทางอ้อม (Indirect Competitor) ซึ!งเป็นผู้ประกอบการศูนย์ค้าส่ง ค้าปลีกวสัดกุ่อสร้างและอปุกรณ์
ตกแต่ง และผู้ประกอบการร้านค้าจําหน่ายผลิตภณัฑ์ก่อสร้างตกแต่งภายในเฉพาะด้าน ปัจจบุนัในประเทศไทยมีผู้
ประกอบธุรกิจจาํหน่ายวสัดกุ่อสร้างและตกแตง่เพิ!มขึ &นมาก โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่มีสาขาและตวัแทนจําหน่าย
กระจายอยู่ทั &งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และภมิูภาคต่างๆ ทั!วประเทศ โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ทกุรายมีรูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจแบบร้านค้าส่งค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) มีแนวคิดให้เป็นศนูย์รวมสินค้าวสัดกุ่อสร้างและสินค้า
ตกแต่งบ้านครบวงจร ที!ลกูค้าสามารถเลือกซื &อสินค้าเกี!ยวกบับ้านได้ในที!เดียว (One Stop Shopping) 
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ตารางแสดงรายชื อผู้ประกอบการธุรกิจจาํหน่ายวัสดกุ่อสร้างและตกแต่ง (แยกตามรูปแบบธุรกิจ) 

รูปแบบธุรกิจ รายชื อผู้ประกอบการ 

ธุรกิจโฮมเซ็นเตอร์ 

(Modern Trade) 
1) บจก.แกรนด์โฮมมาร์ทกรุ๊ป 

3) บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 

2) บจก. ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ

 

ธุรกิจร้านค้าเฉพาะอย่าง 

(Specialty Store) 
1) บจก.ซิเมนต์ไทยการตลาด 

 

2) บจก.ซนัพาราไดซ์ (ไทยแลนด์)  

ที!มา : รวบรวมโดยฝ่ายวิจยัธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

 

สําหรับภาวะการแข่งขนัในอตุสาหกรรมพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ จากมมุมองของศนูย์วจิยั กรุงไทย คอมพาส (Krungthai 

Compass) ธนาคารกรุงไทย มองวา่ตลาดที!อยู่อาศยัในปี #$0' จะได้รับประโยชน์จากมาตรการต่างๆของภาครัฐ 
โดยเฉพาะมาตรการลดคา่ธรรมเนียมโอนและจดจํานอง ซึ!งทําให้มีโอกาสที!ตลาดอสงัหาริมทรัยพ์จะฟื&นตวัได้ $.$% จากปี
ก่อนหน้า แบ่งเป็น มลูค่าการโอนกรรมสิทธิ:คอนโดมิเนียมขยายตวัที! %.$% และมลูค่าการโอนกรรมสิทธิ:บ้านแนวราบ
ขยายตวัที! 0% โดยมีการผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที!ให้ผู้กู้อสงัหาริมทรัพย์หลงัแรกสามารถกู้ได้ 
110% (รวมเงินกู้เพื!อการตกแต่ง "/%) เป็นปัจจยัสําคญัที!อาจทําให้อตัราการเติบโตของตลาดเร่งขึ &นได้อีก /.+% บริษัท 
ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั ซึ!งเป็นบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ทั &งแนวสงูและแนวราบย่อมได้รับปัจจยั
เกื &อหนนุดงักล่าวด้วยเช่นกนั ปัจจบุนั บริษัทย่อยมีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งพฒันาจํานวน 0 โครงการ แบ่งเป็น
ประเภทคอนโดมิเนียม $ โครงการ และบ้านแนวราบ " โครงการ 

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์ 

ในส่วนของผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ซึ!งมีทั &งการดําเนินการผลิตสินค้าด้วยตนเอง  และว่าจ้างโรงงานผู้ผลิต
ทั &งในประเทศและต่างประเทศที!ได้คณุภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที!บริษัทกําหนด สําหรับผลิตภณัฑ์ทั!วไป บริษัทฯ มี
นโยบายการจดัซื &อจากผู้ผลิตโดยตรง ทั &งนี & บริษัทฯ มีขั &นตอนและวิธีการจดัหาผลิตภณัฑ์โดยการกําหนดรูปแบบ 
คณุลกัษณะ และประเภทผลิตภณัฑ์ที!ต้องการตามแผนการขายของฝ่ายขาย หลงัจากนั &นจะพิจารณาคดัเลือกและจดัซื &อ
ผลิตภณัฑ์จากผู้ผลิต ซึ!งโดยปกติจะทําการคดัเลือกผู้ผลิตมากกว่าหนึ!งราย ยกเว้นผู้ผลิตที!เป็นพนัธมิตรของบริษัทมาเป็น
เวลานาน อาทิ บริษัท ไทยผลิตภณัฑ์ยิปซั!ม จํากดั (มหาชน) เป็นต้น สําหรับการพิจารณาตดัสินใจจดัหาผลิตภณัฑ์จะเป็น
การพิจารณาร่วมกนัระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์ และฝ่ายขาย เพื!อให้ได้ผลิตภณัฑ์ที!มีคณุลกัษณะเป็นไป
ตามที!กําหนด 

 

ปี #$0# บริษัทฯ มียอดสั!งซื &อผลิตภณัฑ์จากคู่ค้ารายใหญ่ ดงันี & 
บริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเทศ ระยะเวลาติดต่อ ยอดสั งซื &อ ปี #$%# 

". บริษัท.ไทยผลิตภณัฑ์ยิปซั!ม จํากดั 
(มหาชน) 

ยิปซั!ม ไทย มากกวา่ "/ ปี "#'.0" ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ '-.$% ของ
มลูค่าการสั!งซื &อสินค้ารวม 

 

งานที ยังไม่ได้ส่งมอบ 

 ณ '" ธันวาคม #$0# บริษัทฯ มีงานที!อยู่ระหว่างผลิตจาํนวน  -.'$ ล้านบาท 
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ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม 

เนื!องจากการผลิตสินค้าของบริษทัมีกระบวนผลิตหลกัๆ # รูปแบบ กล่าวคือ  
1. บริษัทจะนําเหล็กเส้นไปผ่านขบวนการรีด และขึ &นรูป เพื!อใช้เป็นโครงคร่าวผนงัและฝา้เพดาน 

2. บริษัทจะทําการแปรรูปอลมิูเนียมเส้น โดยการตดัประกอบเป็นบานประตหูน้าต่าง 

ในขบวนการผลิต บริษัทใช้เครื!องจกัรที!ทนัสมยั โดยวสัดทีุ!เหลือจากการผลิต สามารถรีไซเคิลแล้วนํากลบัมาใช้ได้อีก จึง
อาจจะกล่าวได้วา่ กระบวนการผลิตของบริษัทไม่สร้างมลพิษต่อสิ!งแวดล้อม ประกอบกบัที!ตั &งโรงงานอยูใ่นนิคม
อตุสาหกรรม (ซึ!งเป็นพื &นที!สีม่วง)ไม่ติดกบัเขตชมุชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบโรงงาน 

 

3. ปัจจัยความเสี ยง 
 

ความเสี ยงสําหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Products) 

1. ความเสี ยงจากการถูกยกเลกิสัญญาเช่าที ดนิและอาคาร 

บริษัทฯ ได้ทําการเชา่ที!ดินและอาคารจากบคุคลอื!น โดยทรัพย์สินที!ใช้เป็นที!ตั &งสํานกังานใหญ่และโกดงัเก็บของ ดงันั &น 
บริษัทฯ จึงมีความเสี!ยงที!อาจจะถกูยกเลิกสญัญาเช่าที!ดินและอาคาร หรือการไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าที!ดินและ
คลงัสินค้าแห่งใดแห่งหนึ!ง อนัจะทําให้บริษัทอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการย้ายสํานกังานและคลงัสินค้า ซึ!งส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานของบริษัทได้  
 

สําหรับสญัญาเช่าที!ดินพร้อมสิ!งปลกูสร้างที!เป็นที!ตั &งสํานกังานใหญ่ของบริษัท ได้ทําสญัญาเช่าไว้กบัเครือญาติของ
ผู้บริหารหลกัของบริษัท และ บริษัทฯ มีมาตรการป้องกนัความเสี!ยง โดยทําข้อตกลงสญัญาเช่าแต่ละครั &ง มีกําหนดอายุ
ของสญัญาครั &งละ ' ปี  และมีเงื!อนไขพิเศษให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการต่ออายสุญัญาเช่าออกไปอีกไม่น้อยกวา่ # ปี โดยมี
กําหนดเพดานสงูสดุในการปรับขึ &นค่าเช่าแต่ละครั &งไว้แน่นอน และหากผู้ให้เช่าต้องการยกเลิกสญัญาเช่าต้องแจ้งให้
บริษัทฯทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 0/ วนั โดยบริษัทฯมีนโยบายเจรจาต่อสญัญาเช่าก่อนสญัญาเช่าครบกําหนดไม่
น้อยกวา่ 7/ วนั  
 

นอกจากนี & หากมีการโอนสิทธิการเช่าของบริษัท ผู้ให้เช่าจะจดัหาพื &นที!แปลงอื!นมาให้ใช้ทดแทนหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
บริษัท จึงน่าจะทําให้ความเสี!ยงที!บริษัท อาจจะถกูยกเลิกสญัญาเช่าที!ดินและอาคารก่อนกําหนดมีความเป็นไปได้ไม่มาก
นกั และในอดีตที!ผ่านมาบริษัทฯยงัไม่เคยถกูยกเลิกสญัญาเช่า หรือไม่ได้รับการต่อสญัญาเช่า 

 

2. ความเสี ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์ 

บริษัทฯ มีการจดัหาผลิตภณัฑ์ในลกัษณะของการว่าจ้างผลิตสําหรับผลิตภณัฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ:ตราสินค้าของบริษัทเอง 
และบริษัทฯ ทําการสั!งซื &อผลิตภณัฑ์จากเจ้าของลิขสิทธิ:ตราสินค้าชั &นนําทั &งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะ บริษัท 
ไทยผลิตภณัฑ์ยิบซั!ม จํากดั (มหาชน) ซึ!งเป็นผู้จดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ยิบซั!มรายหลกัให้แก่บริษัทฯมาอย่างต่อเนื!อง ดงันั &น 
บริษัทฯ จึงมีความเสี!ยงในการจดัหาผลิตภณัฑ์ในกรณีที!ผู้ผลิตและเจ้าของลิขสิทธิ:ตราสินค้าอาจจะไม่สามารถผลิตหรือ
จําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่บริษัทฯได้ตามคณุภาพ ปริมาณ เวลา และเงื!อนไขที!บริษัทกําหนดไว้ได้ รวมทั &งมีความเสี!ยงใน
การที!เจ้าของลิขสิทธิ:ตราสินค้าอาจบอกเลิกหรือไม่ต่อสญัญาการเป็นตวัแทนจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่บริษัท ซึ!งจะส่งผล
ต่อการดําเนินงานและการเติบโตของบริษัทฯ 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการติดต่อค้าขายและมีความสมัพนัธ์ที!ดีกบัผู้ ผลิตและผู้ จําหน่ายผลิตภณัฑ์ต่างๆ มาเป็นระยะ
เวลานาน โดยเฉพาะบริษัทฯ ได้ทําสญัญาเป็นตวัแทนจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กับ บริษัท ไทยผลิตภณัฑ์ยิบซั!ม จํากดั 
(มหาชน) ซึ!งเป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์หลกัที!สร้างยอดรายได้ให้กบับริษทัฯ  ทั &งยงัได้ร่วมมือกนัจดัตั &งศนูย์เรียนรู้ พฒันาฝีมือ
ผู้ รับเหมา (Gyproc Training Center) ในบริเวณพื &นที!ของบริษัทฯ ดงันั &นจึงถือได้วา่บริษัทฯ และบริษัท ไทยผลิตภณัฑ์ยิบ
ซั!ม จํากดั  เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที!มีความสมัพนัธ์กนัด้วยดเีสมอมา 

 

ในส่วนของการจดัหาผลิตภณัฑ์ประเภทอื!นๆ บริษัทฯ มีนโยบายกระจายการจดัหาผลิตภณัฑ์ โดยมีการติดต่อกบัโรงงาน
ผู้ผลิตในประเทศที!ได้คณุภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที!บริษัท กําหนดไว้มากกว่า " แห่ง นอกจากนี & ส่วนผลิตภณัฑ์ภายใต้
ลิขสิทธิ:ตราสินค้าจากต่างประเทศที!บริษัทฯ เป็นตวัแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย บริษัทฯ ก็มีการทําสญัญา
แต่งตั &งเป็นตวัแทนหลกัในการจดัการผลิต และสญัญาแต่งตั &งเป็นตวัแทนจําหน่ายผลิตภณัฑ์ ดงันั &น บริษัทฯ คาดวา่ความ
เสี!ยงที!อาจเกิดขึ &นจากการจดัหาผลิตภณัฑ์จึงมีโอกาสน้อย และที!ผ่านมาก็ยงัไม่เคยประสบปัญหาดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

3. ความเสี ยงจากความผันผวนของต้นทนุผลิตภัณฑ์และอัตราแลกเปลี ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทฯอาจได้รับความเสี!ยงจากความผนัผวนของต้นทุนผลิตภณัฑ์ อนัเนื!องมาจากการปรับตวัเพิ!มขึ &นของต้นทุน
วตัถุดิบแต่ละประเภท รวมทั &งผลิตภณัฑ์ที!นําเข้ามาจากต่างประเทศที!อาจได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ!งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทนุผลิตภณัฑ์เช่นกัน โดยผลกระทบดงักล่าวจะส่งผลให้
ความสามารถในการทํากําไรขั &นต้นของบริษัทลดลง 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการวางแผนและการบริหารการจดัซื &อผลิตภณัฑ์และการบริหารสินค้าคงคลงั 
รวมทั &งการบริหารระบบขนส่งและโลจิสติกส์ เพื!อควบคมุและบริหารต้นทุนรวมทั &งค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของบริษัท
ฯ รวมทั &งมีการพิจารณาปรับราคาขายผลิตภณัฑ์แต่ละประเภทให้สอดคล้องกับต้นทุนโดยสมํ!าเสมอ ซึ!งที!ผ่านมาก็ได้รับ
ความร่วมมือด้วยดีจากผู้ จําหน่ายผลิตภณัฑ์ในการกําหนดกรอบราคาขาย โดยหากผู้ จําหน่ายผลิตภณัฑ์ต้องการปรับ
ราคาเกินกว่ากรอบราคาที!กําหนดต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า '/ วนั เพื!อให้บริษัทสามารถวางแผนใน
การจดัซื &อและแจ้งราคาใหม่ให้กบัลกูค้าของบริษัทฯ ได้ 

 

ในส่วนของผลิตภณัฑ์ที!นําเข้าจากต่างประเทศ กรณีที!เป็นการสั!งซื &อผลิตภณัฑ์ในปริมาณสงูอย่างมีนยัยะสําคญั บริษัท
ฯ มีนโยบายป้องกันความเสี!ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศโดยทําสญัญาซื &อขายอัตรา
แลกเปลี!ยนล่วงหน้า (Forward Contract) เพื!อป้องกันความเสี!ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี!ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ!งปัจจุบนับริษัทฯมีวงเงินทําสัญญาซื &อขายอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบนั
การเงินอย่างเพียงพอในการควบคุมความเสี!ยงจากอตัราแลกเปลี!ยน 

 

4. ความเสี ยงจากการที ผลิตภัณฑ์ถูกลอกเลียนแบบ 

ผลิตภณัฑ์ก่อสร้างตกแต่งภายในเป็นผลิตภณัฑ์ที!มีคณุลกัษณะและรูปแบบที!ง่ายต่อการลอกเลียนแบบ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ!งการลอกเลียนแบบรูปลกัษณ์ภายนอก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้ความสําคญักบัคณุภาพ ลกัษณะการ
ใช้งาน และการพฒันารูปแบบให้มีลกัษณะเฉพาะตวัที!ยากต่อการลอกเลียนแบบแต่งา่ยต่อการติดตั &งใช้งาน และมีการจด
อนสิุทธิบตัรผลิตภณัฑ์ (Patent) เพื!อป้องกนัการผลิตสินค้าลอกเลียนแบบ  
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ปัจจบุนับริษัทได้รับการรับรองอนสิุทธิบตัรสําหรับผลิตภณัฑ์วงกบประตแูละผลิตภณัฑ์วงกบช่องแสง และได้รับสิทธิบตัร
การออกแบบผลิตภณัฑ์หน้าตดัโลหะเป็นที!เรียบร้อยแล้ว รวมทั &งบริษัทยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก บริษัท ไทย
ผลิตภณัฑ์ยิบซั!ม จํากดั (มหาชน) ในการออกหนงัสือรับรองคณุสมบติัผลิตภณัฑ์ของบริษทั ให้แก่ลกูค้าประเภท
ผู้ รับเหมาก่อสร้างตกแต่งภายในเพื!อนําไปยืนยนัแก่เจ้าของโครงการ นอกจากนี & บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการคําแนะนํา
และคําปรึกษาการใช้ผลิตภณัฑ์ควบคูก่บัการจําหน่ายผลิตภณัฑ์เพื!อสร้างการยอมรับและความภกัดีในการใช้ผลิตภณัฑ์
ของบริษัท มากยิ!งขึ &น 

 

ความเสี ยงสําหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) 

1. ความเสี ยงจากการจัดหาที ดินเพื อพัฒนาโครงการ 

การจดัหาที!ดินที!มีศกัยภาพเป็นปัจจยัสําคญัอย่างหนึ!งในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ให้ประสบความสําเร็จและ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในช่วงหลายปีที!ผ่านมาประเทศไทยมีการลงทนุพฒันาระบบสาธารณปูโภค
และโครงสร้างพื &นฐานของภาครัฐทั &งในกรุงเทพ,ปริมณฑลและในส่วนภมิูภาค ซึ!งรวมถงึการก่อสร้างรถไฟฟ้า การสร้าง
และขยายถนนเส้นทางต่างๆ ทําให้เกิดการขยายตวัของเมืองและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และมีความต้องการ
ที!ดินเพื!อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจและที!อยู่อาศยัเพิ!มขึ &น รวมถึงมีการเก็งกําไรจากการซื &อขายที!ดิน ส่งผลให้ราคา
ที!ดินในหลายพื &นที!ปรับตวัเพิ!มขึ &นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ!งในพื &นที!ที!มีความต้องการซื &อสูง  ขณะที!แปลงที!ดินที!มี
ศกัยภาพในการพฒันา มีจํากดัจึงเกิดการแข่งขนัในการซื &อที!ดิน และส่งผลให้ราคาที!ดินที!มีศกัยภาพมีราคาสงูขึ &น ซึ!ง
ต้นทนุที!ดินถือว่าเป็นปัจจยัสําคญัในการแข่งขนัในการพฒันาโครงการ อาทิเช่น ที!ดินย่านธุรกิจใจกลางเมือง ที!ดินในแนว
รถไฟฟ้า และที!ดินติดถนนใหญ่ ซึ!งเป็นที!ต้องการของผู้ประกอบการ ทําให้มีการแย่งซื &อที!ดินส่งผลให้ราคาที!ดินมีการปรับ
ขึ &นตามความต้องการในการซื &อของผู้ประกอบการ ทําให้การพฒันาโครงการมีความยากมากขึ &น ซึ!งอาจทําให้อตัรากําไร
เบื &องต้นลดลงและยงัเพิ!มความเสี!ยงในการขายเนื!องจากราคาขายที!ต้องปรับตวัสงูขึ &น 

 

บริษัทมีนโยบายสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื!องและมีเสถียรภาพ จึงให้ความสําคญักบัการจดัหาที!ดินเพื!อการพฒันา
โครงการ โดยจะมีการจดัทําแผนพฒันาโครงการในระยะเวลา "-# ปี  การจดัหาที!ดินจะตดิต่อผ่านทั &งนายหน้าซื &อขายที!ดิน
และติดต่อโดยตรงกบัเจ้าของที!ดิน ก่อนการตดัสินใจซื &อที!ดิน บริษัทจะพิจารณาเลือกที!ดินในทําเลที!มีศกัยภาพ อยูใ่น
เส้นทางคมนาคมที!เดินทางสะดวกและใกล้รถไฟฟ้าสายหลกั อยูก่ลางแหล่งชมุชนและสิ!งอํานวยความสะดวก ที!ผ่านมา
การพฒันาโครงการต่างๆได้รับการตอบรับจากลกูค้าดีเนื!องจากโครงการตั &งอยู่ในทําเลที!ดีและตั &งราคาที!ผู้อยู่อาศยัจริง
สามารถเข้าถึงได้อีกทั &งยงัได้รับการสนบัสนนุทางด้านการเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ เป็นอย่างดี 

 

2. ความเสี ยงของการเข้าถึงแหล่งเงนิทุน 

บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั แม้ว่าจะเป็นบริษัทใหม่ในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ แต่โครงการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทก็ได้รับการสนบัสนนุจากสถาบนัการเงนิ เนื!องจากทางบริษัทให้ความสําคญักบัโครงการในเรื!อง
รูปแบบของโครงการที!พฒันาและทําเลที!ตั &ง ที!อยู่ใจกลางเมืองย่าน CBD และใกล้รถไฟฟ้า ประกอบกบัผลงานที!ผ่านมา
ของทีมผู้บริหาร มีประวติัการพฒันาโครงการที!ประสบความสําเร็จมาแล้วหลายโครงการ จงึทําให้เป็นที!เชื!อถือของสถาบนั
การเงินต่างๆ ที!ผ่านมาสถาบนัการเงินหลายแห่งยินดีให้การสนบัสนนุเงินทนุในแต่ละโครงการ โดยบริษัทได้ทําการ
เปรียบเทียบข้อเสนอเพื!อทําให้โครงการมีต้นทนุที!เหมาะสมที!สดุ  
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3. ความเสี ยงจากการปรับเปลี ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์  

การดําเนินงานในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ต้องปฏิบติัตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือกฎหมายที!เกี!ยวข้องหลายฉบบั อาทิ 
พระราชบญัญัตจิดัสรรที!ดิน พระราชบญัญัติอาคารชดุ และกฎหมายอื!นที!เกี!ยวข้อง เป็นต้น ทั &งนี & เพื!อให้กฎหมายตา่งๆ มี
ความสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม และสภาพเศรษฐกจิในปัจจบุนั กฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือกฎหมายดงักล่าว จึงมีการ
ปรับปรุง เปลี!ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
 

บริษัทได้ตระหนกัถงึความเสี!ยงดงักล่าว จึงได้กําหนดให้การปฏิบติังานต่างๆ ต้องเป็นไปตามที!กฎหมายกําหนด ทั &งนี & ก่อน
การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจะตรวจสอบกฎหมายที!ควบคมุธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์อย่างรอบคอบ 
เพื!อลดความเสี!ยงจากการปรับเปลี!ยนกฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือกฎหมายที!เกี!ยวข้อง  
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4. ทรัพย์สินที ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

ทรัพย์สินที ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วนัที  '" ธันวาคม #$%# 
 

ประเภททรัพย์สิน 
ลกัษณะ

กรรมสิทธิ: 
การใช้งาน 

มลูค่าตาม
บญัชี ภาระผกูพนั 

(บาท) 

1 ที!ดินพร้อมสิ!งปลกูสร้าง โฉนดเลขที! 
%$" (บางส่วน) ถนนพระราม ' 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

เป็นผู้ เช่า 
ที!ตั &งอาคารสํานกังาน

และคลงัสินค้า 
- ไม่มีภาระผกูพนั 

3 อาคารสํานกังานขาย เป็นเจ้าของ ที!ตั &งอาคารสํานกังาน 4,385,559.04 ไม่มีภาระผกูพนั 

 

4 

ส่วนปรับปรุงอาคาร  
(อาคารขนาด # ชั &นครึ!ง รวมส่วน
ปรับปรุงสถานที!) 

เป็นเจ้าของ 
ที!ตั &งอาคารสํานกังาน

และคลงัสินค้า 
5,575,808.47 ไม่มีภาระผกูพนั 

5 เครื!องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน เป็นเจ้าของ ใช้สําหรับผลิตสินค้า  2,992,229.43 ไม่มีภาระผกูพนั 

6 

อปุกรณ์คลงัสินค้า เป็นเจ้าของ ใช้ที!บริษัท 791,872.98 

มลูค่าตามบญัชี จํานวน 

526,547.95 บาท  
อยู่ภายใต้สญัญาเช่า                   
ทางการเงิน 

7 เครื!องตกแต่งและเครื!องใช้
สํานกังาน 

เป็นเจ้าของ ใช้ที!บริษัท 10,962,638.07 
ไม่มีภาระผกูพนั 

8 เครื!องตกแต่งและเครื!องใช้ห้อง
ตวัอย่างและสํานกังานขาย 

เป็นเจ้าของ ใช้ที!บริษัท 1,930,169.33 
ไม่มีภาระผกูพนั 

9 

ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ ใช้ที!บริษัท 10,420,478.57 

มลูค่าตามบญัชี จํานวน 
9,545,970.17 บาท  
อยู่ภายใต้สญัญาเช่า                   
ทางการเงิน 

10 งานระหว่างก่อสร้าง เป็นเจ้าของ ใช้ที!บริษัท 12,893,330.76 ไม่มีภาระผกูพนั 
 

รวมทรัพย์สิน     49,952,086.65   

  หกั ค่าเผื!อการด้อยค่า       (401,384.00)   

  รวมทรัพย์สินสทุธิ     49,550,702.65   
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วนัที  '" ธันวาคม #$%# 
 

ประเภททรัพย์สิน 
ลกัษณะ

กรรมสิทธิ: 
การใช้งาน 

มลูค่าตาม
บญัชี ภาระผกูพนั 

(บาท) 

1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าของ ใช้ที!บริษัท 13,030,644.04 ไม่มีภาระผกูพนั 

2 ลิขสิทธิ: และสิทธิบตัร เป็นเจ้าของ ใช้ที!บริษัท                5.00 ไม่มีภาระผกูพนั 

3 รายจ่ายในการพฒันาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ 

เป็นเจ้าของ ใช้ที!บริษัท 2,076,518.85 
ไม่มีภาระผกูพนั 

4 โปรแกรมระหว่างติดตั &ง เป็นเจ้าของ ใช้ที!บริษัท 3,572,698.94 ไม่มีภาระผกูพนั 

  รวมสินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิ     18,679,866.83   

  

โครงการที อยู่อาศัยเพื อผู้เกษยีณอายุระหว่างพัฒนา ณ วนัที  '" ธันวาคม #$%# 
 

ประเภททรัพย์สิน 
ลกัษณะ

กรรมสิทธิ: 
การใช้งาน 

มลูค่าตามบญัชี 
ภาระผกูพนั 

(บาท) 

1 
โครงการที!อยู่อาศยัเพื!อผู้
เกษียณอายรุะหวา่งพฒันา 

เป็นเจ้าของ 

ให้เช่าภายใต้สญัญา
เช่าดําเนินงานและ
สญัญาจดัหาเงิน 

446,421,883.35 ไม่มีภาระผกูพนั 

  รวม     446,421,883.35   

 

อสังหาริมทรัพย์เพื อการลงทนุ ณ วันที  '" ธันวาคม #$%# 
 

ประเภททรัพย์สิน 
ลกัษณะ

กรรมสิทธิ: 
การใช้งาน 

มลูค่าตามบญัชี 

ภาระผกูพนั 
(บาท) 

1 
อสงัหาริมทรัพย์เพื!อการลงทนุ  
- โครงการที!อยู่อาศยัเพื!อผู้
เกษียณอาย ุ 
  ประเภทวิลล่า 

เป็นเจ้าของ 

ถือครองไว้เพื!อหวงั
กําไรจากการเพิ!ม
มลูค่าในระยะยาว 

233,244,200.00 

ติดจํานองกบัสถาบนั
การเงินมลูค่า  
104,249,200.00 
บาท สําหรับวงเงินกู้  
60.00 ล้านบาท  

  รวม     233,244,200.00   

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี !"#! บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

ส่วนที! " - 29 

บริษัทฯ ได้ทําสญัญาเช่าที!ดิน อาคารสํานกังานและคลงัสินค้า ทั &งสํานกังานใหญ่และสํานักงานสาขา โดยมีรายละเอียด
ของสญัญาเช่า ดงันี & 
ในนามบริษัท บิวเดอสมาร์ท จาํกัด (มหาชน) 

ที ตั &ง เจ้าของกรรมสิทธิ* รายละเอียดสัญญา 

- สํานกังานใหญ่ เลขที! 905/7 ถนน
พระราม 3 ซอย 51 แขวงบาง
โพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 

คณะบคุคลสบฤกษ์  - สญัญาที! " อายสุญัญา ' ปี  

ตั &งแต่วนัที! 1 มีนาคม #$0" ถึง #+ กมุภาพนัธ์ #$0% 
อตัราค่าเช่าเดือนละ"+",00$ บาท ตลอดอายสุญัญา 

- สญัญาที! # อายสุญัญา ' ปี  

ตั &งแต่วนัที! " มกราคม #$0" ถึง '" ธันวาคม #$0' 
อตัราค่าเช่าเดือนละ ""/,///  บาท ตลอดอายุ
สญัญา 

- โกดงัเก็บสินค้า เลขที! 907 ถนน
พระราม 3 ซอย 51แขวงบาง
โพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 

นางวลัภา นชุปานทอง - อายสุญัญา 3 ปี  

ตั &งแต่วนัที! " เมษายน #$0" ถึง  '" มีนาคม #$0%  
อตัราค่าเช่าเดือนละ $0,$//  บาท 

- โกดงัเก็บสินค้าหลงัตกึแถวเลขที! 
7"7,7#",7#' และ 7#$ โฉนดเลขที!
##"0+ ถนนพระราม ' ซอย $" 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 

".นางวภัา นชุปานทอง 

#.นายมนสั ท่านเจริญ 

'.นางสมสขุ ออมสิน 

%.นางจารุวรรณ สริุย์ระวิมาศ 

$.นายพงษ์ศกัดิ: ท่านเจริญ 

0.นายสเุมธ ท่านเจริญ 

-.นายเฉลิมศกัดิ: ท่านเจริญ 

- อายสุญัญา ' ปี  

ตั &งแต่วนัที! " กรกฎาคม #$0/ ถึง '/ มิถนุายน #$0" 
อตัราค่าเช่าเดือนละ $-,/// บาท 

ตั &งแต่วนัที! " กรกฎาคม #$0" ถึง มิถนุายน #$0#  
อตัราค่าเช่า เดือนละ $7,"// บาท  
ตั &งแต่วนัที! " กรกฎาคม #$0# ถึง '/ มิถนุายน #$0' 
อตัราค่าเช่าเดือนละ 0",'/$ บาท 

 

ในนามบริษัท ดีแอนด์ดบับลิว (เอเซีย) จาํกัด (บริษัทย่อย) 

ที ตั &ง เจ้าของกรรมสิทธิ* รายละเอียดสัญญา 

- โรงงาน เลขที! 0'0/""-"# หมู่ '  

ถนนพทุธรักษา ตําบลแพรกษา 

อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 

บริษัท ทู ทราย์ จํากดั อายสุญัญา ' ปี 

ตั &งแต่วนัที! 7 มกราคม #$0/ ถึง 7 มกราคม #$0"  
อตัราค่าเช่าเดือนละ #$/,/// บาท  
ตั &งแต่วนัที! 7 มกราคม #$0" ถึง 7 มกราคม #$0'  
อตัราค่าเช่าเดือนละ '/-,/// บาท  
ต่อสญัญาแล้ว อายสุญัญา ' ปี 

ตั &งแต่วนัที! 7 มกราคม #$0' ถึง + มกราคม #$0%  
อตัราค่าเช่าเดือนละ '/-,/// บาท 

ตั &งแต่วนัที! 7 มกราคม #$0% ถึง 7 มกราคม #$00 

อตัราค่าเช่าเดือนละ '"/,/// บาท 

 

- โรงงาน เลขที! 0'% หมู่ '  

ถนนพทุธรักษา ตําบลแพรกษา 

อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 

บริษัท ทู ทราย์ จํากดั อายสุญัญา ' ปี 

ตั!งแต่วนัที! " กนัยายน #$0# ถึงวนัที! '" สิงหาคม #$0$ 

อตัราค่าเช่าเดือนละ "$/,/// บาท 
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ในนามบริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ (เอเซีย) จาํกัด (บริษัทย่อย) 

ที ตั &ง เจ้าของกรรมสิทธิ* รายละเอียดสัญญา 

-อาคารตกึแถว % ชั &น เลขที! ''% ถนน
พฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวน
หลวง กรุงเทพ  
(ที!ตั &งสํานกังานบริษัท) 

นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์ อายสุญัญา " ปี 

ตั &งแต่วนัที! " กมุภาพนัธ์ #$0# ถึง '" มกราคม #$0' 

อตัราค่าเช่าเดือนละ $/,/// บาท  
 

- อาคารเลขที! #$-/#+,#$-/#7 ห้อง 
D5,D6 โครงการ THE WIZ 
RATCHADA ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

(ที!ตั &ง Sale Gallery โครงการทีครัชดา)                                          

บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์
ปอเรชั!น จํากดั (มหาชน) 

อายสุญัญา ' ปี 

ตั &งแต่วนัที! " พฤศจิกายน #$0" ถึง '/ ตลุาคม #$0% 

อตัราค่าเช่าเดือนละ #%-,/// บาท 

- เลขที!ดิน #+-7 หน้าสํารวจ "#/' 
ตําบลคลองเตย อําเภอพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 

(ที!ตั &ง Sale Galley โครงการทีคสาทร) 

นางสาวนิพาดา โชติ
กะวรรณ 

อายสุญัญา # ปี 

ตั &งแต่วนัที! " ตลุาคม #$0# ถึง "ตลุาคม #$0% 

อตัราเช่าเดือนละ "0/,/// บาท 

 

ในนามบริษัท แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จาํกัด (บริษัทย่อย) 

ที ตั &ง เจ้าของกรรมสิทธิ* รายละเอียดสัญญา 

-ที!ดินและอาคารสโมสรและทรัพย์สิน
ส่วนกลางของโครงการที!อยู่อาศยัเพื!อ
ผู้ เกษียณอายแุสนสรา ตําบลหินเหล็ก
ไฟ อําเภอหวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์  

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอป
เม้นท์ 

อายสุญัญา '/ ปี 

ตั &งแต่วนัที! "# ธันวาคม #$0# ถึง "" ธันวาคม #$7# 

อตัราค่าเช่าเดือนละ "-$,/// บาท  
 

 

ในนามบริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (บริษัทย่อย) 

ที ตั &ง เจ้าของกรรมสิทธิ* รายละเอียดสัญญา 

-บ้านตวัอย่าง Type A ของโครงการที!
อยู่อาศยัเพื!อผู้เกษียณอายแุสนสรา 
ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหวัหิน 
ประจวบคีรีขนัธ์ 

นางศภุรัฐ พิศาลบตุร 

และ นางนริสา เนื!องสิทธิ: 
อายสุญัญา ' ปี 

ตั &งแต่วนัที! #/ มิถนุายน #$0/ ถึง "7 มิถนุายน #$0' 

อตัราค่าเช่าเดือนละ "#$,%$7.0$ บาท 

-บ้านตวัอย่าง Type B ของโครงการที!
อยู่อาศยัเพื!อผู้เกษียณอายแุสนสรา 
ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหวัหิน 
ประจวบคีรีขนัธ์ 

นางอรสอาง สารกิจปรีชา 

และ นางสาวปณยา สารกิจ
ปรีชา 

อายสุญัญา ' ปี 

ตั &งแต่วนัที! ## กนัยายน #$0/ ถึง #" กนัยายน #$0' 

อตัราค่าเช่าเดือนละ "'',-7'.'% บาท 

-บ้านตวัอย่าง Type C ของโครงการที!
อยู่อาศยัเพื!อผู้เกษียณอายแุสนสรา 
ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหวัหิน 
ประจวบคีรีขนัธ์ 

 

นางนริสา เนื!องสิทธิ: อายสุญัญา ' ปี 

ตั &งแต่วนัที! 7 มกราคม #$0" ถึง + มกราคม #$0% 

อตัราค่าเช่าเดือนละ "#+,%-'.'% บาท 
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สรุปสัญญาที เกี ยวข้องกับการดาํเนินธุรกิจ 

บันทกึข้อตกลงการแต่งตั &งตวัแทนจาํหน่าย 

คู่สัญญา : บริษัท ไทยผลิตภณัฑ์ยิบซั!ม จํากดั (มหาชน) (“Gyproc”) กบั 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) (“BSM”) 
 

วันที ทาํบันทกึ : 20 ธันวาคม 2550 

สาระสําคัญของบันทกึ
ข้อตกลง 

: - BSM ตกลงซื &อสินค้าจาก Gyproc เพื!อจําหน่ายให้แก่ลกูค้าภายในเขตจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร และ สาขาต่างจงัหวดั 

- สินค้าที!ตกลงซื &อตามสญัญานี & ได้แก่ แผ่นยิปซั!มบอร์ดทกุชนิด, โครงคร่าวเหล็ก,ปนู
ปลาสเตอร์,อปุกรณ์ประกอบการติดตั &งทั &งระบบ และสินค้าอื!นๆ 

- การชําระเงินภายใน 0/ วนั นบัจากวนัเปิด invoiceในการส่งสินค้า 

- BSM ขายสินค้าตามเป้าหมายการขาย ที!ทาง Gyproc แจ้งให้ทราบเป็นรายไตรมาส 

- BSM จะสั!งซื &อสินค้าจาก Gyproc ทกุๆเดือน จํานวนไม่ตํ!ากว่าเป้าหมายการขาย เพื!อให้
มีสินค้าเพียงพอที!จะจาํหน่ายให้แก่ลกูค้าตลอดเวลา 

- Gyproc จะให้ความชว่ยเหลือและความร่วมมืออย่างเต็มที!แก่ BSM เพื!อให้ทาง BSM 

สามารถดําเนินการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ระยะเวลาผูกพัน : บนัทึกข้อตกลงมีอาย ุ 1 ปี และกรณีที!ไม่มีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ!งบอกเลิกสญัญา ให้ถือ
ว่าคู่สญัญาตกลงต่ออายสุญัญานี &ออกไปอีกคราวละ 1 ปี ตามข้อกําหนดและเงื!อนไขแห่ง
สญัญานี &ทกุประการ 

 

เงื อนไขอื น : - BSM จะต้องนําหนงัสือคํ &าประกนัของธนาคารมามอบให้แก่ Gyproc เพื!อเป็นประกนัการ
ชําระราคาสินค้าตามสญัญานี &เต็มตามจาํนวนที!ทาง Gyproc กําหนดตลอดอายสุญัญา 

- หาก BSM ไม่สามารถทํายอดจําหน่ายได้ตามเป้าหมายการขายเป็นระยะเวลา 2 ไตร
มาสติดต่อกนั Gyproc มีสิทธิที!จะบอกเลิกหรือปรับเปลี!ยนเงื!อนไขกบั BSM ได้ 

 

ขอบเขตอํานาจของ
กฎหมาย 

: บนัทึกข้อตกลงฉบบันี &และบรรดาสญัญาต่างๆ ระหว่าง Gyproc และ BSM จะใช้บงัคบัและ
แปลความตามกฎหมายไทย 
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เครื องหมายการค้าที บริษัทจัดจาํหน่ายมีดังนี & 

ลําดับ เครื องหมายการค้า ประเภทผลิตภัณฑ์ 

   

1 

 

เครื!องหมายการค้าสําหรับบริการจดัการขายวสัดกุ่อสร้าง 

2 

 

ผลิตภณัฑ์โครงคร่าว ระบบผนงัและฝา้เพดานยิปซั!ม ภายใต้ตรา
สินค้าของบริษัท 

3 

 

โครงคร่าวผนงัและเพดานสําหรับงานแผ่นยิปซั!ม ที!ได้รับการ
รับรองจากมาตรฐานอตุสาหกรรม 

4 

 
โครงคร่าวฝา้เพดานสําหรับงานแผ่นยิปซั!ม 

5 

 
บวัเพดานสําเร็จรูปทําจากยิปซั!ม 

6 
 ช่องเปิดฝา้เพดานสําเร็จรูป 

7 

 

ผลิตภณัฑ์ฝา้เพดานและผนงัยิปซั!ม ภายใต้ตราสินค้า  
 “ Gyproc” 

8 

 
ฉนวนกนัความร้อน 

9 

 
แผ่นผนงัสําเร็จรูป 

10 

 

ประตอูลมิูเนียม, มือจบัประตทํูาจากสแตนเลสสตีล, แผ่น
อลมิูเนียมใช้บฝุา้เพดาน 

11 

 
ระบบประตบูานเลื!อนล้อบน 

12  
 

ระบบประตบูานเลื!อนเกี!ยวล้อล่าง 

13  

 

ผนงักระจก # ชั &น 

14 
 ระบบเฟรมอลมิูเนียมสําหรับงานกั &นผนงั ตกแต่งภายในสํานักงาน 

15  

 

ระบบประตหูน้าต่างภายนอกคณุภาพสงู 

16  

 

มุ้งม้วน นวตกรรมใหม่จากประเทศออสเตรเลีย 

17 

 

มุ้งจีบ สําหรับช่องเปิดขนาดใหญ่ 
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เงนิลงทุนของบริษัท 

 ณ วนัที! '" ธันวาคม #$0# บริษัทฯ มีบริษัทย่อย - บริษัท รายละเอียด ดงันี & 

  

    หน่วย:พันบาท 

ทุนที ออกและชําระแล้ว 

สัดส่วนเงนิ
ลงทนุ 

มูลค่าเงนิลงทุน
ตามวิธีราคาทนุ 

(ร้อยละ) 

บริษัท 
หน่วย:    
พันบาท 

หน่วย:
พันรูปี 

2562 2562 

บริษัท อินสตอลไดเรค จํากดั 10,000.00         - 100.00  9,999.70  

บริษัท บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชั!น ซิสเต็ม จํากดั          -  1,000.00 99.70  683.80  

บริษัท ดีแอนด์ดบับลิว (เอเชีย) จํากดั 60,000.00         - 100.00  59,999.70  

บริษัท บิวดิ &ง บลิ &ง จํากดั 500.00         - 50.99  254.95  

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 150,000.00         - 100.00  149,999.98  

บริษัท แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วสิ จํากดั 500.00         - 100.00  499.98  

บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 500.00         - 100.00  149,999.50  

รวม 150,000.00      371,437.61  

หกั ค่าเผื!อด้อยคา่เงินลงทนุ        (3,668.31) 

สุทธิ       367,769.30  

 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

นโยบายการลงทนุของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ จะพิจารณาลงทนุในธุรกิจที!เกื &อหนนุและเอื &อประโยชน์ต่อการทํา
ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจซึ!งอยู่ในอตุสาหกรรมที!มีแนวโน้มการเจริญเติบโตและจะคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที!
ได้รับจากการลงทนุเป็นสําคญั โดยบริษัทฯ จะควบคมุดแูลด้วยการส่งกรรมการเข้าไปเป็นตวัแทนตามสดัส่วนการถือหุ้น 
ในกรณีที!เป็นบริษัทร่วม บริษัทฯ จะไม่เข้าไปควบคมุดแูลอย่างเคร่งครัด เพียงแต่จดัส่งตวัแทนจากบริษัทฯ เข้าไปเป็น
กรรมการในบริษัทนั &นๆ ทั &งนี &จํานวนตวัแทนจากบริษัทฯ ที!เข้าไปเป็นกรรมการจะขึ &นอยู่กบัสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

บริษัท และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใด ที!อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท สงูกว่าร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผู้ ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที!อาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

และบริษัทย่อยอย่างมีนยัสําคญั 
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6. ข้อมูลทั วไปและข้อมูลสําคัญอื น 

6.1 ข้อมูลทั วไป 

 

ชื!อบริษัท : บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากัด (มหาชน) 
  BuilderSmart Public Company Limited 

ชื!อย่อหลกัทรัพย์ : BSM 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000173 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์คณุภาพสงูสําหรับอาคารสํานกังานและที!อยู่
อาศยั โดยเน้นผลิตภณัฑ์ที!มีดีไซน์และนวตักรรมใหม่ๆ 

ที!ตั &งสํานกังานใหญ่ : เลขที! 905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง  
  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์สํานกังานใหญ่ : 0-2683-4900 

โทรสารสํานกังานใหญ่ : 0-2683-4949 

Home Page  : www.buildersmart.com 

จํานวนทนุจดทะเบียน : #"+,$"%,'"%.// บาท 

  จํานวนหุ้นสามญั 2,185,143,140 หุ้น 

  มลูค่าต่อหุ้นที!ตราไว้ 0.10 บาท 

จํานวนทนุที!ออกและเรียกชาํระแล้ว :  213,050,619.30 บาท  (ข้อมลูล่าสดุ ณ $ มีนาคม #$0') 
 

บุคคลอ้างอิง : 

") นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

  7' ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร "/%//  

  โทรศพัท์ 0 2009 9999 

 

#) ผู้สอบบญัชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั 

  เลขที! 100/72 ชั &น 22, 100/2 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี 

  ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 

  โทรศพัท์ 02-645-0109 โทรสาร 02-645-0110 
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ส่วนที  " 

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

 

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

หลักทรัพย์ของบริษัท 

บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนเท่ากบั "#$,%#&,'#&.**   บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน ",#$%,#&',#&* หุ้น  มลูค่าหุ้นที!ตราไว้เท่ากบั 
0.10 บาท มีทนุชําระแล้วเท่ากบั "#',*%*,+#-.'* บาท จํานวนหุ้นที!ออกจําหน่ายได้แล้วเท่ากบั ",#'*,%*+,#-' หุ้น 

(หมายเหต ุ: -ข้อมลูล่าสดุ ณ % มีนาคม "%+') 

ผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 

รายชื!อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลําดบัแรกของบริษัทฯ (รวมผู้ ที!เกี!ยวข้องตามมาตรา "%$ แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย์) มีรายชื!อดงัต่อไปนี / 

รายชื อ จาํนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1.  นางพทัยา พิเชฐพงศา 300,823,612 14.12% 

2. กลุ่มนายสญัชยั เนื!องสิทธิ7/# 249,647,000 11.72% 

3. นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์ 184,000,000 8.64% 

4.  กลุ่มนายสเุรช ซูบรามาเนียม/" 136,456,120 6.40% 

5. นายภีม ภาณพุฒันพงศ์ 86,356,800 4.05% 

6. นายเพชร ภาณพุฒันพงศ์ 83,968,900 3.94% 

7. นางพนิดา ภาณพุฒันพงศ์ 73,532,500 3.45% 

8. นางเกศรา มานะศิลป์ 68,199,250 3.20% 

9. นายวชิาญ ตรีสทุธาชีพ 65,271,000 3.06% 

10. บริษัท สินแพทย์ จํากดั 62,892,500 2.95% 

 ผู้ ถือหุ้นรายอื!นๆ 819,358,511 38.46% 

รวม 2,130,506,193 100.00% 

หมายเหต ุ: /# กลุ่มนายสญัชยั เนื!องสิทธิ7 ประกอบด้วย นายสญัชยั เนื!องสิทธิ7 และนางนริสา เนื!องสิทธิ7 (ภรรยา) 
          /" กลุ่มนายสเุรซ ซูบรามาเนียม ประกอบด้วย นายสเุรซ ซูบรามาเนียม และนางนวพร สบฤกษ์ (ภรรยา) 

(หมายเหต ุ: ข้อมลูล่าสดุ ณ '* ธันวาคม 2562) 
 

การออกหลักทรัพย์อื นระหว่างปี 

· ในระหว่างปี บริษัทฯ มีการออกหลกัทรัพย์เป็นหุ้นกู้ระยะสั /นจํานวนเงินรวม #**.** ล้านบาท ชนิดระบผุู้ ถือ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั คืนเงินต้นครั /งเดียวเมื!อครบกําหนดไถ่ถอน และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ครบ
กําหนดไถ่ถอนวนัที! '# มีนาคม พ.ศ. "%+' 

· บริษัทไม่มีการออกตั>วแลกเงินระยะสั /นใหม่ มเีพียงการต่ออาย ุซึ!ง ณ สิ /นปีมีตั>วแลกเงินคงเหลือจํานวน %* ล้าน
บาท อตัราดอกเบี /ย +."% ระยะเวลาไม่เกิน 270 วนั ครบกําหนดวนัที! 31 มกราคม พ.ศ. 2563  
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิที!เหลือหลงัจากหกัเงินสํารอง
ต่างๆ ทกุประเภทตามที!ได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจํุาเป็นอื!นใด  และการจ่ายเงิน
ปันผลนั /นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกตขิองบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั 
 

 
8. โครงสร้างการจัดการ 

 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั /งหมด 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ดงัรายละเอียดต่อไปนี / 
 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ณ วนัที! '# ธันวาคม "%+" มีจํานวนทั /งสิ /น - ท่าน ประกอบด้วย 

 ชื อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานกรรมการ 

2. นายสญัชยั เนื!องสิทธิ7 รองประธานกรรมการ 

3. นายสเุรช ซูบรามาเนียม กรรมการ  
4. นายหยาง ชวน โมห์ กรรมการ  
5. นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์ กรรมการ  
6. นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณพุฒันพงศ์ กรรมการ 

7. นายมาร์ค  เดวิด  เรมิแจน กรรมการอิสระ  
8. นางสาว ฐิติยา วงศ์จิรชยั กรรมการอิสระ  
9.  นายออเสน การบริสทุธิ7 กรรมการอิสระ  

หมายเหต:ุ นางพรศิริ (พรรษชล) กศุลภุชฌงค์ ทําหน้าที!เป็นเลขานกุารบริษัท 

 

กรรมการซึ งมีอํานาจลงลายมือชื อแทนบริษัท 

นายสเุรซ ซูบรามาเนียม, นายสญัชยั เนื!องสิทธิ7, นายหยาง ชวน โมห์ และนายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์ โดยกรรมการ " ใน & 
ท่าน ลงลายมือชื!อร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัท ได้จดัให้มีจํานวนกรรมการที!เหมาะสมกบัขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยประกอบด้วย

กรรมการไม่น้อยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่น้อยกวา่กึ!งหนึ!งของจํานวนกรรมการทั /งหมดต้องมีถิ!นฐานอยูใ่น

ราชอาณาจกัร  

2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที!เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของ

จํานวนกรรมการทั /งคณะ และมีจํานวนอย่างน้อย 3 คน 
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3. จํานวนองค์ประชมุขั /นตํ!า ณ ขณะที!คณะกรรมการบริษัท จะลงมตใินที!ประชมุคณะกรรมการ โดยต้องมี

กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั /งหมด การวินิจฉยัชี /ขาดของที!ประชมุคณะกรรมการ

บริษัทให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ!งมีเสียงหนึ!ง ในการลงคะแนนกรรมการซึ!งมีส่วนได้เสียใน

เรื!องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื!องนั /น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานที!ประชมุออกเสียงเพิ!มขึ /นอีก

หนึ!งเสียงเป็นเสียงชี /ขาด  

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบตัหิน้าที!ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติ
ของที!ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื!อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที!กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคมุ
กํากบัดแูลการบริหารการจดัการของฝ่ายบริหารหรือของบคุคลใดๆ ซึ!งได้รับมอบหมายให้ดําเนินงานดงักล่าว 
เพื!อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบคุคลใดๆ นั /น ได้ปฏิบติัตามนโยบายที!คณะกรรมการกําหนด 

3. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจแตง่ตั /งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที!บริหารหนึ!งคนหรือหลายคน และ/หรือ
ตําแหน่งอื!นใด ให้ดํารงตําแหน่งภายในระยะเวลาที!คณะกรรมการอาจกําหนดขึ /น และคณะกรรมการอาจ
มอบหมายหรือกําหนดอํานาจให้แก่บคุคลดงักล่าวนั /น ตามที!คณะกรรมการเห็นสมควรซึ!งเป็นอํานาจที!ตาม
กฎหมายหรือตามข้อบงัคบับริษทัมิได้กําหนดไว้วา่เป็นอํานาจของผู้ ถือหุ้น 

4. คณะกรรมการมีอํานาจเลือกตั /งกรรมการจํานวนหนึ!งเป็นคณะกรรมการบริหาร และอนกุรรมการ และ/หรือ 
คณะที!ปรึกษาอื!นใดตามความเหมาะสมเพื!อดําเนินกิจการอย่างหนึ!งอย่างใดหรือหลายหลายก็ได้ 

5. คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และควบคมุกํากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูรวมทั /งจดัทํา
รายงานต่างๆ ให้ถกูต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที!กําหนด 

6. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที!กํากบัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในที!มี
ประสิทธิภาพโดยจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ ติดตามและดําเนินการร่วมและประสานงานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

7. คณะกรรมการมีหน้าที!จดัให้มีการจดัทํารายงานทางการเงินและต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบ และ/หรือ 
สอบทานรายงานทางการเงินนั /นให้เสร็จก่อนจะมกีารนําเสนอต่อที!ประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. การดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเรื!องดงัต่อไปนี / คณะกรรมการจะกระทําได้ก็ต่อเมื!อได้รับอนมุติัจากที!
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี! ('/&) ของจํานวนเสียงทั /งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ!งมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษทัทั /งหมดหรือบางส่วนที!สําคญัให้แก่บคุคลอื!น 

(ข) การซื /อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื!นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี!ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั /งหมดหรือบางส่วนที!สําคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื!นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื!นโดยมี
วตัถุประสงค์เพื!อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ!มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ!มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท 
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(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื!น 

ทั /งนี / กรรมการซึ!งมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในเรื!องใดเรื!องหนึ!ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื!อง
นั /น นอกจากนี /คณะกรรมการยงัมีหน้าที!ในการกํากบัดแูลให้บริษทัหรือบริษัทย่อยปฏิบติัตามข้อกําหนดและประกาศตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั /งกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เกี!ยวกบัการทํารายการเกี!ยวโยงกนั 
หรือรายการเกี!ยวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ!งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

กรรมการบริษัทมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ ' ปี โดย # ปี ในที!นี / หมายถงึ ช่วงเวลาระหวา่งวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ของ
ปีที!ได้รับการแต่งตั /ง จนถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีถดัไป กรรมการซึ!งพ้นจากตาํแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอ
ชื!อและแต่งตั /งเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้ 

 

ทั /งนี / การมอบอํานาจหน้าที!และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั /น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจหรือ
มอบอํานาจชว่งที!ทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนมุติัรายการที!ตน
หรือบคุคลที!อาจมีความขดัแย้ง (ตามที!นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) เข้าเป็น
คู่สญัญาหรือทํารายการดงักล่าวกบับริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื น 

กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท  โดย กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที!

บริหาร / ผู้บริหารระดบัสงู ไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื!นที!ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั

บริษัทฯ และการปฏิบติัหน้าที!ของตน  

 

ประธานเจ้าหน้าที!บริหารจะดํารงตําแหน่งกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที!บริหาร(กรรมการผู้จดัการ) ในบริษัทอื!น

นอกเหนือจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื!นที!บริษัทถือหุ้นได้ก็ต่อเมื!อได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการ 

 

การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดตารางการประชมุล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ กําหนดการ 
ดงักล่าว เพื!อให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้ โดยมีกําหนดการประชมุขั /นตํ!าจํานวน & ครั /งต่อปี ซึ!ง
เหมาะสมกบัการทําหน้าที!ของคณะกรรมการบริษัท และลกัษณะธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม อาจมีการประชมุพิเศษ
เพิ!มตามความจาํเป็น ทั /งนี /ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ จะร่วมกนัพิจารณากําหนดวาระการประชมุ และ
กรรมการบริษัท แต่ละคนมีความเป็นอิสระที!จะเสนอเรื!องเข้าสู่วาระการประชมุ โดยในปี "%+" บริษัทจดัให้มีการประชมุ
คณะกรรมการบริษัท จํานวน & ครั /ง กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชมุอย่างสมํ!าเสมอ 

 

อนึ!ง บริษัทฯจะจดัส่งหนงัสือเชญิประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชมุในวาระต่างๆโดยมีรายละเอียดประกอบวาระ
การประชมุอย่างชดัเจน และเพียงพอในการพิจารณาให้กรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชมุอย่างน้อย % วนัทํา
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การ เพื!อให้กรรมการบริษัทได้มีเวลาศกึษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ (ยกเว้นวาระเร่งด่วนเพื!อประโยชน์
สงูสดุของบริษัทจะจดัส่งเอกสารให้ทนัอย่างน้อย # วนัก่อนประชมุ) 
 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

ลําดับ รายชื อ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 

(จาํนวนครั#งการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั #งหมด) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

1 นายเอนก พิเชฐพงศา 4/4  3/3 

2 นายสญัชยั เนื!องสิทธิ7 4/4     

3 นายสเุรช ซูบรามาเนียม 4/4     

4 นายหยาง ชวน โมห์ 4/4    

5 นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์ 4/4     

6 นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณพุฒันพงศ์ 3/4     

7 นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน 4/4 4/4 3/3 

8 นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชยั 3/4 3/4   

9 นายออเสน การบริสทุธิ7 4/4 4/4 3/3  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที! '# ธันวาคม "%+" มีจาํนวนทั /งสิ /น 3 ท่าน ประกอบด้วย 

 

 ชื อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายมาร์ค  เดวิด  เรมิแจน ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชยั กรรมการตรวจสอบ 

3. นายออเสน การบริสทุธิ7 กรรมการตรวจสอบ 

 

หมายเหต:ุ   

กรรมการตรวจสอบที!มีความรู้ทางด้านบญัชี-การเงิน คือ นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน 

โดยมี นางพรศิริ(พรรษชล) กศุลภุชฌงค์ ทําหน้าที!เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ!งในสาม (#/') ของจํานวนกรรมการทั /งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ' คน โดย
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คดัเลือกสมาชิก # คน ให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 
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2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญที!เหมาะสมต่อ
ภารกิจที!ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความรู้และความสามารถในเรื!องที!เกี!ยวข้องต่อการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั /งเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย # ท่าน เพื!อทําหน้าที!ปฏิบติังาน
ในเรื!องเกี!ยวกบัการจดัเตรียมข้อมลู วาระการประชมุ บนัทึกการประชมุ จดัทํารายงานกิจกรรม และงานอื!นๆ 
ตามที!คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 

 

คุณสมบัตคิณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทที!มีคณุสมบติัครบถ้วนและไม่เป็นบคุคลต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจาํกดั  และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื!นที!เกี!ยวข้องกบั
ธุรกิจของบริษัทที!กําหนดไว้ดงันี / 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ #  ของจาํนวนหุ้นที!มีสิทธิออกเสียงทั /งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทั /งนี / นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที!เกี!ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั /นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที!มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที!ปรึกษาที!ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า " ปี ก่อนวนัที!
ยื!นคําขออนญุาตต่อสํานกังานหรือวนัที!ได้รับแต่งตั /งเป็นกรรมการอิสระ ทั /งนี / ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่
รวมถึงกรณีที!กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที!ปรึกษาของส่วนราชการซึ!งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบคุคลที!มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที!เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี!น้อง และบตุร รวมทั /งคู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือ
บคุคลที!จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที!อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั /งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที!มีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ที!มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ " ปี ก่อนวนัที!ยื!นคําขออนญุาตตอ่สํานกังานหรือวนัที!ได้รับแต่งตั /งเป็นกรรมการ
อิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที!มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ!งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท
สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ " ปี ก่อนวนัที!ยื!นคําขออนญุาตต่อ
สํานกังานหรือวนัที!ได้รับแต่งตั /งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ!งรวมถงึการให้บริการเป็นที!ปรึกษากฎหมายหรือที!ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ!งได้รับค่าบริการเกินกว่า " ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที!มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

ส่วนที! " - 7 

ให้บริการทางวิชาชีพนั /น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า " ปี ก่อนวนัที!ยื!นคําขอ
อนญุาตต่อสํานกังานหรือวนัที!ได้รับแต่งตั /งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที!ได้รับการแต่งตั /งขึ /นเพื!อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ!ง
เป็นผู้ ที!เกี!ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที!มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที!มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที!มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที!มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที!ปรึกษาที!
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกนิร้อยละ # ของจํานวนหุ้นที!มีสิทธิออกเสียงทั /งหมดของบริษัทอื!น ซึ!งประกอบ
กิจการที!มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที!มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื!นใดที!ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี!ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

10. กรรมการอิสระตามคณุสมบติัข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการดําเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มี
อํานาจควบคมุ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที!และรับผิดชอบตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ  
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit

ที!มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล  
3. สอบทานการปฏิบติัของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายที!เกี!ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั /ง บคุคลซึ!งมีความเป็นอิสระเพื!อทําหน้าที!เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท เสนอ
ค่าตอบแทน และเลิกจ้างบคุคลดงักล่าว 

5. เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย อย่างน้อยปีละ # ครั /ง 

6. พิจารณารายการที!เกี!ยวโยงกันหรือรายการที!อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื!อให้มั!นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท 

7. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ!งรายงานดงักล่าวลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

8. ปฎิบติัการอื!นใดตามที!คณะกรรมกรของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ ' ปี และดํารงตาํแหน่งไม่เกิน ' วาระติดต่อกนันบัจากวนัที!ได้รับแต่งตั /ง
จากคณะกรรมการบริษัทหรือที!ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดย # ปี ในที!นี / หมายถึง ช่วงเวลาระหวา่งวนัประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น ของปีที!ได้รับการแต่งตั /ง จนถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีถดัไป กรรมการซึ!งพ้นจากตาํแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
เสนอชื!อและแต่งตั /งเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้ 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วนัที! '# ธันวาคม "%+" มีจาํนวนทั /งสิ /น ' ท่าน ประกอบด้วย 

 ชื อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายเอนก   พิเชฐพงศา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายมาร์ค  เดวิด  เรมิแจน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายออเสน การบริสทุธิ7 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

หมายเหต:ุนางพรศิริ (พรรษชล) กศุลภชุฌงค์ ทําหน้าที!เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอํานาจหน้าที! ซึ!งได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท ดงันี / 
1. กําหนดนโยบายตา่งๆ ดงันี / 

(ก) นโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ หรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ตั /งแต่ตาํแหน่งรอง
กรรมการผู้จดัการขึ /นไป 

(ข) นโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื!นที!ให้แก่ กรรมการ หรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท เฉพาะ
ตําแหน่งกรรมการผู้จดัการขึ /นไปโดยต้องมีหลกัเกณฑ์ที!ชดัเจน โปร่งใส เพื!อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุติั 

2. คดัเลือก และเสนอชื!อบคุคลที!มีคณุสมบติัเหมาะสม เพื!อดํารงตําแหน่งต่างๆ ดงัต่อไปนี / เพื!อนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัท 

(ก) กรรมการ (เพิ!มเติม / ทดแทน / ครบตามวาระ) 
(ข) ผู้บริหารระดบัสงูตั /งแต่ตําแหน่งรองกรรมการผู้จดัการขึ /นไป 

3. ดแูลให้กรรมการ หรือผู้บริหารระดบัสงู ตั /งแต่ตําแหน่งกรรมการผู้จดัการขึ /นไปได้รับผลตอบแทน (ค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการ / ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง / ค่าเบี /ยประชมุ) หรือเงิน Bonus ที!เหมาะสมกบัหน้าที!และ
ความรับผิดชอบที!มีต่อบริษัท 

4. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงูเฉพาะตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ เพื!อใช้พิจารณาปรับ
ผลตอบแทนประจําปีโดยได้คํานึงถึงหน้าที!ความรับผิดชอบที!มีต่อบริษัท 

5. ปฏิบติัการอื!นใดตามที!คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัที! '# ธันวาคม "%+" มีจํานวนทั /งสิ /น 4 ท่าน ประกอบด้วย 

 ชื อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายสญัชยั เนื!องสิทธิ7 ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที!บริหาร 

2. นายสเุรช ซูบรามาเนียม กรรมการบริหาร 

3. นายหยาง  ชวน  โมห์ กรรมการบริหาร 

4. นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์ กรรมการบริหาร 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ เสนอการแต่งตั /งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั /งจากกรรมการ และ/หรือผู้บริหารจํานวนหนึ!ง
ตามที!เห็นสมควร 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. มีอํานาจสั!งการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที!คณะกรรมการกําหนด 

2. กําหนดกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

3. กําหนดแผนและแนวทางเกี!ยวกบัการลงทนุและการระดมทนุตามนโยบายของบริษัท 

4. อนมุติัการแต่งตั /งที!ปรึกษาด้านต่างๆ ที!จาํเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท 

5. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวสัดิการพนกังานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกบักฎหมาย
ที!บงัคบัใช้อยู่ 

6. มีอํานาจในการอนมุติัตามขอบเขตที!คณะกรรมการมอบหมาย  
ทั /งนี / การมอบอํานาจดงักล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั /น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจ
ช่วงที!ทําให้กรรมการบริหาร หรือบคุคลที!อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื!นใด
กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เข้าเป็นคู่สญัญาหรือทํารายการดงักล่าวได้ อีกทั /งกําหนดให้กรรมการบริหารซึ!งมีสว่นได้เสียใน
เรื!องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื!องนั /น ทั /งนี / การอนมุติัรายการที!อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวอาจ
ต้องดําเนินการตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื!องหลกัเกณฑ์  วิธีการ และการเปิดเผยรายการที!เกี!ยวโยง
กนั พ.ศ."%&+ 

 

ขอบเขตหน้าที ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที บริหาร  
ประธานกรรมการ  เป็นกรรมการที!ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบคุคลเดียวกบัประธานเจ้าหน้าที!บริหาร (CEO) และไม่มี
ความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาท อํานาจ และหน้าที!ที!แบ่งแยกออกจากกนัอย่างชดัเจน 

 

หน้าที ของประธานกรรมการ 

1. กํากบัดแูลให้คณะกรรมการบริษทัมีโครงสร้างและองค์ประกอบที!เหมาะสม 

2. ประสานงานประธานเจ้าหน้าที!บริหารในการเรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท และดแูลให้กรรมการบริษัทได้รับ
ข้อมลูอย่าง ถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชมุเพื!อให้กรรมการบริษัทสามารถตดัสินใจได้
อย่างหมาะสม 

3. ดําเนินการประชมุคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมาย 

4. เป็นผู้ นําของคณะกรรมการบริษทั และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัทและสรุปมติที!ประชมุและ
สิ!งที!จะต้องดําเนินการต่อไปอย่างชดัเจน 

5. จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททกุคนอภิปราย แลกเปลี!ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที! 
เป็นอิสระ และใช้ดลุยพินจิอยา่งรอบคอบ โดยคํานึงถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ายอย่างครบถ้วน 

6. กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มกีรรมการบริษัทที!มาจากฝ่ายจดัการ 

7. เป็นผู้ นําในการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมายโดยจดัสรรเวลาให้
เหมาะสม รวมทั /ง เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนัและดแูลให้มีการตอบข้อซกัถาม
ของผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 
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8. สนบัสนนุและเป็นแบบอย่างที!ดใีนการปฏิบติัตามนโยบายบริหารกิจการที!ดีและต่อต้านคอร์รัปชั!น และ
จรรยาบรรณธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที!มีจริยธรรมและการกํากบัดแูลกิจการที!ดี และกํากบั
ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและการจดัการอย่างโปร่งใสในกรณีที!มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

9. การเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการที!เป็นผู้บริหารและกรรมการที!ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

10. กํากบัดแูลให้การปฏิบติัหน้าที!ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชดุยอ่ยต่างๆ และกรรมการ
บริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และบรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนงานที!กําหนดไว้ 

 

อํานาจหน้าที ของประธานเจ้าหน้าที บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที!ให้ประธานเจ้าหน้าที!บริหาร (CEO) เป็นผู้ มีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ แทนบริษัท
ตามหนงัสือมอบอํานาจของบริษทัซึ!งสามารถสรุปสาระสําคญั ได้ดงันี / 

1. การดําเนินกิจการตามปกติธุระของบริษัทและอนมุตัิเงินกู้ ยืมระหว่างกนัตามอํานาจอนมุติั และดแูลค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินการตามที!กําหนดให้ดําเนินการตามเงื!อนไขที!บริษัทกําหนด 

2. การทํานิติกรรม สญัญา ข้อตกลง หรือข้อผกูมดัในนามของบริษัทเกี!ยวกบักิจการใด ๆ ที!คณะกรรมการบริษัทได้

มีมติอนมุติั หรือ ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว 

3. การทําการว่าจ้าง จ่ายค่าจ้าง ปลดออก และการอื!น ๆ ตามความจาํเป็นและสมควรกบัลกูจ้าง 

4. การแต่งตั /งทนายความ และที!ปรึกษากฎหมาย 

5. การกระทําการในนามของบริษัทและการกระทําการแทนบริษัทในกิจการใด ๆ กบัหน่วยงานของรัฐบาล 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที!จดัตั /งขึ /นตามกฎหมายอื!น ๆ 

6. การแต่งตั /ง และโยกย้ายผู้ รับมอบอํานาจช่วง หรือตวัแทน  

ทั /งนี / การมอบหมายอํานาจหน้าที!และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที!บริหารดงักล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบ
อํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจช่วงในการอนมุติัรายการใดที!ตน หรือผู้ รับมอบอํานาจช่วง หรือบคุคลที!อาจมีความขดัแย้ง 
(ตามที!นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื!นใดขดัแย้งกบับริษัท ซึ!งการ
อนมุติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที!ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ที!ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื!อ
พิจารณาอนมุติัรายการดงักล่าว ตามที!ข้อบงัคบัของบริษัท หรือตามกฎหมายที!เกี!ยวข้องกําหนด 

 

การอื!นใดนอกเหนือจากที!กล่าวมาข้างต้น ประธานเจ้าหน้าที!บริหารไม่สามารถกระทําได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที!
ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 

 

คณะผู้บริหาร 

คณะผู้บริหารตามนิยามของ กลต. ณ วนัที! '# ธันวาคม "%+" มีจํานวนทั /งสิ /น + ท่าน ประกอบด้วย 

 ชื อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายสญัชยั  เนื!องสิทธิ7 ประธานเจ้าหน้าที!บริหาร 

2. นางสาวมิศรา  วงศ์สินศิริกลุ ผู้ อํานวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงนิ 

3. นายสมนึก  เคร่งธรรมคณุ ผู้ อํานวยการ ฝ่ายขายต่างประเทศ 

4. นางสาวพชัรี  เก๊อะเจริญ ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5. นางพรศิริ(พรรษชล) กศุลภุชฌงค์ ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายการเงิน 

6. นางสาวนนทชา  พรเพิ!มสขุ ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายพฒันาและบริหารผลิตภณัฑ์ 

 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั /งนางพรศิริ (พรรษชล) กศุลภุชฌงค์ ดํารงตาํแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท เพื!อทําหน้าที!
จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัท และจดัการประชมุผู้ถือหุ้น รวมทั /งจดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงาน
การประชมุผู้ถือหุ้น รายงานประจําปี ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามที!กฎหมายกําหนด โดยเลขานกุารบริษัทที!
คณะกรรมการแต่งตั /งขึ /นเป็นผู้ ที!คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
เลขานกุารบริษัท  
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โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 
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รายงานการเปลี ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารบริษัท ในปี "$%" 

ลําดบั รายชื!อ ตําแหน่ง 
จํานวนหุ้น ณ. จํานวนหุ้น ณ. 

จํานวนหุ้นที!
เปลี!ยนแปลง 

(เพิ!มขึ /น/
ลดลง)  

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(8 ก.พ.62) (30 ธ.ค.62) ในปี 2562 

1 
นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานกรรมการ - - - - 

คู่สมรส และบตุรที!ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   300,823,612 300,823,612 - 14.1198% 

2 
นายสญัชยั เนื!องสิทธิ7 

รองประธานกรรมการ 

และประธานเจ้าหน้าที!
บริหารกลุ่ม BSM 

Group 

140,000,000 140,000,000 - 6.5712% 

คู่สมรส และบตุรที!ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   109,647,000 109,647,000 - 5.1465% 

3 
นายสเุรช ซูบรามาเนียม กรรมการ 100,000,000 100,000,000 - 4.6937% 

คู่สมรส และบตุรที!ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   36,456,120 36,456,120 - 1.7111% 

4 
นายหยาง ชวน โมห์ กรรมการ - - - - 

คู่สมรส และบตุรที!ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 

5 
นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ ์ กรรมการ 181,802,759 184,000,000 2,197,241 8.6364% 

คู่สมรส และบตุรที!ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 

6 
นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณพุฒันพงศ์ กรรมการ 58,833,100 58,833,100 - 2.7615% 

คู่สมรส และบตุรที!ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 

7 
นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน กรรมการอิสระ 7,220,412 - - 0.3389% 

คู่สมรส และบตุรที!ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 

8 
นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชยั กรรมการอิสระ - - - - 

คู่สมรส และบตุรที!ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 

9 
นายออเสน การบริสทุธิ7 กรรมการอิสระ - - - - 

คู่สมรส และบตุรที!ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 
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ลําดบั รายชื!อ ตําแหน่ง 

จํานวนหุ้น 
ณ. 

จํานวนหุ้น 
ณ. 

จํานวนหุ้นที!
เปลี!ยนแปลง 

(เพิ!มขึ /น/
ลดลง)  

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(8 ก.พ.62) (30 ธ.ค..62) ในปี 2562 

10 
นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกลุ 

ผู้ อํานวยการ 

ฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

- - - - 

คู่สมรส และบตุรที!ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 

11 

นายสมนึก เคร่งธรรมคณุ 
ผู้ อํานายการ 

ฝ่ายขายต่างประเทศ 
20,292,500 22,292,500 2,000,000 1.0463% 

คู่สมรส และบตุรที!ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 

12 

นางสาวพรศิริ กศุลภุชฌงค์ 

ชื!อเดิม (พรรษชล) 

ผู้จดัการอาวโุส 

ฝ่ายการเงิน  

และเลขานกุารบริษัท 

- - - - 

คู่สมรส และบตุรที!ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ   - - - - 

13 
นางสาวนนทชา พรเพิ!มสขุ 

ผู้จดัการอาวโุส 

ฝ่ายพฒันา  

และบริหาร
ผลิตภณัฑ์ 

128,625 625 (128,000) 0.0000% 

คู่สมรส และบตุรที!ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 

14 
นางสาวพชัรี เก๊อะเจริญ 

ผู้จดัการอาวโุส 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

160,625 230,625 70,000 0.0108% 

คู่สมรส และบตุรที!ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในปี "%+" สิ /นสดุ ณ วนัที! '# ธันวาคม "%+" ได้แก่  
ค่าเบี /ยประชมุ มีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบคุคล ดงันี / 

 

รายชื อกรรมการ 
ปี "$%& 

(ล้านบาท) 
ปี "$%" 

(ล้านบาท) 
1. นายเอนก  พิเชฐพงศา 0.10 0.10 

2. นายสญัชยั  เนื!องสิทธิ7 0.08 0.08 

3. นายสเุรช  ซูบรามาเนียม 0.08 0.08 

4. นายหยาง ชวน โมห์ 0.08 0.08 

5. นายวรุตม์  ภาณพุฒันพงศ์ 0.06 0.08 

6. นางสาวพิชญ์ธิดา  ภาณพุฒันพงศ์ 0.04 0.06 

7. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน 0.10 0.10 

8. น.ส.ฐิติยา วงศ์จิรชยั 0.08 0.06 

9. นายออเสน  การบริสทุธิ7 0.06 0.08 

10. *ดร.ธีรธร  ธาราไชย 0.08 - 

11. *นายคริสโตเฟอร์  จอห์น  คาร์ทไรท์ 0.06 - 

รวมค่าเบี #ยประชุม  0.82 0.72 

หมายเหต ุ * กรรมการทั /ง " ท่าน ลาออกระหว่างปี "%+# 

 

โบนสักรรมการที!จ่ายระหวา่งปี "%+" จํานวน ".- ล้านบาท ซึ!งเป็นไปตามมติที!ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี "%+# ที!ได้
อนมุติักรอบการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับผลประกอบการปี "%+# ไว้แล้ว 

 

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนสั คอมมิชชั!น เงินกองทนุสํารองเลี /ยงชีพ ค่านํ /ามนั ค่าโทรศพัท์ และค่าเบี /ย
ประชมุกรรมการบริษัทย่อย  
 

ค่าตอบแทนผู้บริหารคํานวณตามโครงสร้างผู้บริหารล่าสดุ โดยจํานวนผู้บริหารที!เข้าหลกัเกณฑ์คํานิยาม ผู้บริหาร ของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในปี "%+" จํานวน + คน โดยมีค่าตอบแทนผู้บริหารดงันี /  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี "$%& ปี "$%" 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงินเดือน 12.14 12.56 

โบนสั 1.36 1.59 

คอมมิชชั!น 0.67 2.05 

อื!นๆ 0.92 2.85 

รวม 15.09 19.06 

 

ค่าตอบแทนอื นของกรรมการและผู้บริหารที ไม่ใช่ตัวเงนิ 

-ไม่ม ี
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จาํนวนบุคลากร  
ณ วนัที! '# ธันวาคม "%+" บริษทัฯมีบคุลากรที!แบ่งออกเป็นสายงานหลกั โดยมีรายละเอียดดงันี / 

  
บมจ.บิวเดอสมาร์ท บจก. ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) 

31ธ.ค.61 31ธ.ค.62 31ธ.ค.61 31ธ.ค.62 

- พนกังานประจํา 122 คน 130 คน 50 คน 53 คน 

- พนกังานรายวนั 0 คน 0 คน 4 คน 0 คน 

รวม 122 คน 130 คน 54 คน 53 คน 

 

  
บจ. แสนสรา ดีเวลล็อปเมนท์ บจ. ทีค ดเีวลลอปเมนท์  

31ธ.ค.61 31ธ.ค.62 31ธ.ค.61 31ธ.ค.62 

- พนกังานประจํา 7 คน 14 คน 4 คน 6 คน 

- พนกังานรายวนั 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 

รวม 7 คน 14 คน 4 คน 6 คน 

 

ค่าตอบแทนบุคลากร 

ค่าตอบแทนบคุลากรในปี "%+" สิ /นสดุ ณ วนัที! '# ธันวาคม "%+" แบ่งออกเป็นสายงานหลกั โดยมีรายละเอียดดงันี / 

(หน่วย : ล้านบาท) 
บมจ.บิวเดอสมาร์ท บจก. ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) 

ปี"$%& ปี"$%" ปี"$%& ปี"$%" 

ค่าตอบแทนพนกังานประจํา (เงนิเดือน โบนสั 
คอมมิชชั!น* และเงินสมทบกองทนุสํารองเลี /ยงชีพ ) 76.89 85.19 19.95 24.59 

ค่าตอบแทนของลกูจ้างรายวนั (ค่าจ้าง) - - - - 

รวม 76.89 85.19 19.95 24.59 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
บจ. แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ บจ. ทีค ดเีวลลอปเมนท์ 

ปี"$%& ปี"$%" ปี"$%& ปี"$%" 

ค่าตอบแทนพนกังานประจํา (เงนิเดือน โบนสั 
คอมมิชชั!น*และเงินสมทบกองทนุสํารองเลี /ยงชีพ ) 8.07 7.78 4.69 6.98 

ค่าตอบแทนของลกูจ้างรายวนั (ค่าจ้าง) - - - - 

รวม 8.07 7.78 4.69 6.98 

หมายเหต ุ: บริษัทฯ มีข้อกําหนดในการจ่ายค่าคอมมิชชั!นให้พนกังานฝ่ายขาย โดยวิธีการคํานวณจะขึ /นกบัข้อตกลงที!ทําไว้กบับริษัท ซึ!งบริษัท
ฯ จะจ่ายค่าคอมมิชชั!นเข้าบญัชีเงินเดือนให้ทกุงวดสิ /นเดือน 
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ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ รวมถึงไม่มกีารเปลี!ยนแปลงจํานวนพนกังานอย่างมีนยัสําคญั ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีที!ผ่านมา 

 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ มีการจดัอบรมพนกังานให้มีความรู้ความสามารถตามลกัษณะงานของแต่ละฝ่าย โดยมีการจดัอบรมเพิ!มเติม
ความรู้ และวิวฒันาการใหม่ๆ ตามความเหมาะสมของงานแต่ละฝ่าย ทั /งภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทมีการจดั
ฝึกอบรมให้ความรู้ภายในองค์กรเป็นประจําสมํ!าเสมอในเรื!อง ผลิตภณัฑ์ใหม่ของบริษัท ตลอดจนให้ความรู้ในการติดตั /ง
สินค้าของบริษัทแก่พนกังานและบคุคลภายนอกที!สนใจ นอกจากนี /บริษัทยงัได้มกีารเชิญวิทยากรมาให้ความรู้อบรมทั /งใน
และนอกสถานที!อีกด้วย 

 

ค่าใช้จ่ายเกี!ยวกบัการพฒันาบุคลากรของบริษัทฯ ในปี "%%--"%+# สามารถแสดงได้ดงัตาราง 

 

(หน่วย : บาท) ปี "%+# ปี "%+" 

ค่าฝึกอบรมภายนอก - ภายในบริษัท 1,043,108.72 231,809.72 

ค่าฝึกอบรมต่างประเทศ - - 

รวม 1,043,108.72 231,809.72 
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9 การกํากบัดูแลกิจการ 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการกํากบัดูแลกิจการและปฏิบติัตามหลกัการและแนวปฏิบติัที!ดีเกี!ยวกบัการกํากบั
ดแูลกิจการ เพื!อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกบัทกุฝ่ายที!เกี!ยวข้อง
กบับริษัทฯไม่วา่จะเป็นผู้ ถือหุ้น, ผู้ มีส่วนได้เสีย, คณะกรรมการ, คณะผู้บริหาร บคุลากรของบริษัท และสงัคม ซึ!ง
คณะกรรมการบริษัทจะดาํเนินการประเมิน ทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการเป็นประจําเพื!อให้เหมาะสมกบั
สภาพการณ์ที!เปลี!ยนแปลงไป บริษัทฯได้เผยแพร่นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เพื!อสร้างความเข้าใจที!ดี และ
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัตามของกรรมการ ผู้บริหาร บคุลากรทกุระดบัชั /น และผู้ มีส่วนได้เสีย 

 

บริษัทฯได้ปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที!ดตีามที!ตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนดไว้ ดงันี /  
หมวดที  & : สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (Rights of Shareholders and 

Equitable Treatment of Shareholders) 
&. การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น   
#.# บริษัทฯให้ความสําคญักบัการปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้น และการส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิขั /นพื /นฐาน ได้แก่ การมีส่วน 
แบ่งในกําไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมลูของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชมุเพื!อใช้สิทธิออกเสียงในที!ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นเพื!อแต่งตั /งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั /งผู้สอบบญัชี และเรื!องที!มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล 
การแก้ไขวตัถปุระสงค์บริษัท การแก้ไขข้อบงัคบับริษัท การแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิ การลดทนุหรือเพิ!มทนุ เป็นต้น 

 

#." บริษัทฯคํานึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยได้ดแูลผู้ ถือหุ้นมากกวา่สิทธิขั /นพื /นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การให้ข้อมลูสําคญั
ที!เป็นปัจจบุนัผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การจดัให้มีบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เพื!ออธิบายผลการ
ดําเนินงานทกุไตรมาส และการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื!อสิ!งพิมพ์ต่างๆ 

 

". การประชุมผู้ถือหุ้น   
บริษัทฯได้กําหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปีละครั /งภายในเวลาไม่เกิน & เดือนนบัแต่วนัสิ /นสดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
ทั /งนี / ในปี "%+" บริษัทได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ในวนัที! '* เมษายน "%+" โดยประธานกรรมการบริษทั 
ประธานอนกุรรมการชดุย่อยทกุคณะ ประธานเจ้าหน้าที!บริหาร กรรมการ รวมทั /งผู้บริหาร และผู้สอบบญัชี ได้เข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื!อตอบคําถามในที!ประชมุ   
 

'. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า   
'.# บริษัทฯมอบให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ!งเป็นนายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษัทเป็นผู้
จดัส่งหนงัสือเชญิประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชมุ โดยในปี "%+" บริษัทได้จดัส่งหนงัสือเชญิประชมุให้ผู้
ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ '* วนั และได้เผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า '* วนัก่อนวนั
ประชมุเช่นกนั เพื!อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุล่วงหน้า และได้มีการประกาศลง
หนงัสือพิมพ์รายวนั ติดต่อกนัไม่น้อยกวา่ 3 วนั และก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนั เพื!อบอกกล่าวเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น
ด้วย 
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'." หนงัสือเชญิประชมุมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน มีรายละเอียดวนั เวลา สถานที! ระเบียบวาระการประชมุ 
โดยระบอุย่างชดัเจนว่าเป็นเรื!องเสนอเพื!อทราบ หรือเพื!อพิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ วตัถุประสงค์ 
และเหตผุล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ข้อบงัคบับริษัทที!เกี!ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น แผนที!แสดงสถานที!
ประชมุ รายละเอียดของเอกสารที!ผู้ ถือหุ้นจะต้องนํามาแสดงในวนัประชมุ และวิธีการเข้าร่วมประชุม  
 

'.' บริษัทฯส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยได้นําเสนอเรื!องที!สําคญัให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุติัและบรรจเุรื!องต่างๆ ที!สําคญัอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข้อบงัคบับริษัท   
 

'.& ในหนงัสือเชญิประชมุมีวาระการประชมุที!สําคญัเป็นเรื!องๆอย่างชดัเจน เพื!อนําเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัเป็น 
ประจําทกุปี ได้แก่   
-  วาระการแต่งตั /งคณะกรรมการ: บริษัทฯกําหนดวิธีการให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล โดยได้ให้
รายละเอียด ชื!อ-นามสกลุ อาย ุ ประวติัการศกึษา ประวติัการทํางาน จํานวนบริษัทที!ดาํรงตําแหน่งกรรมการ แยกเป็น
บริษัทจดทะเบียนและบริษัททั!วไป ประเภทของกรรมการที!เสนอ ข้อมลูการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทและ
คณะอนกุรรมการที!แต่ละท่านดํารงตําแหน่ง (กรณีเสนอแต่งตั /งกรรมการรายเดิม) โดยการเสนอแตง่ตั /งดงักล่าวได้ผ่านการ
พิจารณากลั!นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว   
-  วาระค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทฯได้ให้รายละเอียดเกี!ยวกบัรูปแบบ จํานวนเงินค่าตอบแทน และหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที!ได้ผ่านการพิจารณากลั!นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว 

 - วาระการแต่งตั /งผู้สอบบญัชี: บริษัทฯได้ให้รายละเอียดเกี!ยวกบัชื!อผู้สอบบญัชี สํานกังานสอบบญัชี ประสบการณ์ 
ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี ค่าตอบแทน จํานวนปีที!ทําหน้าที!ให้บริษัทฯ วิธีการพิจารณาความ 
เหมาะสมของคา่สอบบญัชี ซึ!งได้ผ่านการพิจารณากลั!นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว   
-  วาระการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล: บริษัทฯได้ให้รายละเอียดเกี!ยวกบัการจดัสรรกําไรและทนุสํารองตาม
กฎหมาย จํานวนเงินปันผล พร้อมเหตผุลและข้อมลูประกอบ ซึ!งจะเปรียบเทียบอ้างอิงกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล และ
การกําหนดวนักําหนดรายชื!อผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื!อกําหนดสิทธิในการรับเงินปันผล โดยการเสนอเรื!องดงักล่าวได้
ผ่านการพิจารณากลั!นกรองโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 

*. การอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น   
&.# บริษัทฯมีนโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้น ทั /งนกัลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และราย
ย่อย เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น   
 

&." บริษัทฯจดัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ โรงแรมริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ ตั /งอยู่ที!อาคารเอสวซีิตี / ซึ!งเป็นสถานที!ที!ผู้ ถือหุ้นสามารถ
เดินทางไปร่วมประชมุได้งา่ยโดยสามารถโดยสารรถไฟฟ้า BRT ได้ และได้อํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกนัทกุราย ด้วยการจดัให้มีเจ้าหน้าที!คอยดแูลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ   
 

&.' บริษัทฯเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชมุ # ชั!วโมง โดยไม่จํากดัสิทธิในการเข้าประชมุของผู้ถือหุ้น
ที!มาสายโดยได้อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุอย่างเต็มที!  
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&.& บริษัทฯให้สิทธิผู้ ถือหุ้นที!มาร่วมประชมุภายหลงัการประชมุเริ!มแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนได้ตั /งแต่วาระที!อยู่
ระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ได้ลงมติเป็นต้นไป    
 

$. การดาํเนินการประชุมผู้ถือหุ้น   
%.# ก่อนเริ!มการประชมุผู้ถือหุ้น ประธานที!ประชมุหรือผู้ ที!ได้รับมอบหมายจะแนะนําคณะกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ที!ปรึกษาการเงนิ ให้ที!ประชมุทราบ และชี /แจงกฎเกณฑ์ต่างๆที!ใช้ในการ
ประชมุ รวมทั /งขั /นตอนการออกเสียงลงมติ   
 

%." บริษัทฯได้จดัสรรเวลาในการประชมุอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความ 
คิดเห็น และตั /งคําถามในที!ประชมุ โดยกรรมการและผู้บริหารจะตอบข้อซกัถามอย่างชดัเจน ตรงประเด็น และให้ 
ความสําคญักบัทกุคาํถาม แล้วจึงให้ที!ประชมุออกเสียงลงมตใินวาระนั /นๆ   
 

%.' บริษัทฯดําเนินการประชมุผู้ถือหุ้นตามลําดบัระเบียบวาระที!ได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ ไม่แจกเอกสารที!มีข้อมลู 
สําคญัเพิ!มเติมในที!ประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างกะทนัหนั และจะไม่มีการเพิ!มวาระการประชมุที!ไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเป็นการ
ล่วงหน้าในที!ประชมุ   
 

%.& บริษัทฯมีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงสําหรับทกุวาระ เพื!อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีที!มีข้อโต้แย้งในภายหลงั 
และในกรณีที!วาระนั /นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั /งกรรมการ บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแต่งตั /ง
กรรมการเป็นรายบคุคล 

 

6. การดาํเนินการหลงัการประชุมผู้ถือหุ้น   
6.1 บริษัทฯมีการเปิดเผยมตทีิ!ประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงโดยแจ้งข่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทภายในวนัเดียวกบัวนัประชมุผู้ถือหุ้น  
 

6.2 หลงัจากที!ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติจา่ยเงินปันผล บริษัทฯได้ประสานงานกบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ 
ไทย) จํากดั ซึ!งเป็นนายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษัท เพื!อให้มั!นใจวา่ผู้ ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลอย่างถกูต้องครบถ้วน 
ทั /งนี / คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดวนักําหนดรายชื!อผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื!อสิทธิในการรับเงินปันผลภายหลงัจาก
ที!ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัแล้วไม่น้อยกวา่ 5 วนัทําการ  
 

6.3 บริษัทฯมีการบนัทึกรายงานการประชมุถกูต้อง ครบถ้วน เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยได้บนัทึกรายชื!อและ 
ตําแหน่งของกรรมการที!เข้าร่วมประชมุ วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน ความเห็นของผู้ ถือหุ้น คําชี /แจงของกรรมการและ
ผู้บริหาร รวมทั /งมติที!ประชมุไว้อย่างชดัเจน ซึ!งแยกเป็นคะแนนที!เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจํานวนบตัร
เสีย(ถ้ามี) โดยได้จดัส่งรายงานการประชมุตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่
รายงานการประชมุดงักล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี / ยงัได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการประชมุผู้ ถือหุ้นบน
เว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย   
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+. แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน   
บริษัทให้ความสําคญัและดแูลให้มีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยได้ดําเนินการต่างๆ 
ดงันี /   
@.# การเสนอเพิ!มวาระการประชมุ และเสนอชื!อบคุคลเพื!อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ บริษัทฯมีนโยบายอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอเพิ!มวาระการประชมุล่วงหน้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี รวมทั /งเสนอชื!อบคุคล
เพื!อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี โดยบริษัทฯกําหนดหลกัเกณฑ์ที!ชดัเจนเผยแพร่ผ่าน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซตข์องบริษัท ซึ!งบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและชื!อกรรมการพร้อมข้อมลู 
ประกอบการพิจารณาล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ " เดือน (ตั /งแต่วนัที! - ธันวาคม "%+" – '# มกราคม "%+') ทั /งนี / บริษัท
ฯได้กําหนดกฎเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัซึ!งถือหุ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ % สามารถเสนอวาระและชื!อ
กรรมการได้ สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี "%+" ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพิ!มเติมและไม่มีการเสนอรายชื!อ
กรรมการ  
 

@." การมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที!ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นมอบฉันทะให้บคุคลอื!น หรือกรรมการอิสระ เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและใช้สิทธิออกเสียงแทน โดยจดัส่งหนงัสือมอบ
ฉนัทะในรูปแบบที!ผู้ ถือหุ้นกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ (แบบ ข.) รวมทั /ง ได้ระบเุกี!ยวกบัเอกสารประกอบการมอบ
ฉนัทะ และคําแนะนําขั /นตอนในการมอบฉนัทะไว้อย่างชดัเจน ซึ!งเป็นขั /นตอนโดยทั!วไปที!ไม่ยุ่งยากต่อการปฏิบติั   
 

หมวดที  " : บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Roles of Stakeholder)   
&. การปฎิบตัิต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ 

บริษัทฯมีการต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่ม ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า หรือผู้ ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหนี / พนกังาน สงัคม ชมุชน 
สิ!งแวดล้อม และผู้ กํากบัดูแล (Regulator) โดยกําหนดแนวทางการปฏิบติัของบริษัท รวมทั /งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พนกังานในการปฎิบติัตามแนวปฎิบติัดงักล่าว ซึ!งการดําเนินการต่างๆ บริษัทฯเคารพสิทธิของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ดงันี / 
 

ลูกค้า : บริษัทฯมีนโยบายและแนวปฏิบติัต่อลกูค้าที!ชดัเจน เป็นธรรม และเสมอภาค มุ่งมั!นสร้างความพึงพอใจและความ
มั!นใจให้กบัลกูค้าเพื!อให้ได้สินค้าและบริการอย่างมีคณุภาพ บริษัทฯมีการแบ่งลกูค้าที!ชดัเจนแยกตามกลุ่มการดําเนิน
ธุรกิจของลกูค้าและผลิตภณัฑ์หลกัที!ลกูค้าซื /อ และมีให้สิทธิพิเศษในแต่ละกลุ่มลกูค้าอย่างชดัเจน  โดยบริษัทฯจะใส่ใจ
ดแูลลกูค้าในทกุระดบัไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ซึ!งเป็นลกูค้าหลกั หรือรายย่อยที!เป็นลกูค้า walk – in มาซื /อของที!หน้าร้านของ
บริษัท โดยบริษัทฯได้จดัแบ่งทีมพนกังานให้ไว้เฉพาะสําหรับดแูลลกูค้าที!เป็นผู้ รับเหมาตกแตง่ภายใน และผู้ รับเหมา
งานยิปซั!ม ซึ!งมกัจะรับงานโครงการขนาดใหญ่ที!ต้องการรู้เกี!ยวกบัผลิตภณัฑ์และคณุสมบติัการใช้งานที!ละเอียด บริษัทฯ
จึงจดัให้มีทีมเจ้าหน้าที!ฝ่ายขายที!มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเชี!ยวชาญเกี!ยวกบัผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดีดแูลอย่าง
ใกล้ชิด  
 

นอกจากนี /ยงัมีระบบ Membership Program  ที!จะสานต่อความสมัพนัธ์กบัลกูค้าให้ใกล้ชิดมากขึ /น โดยมีการจดัระดบั
แบ่ง ' กลุ่ม คือ Platinum ,Gold, Specialist  โดยแต่ละระดบัจะได้เครดิต วงเงินแตกต่างกนั ขึ /นอยู่กบัประวติัการซื /อ และ
การชําระเงิน ซึ!งจะได้ราคาพิเศษกว่าราคาปกติตามเงื!อนไขที!กําหนดอย่างชดัเจน  
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ในขณะที!ลกูค้ารายย่อยที!มาซื /อผลิตภณัฑ์ของบริษัท บริษัทฯก็จดัเจ้าหน้าที!ไว้คอยดแูลไม่วา่จะผ่านทาง Call Centre หรือ
เจ้าหน้าที!ประจําศนูย์ Gyproc Centre ซึ!งจะทําหน้าที!ให้คําแนะนําสินค้าที!เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า โดย
แผนก Call Centre จะให้บริการช่วยเหลือลกูค้าในด้านการเชค็สต็อกสินค้า ตรวจสอบวงเงิน แจ้ง promotion และติดต่อ
ประสานงานการจดัส่ง ลกูค้าสามารถสอบถามสถานะของรถจดัส่งได้ตลอดเวลา เพื!อให้ลกูค้าสามารถวางแผนรับสินค้า
ได้อย่างสะดวกมากขึ /น ทั /งนี / บริษัทฯมีระบบการวดัความพึงพอใจของลกูค้า และจดัเป็นส่วนหนึ!งของดชันีชี /วดัผลการ
ทํางาน (KPIs) ของพนกังานด้วย  
 

ปัจจบุนับริษัทฯอยู่ระหวา่งการพฒันา application ในการขายสินค้า online เพื!อเป็นช่องทางอํานวยความสะดวกแบบ
ครบวงจร ตั /งแต่การสั!งซื /อ ชําระค่าสินค้า และบริการจดัส่ง ตลอดจนสามารถเช็คสถานะการจดัส่งสินค้าได้ด้วย และเพื!อ
อํานวยความสะดวก ง่ายต่อการเข้าถึงมากขึ /น 

 

นอกจากนี / บริษัทฯยงัได้จดัให้มีศนูย์ฝึกอบรมกบัลกูค้าที!เป็นผู้ รับเหมาให้ได้รับความรู้ในการติดตั /งผลิตภณัฑ์ของบริษัท 
และสามารถสอบถามปัญหาเกี!ยวกบัการใช้สินค้าได้ตลอดเวลา โดยทางศนูย์จะมีการอบรมให้กบัลกูค้าและผู้ ที!สนใจ โดย
จะจดัการฝึกอบรมขึ /นอย่างสมํ!าเสมอ  

 

สินค้าของบริษัทถกูออกแบบมาโดยคํานึงถงึการใช้งานของลกูค้าเป็นหลกั ดงันั /นสินค้าของบริษัทจึงถกูออกแบบให้ง่ายต่อ
การใช้งาน สะดวกรวดเร็วในการติดตั /ง และยงัคงความสวยงามและแข็งแรงอีกด้วย โดยสินค้าที!บริษัทจดัจําหน่ายอยูใ่น
ราคาที!เหมาะสมกบัคณุภาพ ซึ!งบริษัทฯได้ทําการตรวจสอบคณุภาพสินค้า (QC) ก่อนที!จะขายทกุชิ /น ดงันั /น ลกูค้า
สามารถมั!นใจในคณุภาพสินค้าของบริษัทได้ นอกจากนี /สินค้าของบริษัทเมื!อติดตั /งให้แล้ว ยงัมกีารรับประกนัคณุภาพ
สินค้า (Warrantee) ทกุงานที!บริษัทเป็นผู้ ติดตั /งอีกด้วย 

 

บริษัทยงัคงสานสมัพนัธ์ที!ดีกบัลกูค้ามาโดยตลอด ทกุปีบริษัทได้ร่วมงาน TIDA Night  เพื!อการพบปะสงัสรรค์กบัระหว่าง

สถาปนิก  มณัฑนากร และสมาชิกของสมาคมมณัฑนากรแห่งประเทศไทย นอกจากนี /บริษัทยงัได้จดักจิกรรมสานสมัพนัธ์

กบัลกูค้าโดยนําทีมกลุ่มลกูค้ามณัฑนากรกว่า$* ท่าน ร่วมชมภาพยนตร์ด้วยกนัอีกด้วย 

 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯมีนโยบายและแนวปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบติัหน้าที!ต่อผู้ ถือหุ้นด้วยความซื!อสตัย์ สจุริต เป็นธรรม 
บริหารกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้า มั!นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที!เหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้
ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั สมํ!าเสมอ และครบถ้วน นอกจากนี / ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครั /ง 
 

คู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหนี # : บริษัทฯมีขั /นตอนในการคดัเลือกคู่ค้าอย่างชดัเจน เป็นรูปธรรม เป็นไปตามนโยบาย
จดัซื /อจดัจ้าง ในการคดัเลือกคู่ค้ารายใหม่ต้องผ่านการอนมุติัจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะอนกุรรมการที!ได้รับ
มอบหมายให้พิจารณาการจดัซื /อจดัจ้างโดยเฉพาะ  
 

ในกรณีที!คู่ค้าที!พนกังานฝ่ายจดัซื /อติดต่อไปหรือคู่ค้าที!ติดต่อมายงัฝ่ายจดัซื /อเข้าข่ายเป็นบคุคลที!เกี!ยวโยงกันกบับริษัท 
(Connected Person) ซึ!งเป็นบคุคลหรือนิติบคุคลที!มีความสมัพนัธ์กบัผู้บริหาร กรรมการ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ 
รวมถงึผู้ เกี!ยวข้องของกลุ่มบคุคลดงักล่าว ก่อนจะทําการติดต่อเสนอราคาจดัซื /อจดัจ้างจากคูค้่ารายนั /น ฝ่ายจดัซื /อจะต้อง
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แจ้งไปยงัเลขานกุารบริษัทเพื!อตรวจสอบขอบเขตการอนมุติัรายการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที! ทจ.
"#/"%%# เรื!องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที!เกี!ยวโยงกนั (รวมทั /งที!ประกาศเพิ!มเติมในภายหลงั)  
 

ทั /งนี / หากภายหลงัการเสนอราคาและเจรจาต่อรองทางการค้าเสร็จสิ /น กรณีบริษัทฯเข้าตกลงเข้าทํารายการกบัคู่ค้าที!เข้า
ข่ายเป็นบคุคลที!เกี!ยวโยงกนัดงักล่าว ฝ่ายจดัซื /อจะต้องแจ้งรายละเอียดรายการให้แก่เลขานกุารบริษัทเพื!อทําการเปิดเผย
ข้อมลูตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื!องการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที!เกี!ยวโยงกนั พ.ศ."%&+ (รวมทั /งที!ประกาศเพิ!มเติมในภายหลงั) 
 

ทั /งนี / บริษัทฯปฏิบติัตามสญัญาที!มีต่อคู่ค้า หรือผู้ ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหนี /ทกุรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั /งอยู่บน
พื /นฐานของการได้รับผลตอบแทนที!เป็นธรรมต่อทั /งสองฝ่าย รวมทั /งไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที!ไม่สจุริตกบั
คู่ค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหนี /   
 

สําหรับเจ้าหนี /ธนาคารและสถาบนัการเงิน บริษัทฯได้ปฎิบติัตามเงื!อนไขทางการค้าและสญัญาที!ตกลงกนั โดยบริษัทฯยงั
ไม่เคยมีปัญหาในเรื!องการชําระเงิน บริษัทฯสามารถปฏิบติัตามเงื!อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกบัเจ้าหนี /ที!ให้การ
สนบัสนนุเงินกู้แก่บริษัท และสามารถชาํระหนี /คืนตรงตามกําหนด จนกระทั!งบริษัทฯได้รับความเชื!อถือจากธนาคารและ
สถาบนัการเงินหลายแห่งมากขึ /น เห็นได้จากบริษัทฯได้รับวงเงินสินเชื!อเพิ!มขึ /น และได้รับอตัราดอกเบี /ยและค่าธรรมเนียม
ที!ตํ!ากว่าอตัรามาตรฐานธนาคาร 

 

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯยึดมั!นแนวทางในการดําเนินธุรกิจบนหลกัธรรมภิบาลโดยจะไม่เอาเปรียบหรือไม่มีนโยบาย
กลั!นแกล้งคู่แข่งทางการค้า ดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขนัที!ดี หลีกเลี!ยงวิธีการที!ไม่สจุริตเพื!อทําลายคู่แข่ง
ทางการค้า ให้ความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อคู่แข่งทางการค้า มีการตกลงทางการค้าที!เอื /อประโยชน์ซึ!งกนัและกนั ซึ!งทํา
ให้บริษัทฯและคูค้่าไม่มีข้อพิพาทและทําให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั!งยืน 

 

พนักงาน : บริษัทฯได้มีการประชมุพนกังานประจําปี เพื!อสื!อสารเกี!ยวกบันโยบาย วิสยัทศัน์ และทิศทางในการดําเนิน
ธุรกิจประจําปีที!ชดัเจนให้กบัพนกังานทกุคนได้รับทราบ และมีคู่มือพนกังานเพื!อให้พนกังานรับทราบกฎระเบียบข้อพึง
ปฎิบติั บทลงโทษ รวมถึงสวสัดิการที!ให้กบัพนกังานทกุคน ซึ!งเป็นการปฎิบติัอย่างเท่าเทียม เปิดเผยและเป็นธรรมกบั
พนกังาน  
 

บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงคณุค่าของบคุลากรที!ร่วมพฒันาให้บริษัทมีความเติบโต ดงันั /นบริษัทฯจึงได้ให้ความใส่ใจในคณุภาพ
ชีวิตของพนกังาน โดยจดัให้มีการตรวจสขุภาพขึ /นเป็นประจําทกุปีขึ /นภายในบริษัทเพื!อเป็นการอํานวยความสะดวกให้กบั
พนกังาน อีกทั /งยงัได้ดแูลใส่ใจพนกังานที!เจ็บป่วยโดยได้มีบตัรประกนัสขุภาพให้กบัพนกังานในกรณีที!ต้องเข้าพกัรักษาใน
โรงพยาบาล  
 

ด้านการพฒันาบคุลากร บริษัทฯเห็นความสําคญัว่าองค์กรจะเติบโตได้ด้วยพนกังานที!มีคุณภาพ จึงได้มีการจดัอบรมเพื!อ
พฒันาศกัยภาพของพนกังานในทกุระดบัชั /น ตั /งแต่ความรู้เรื!องสินค้าและผลิตภณัฑ์ ความรู้เรื!องการติดตั /งสินค้า ตลอดจน
ความรู้ในเรื!องเทคโนโลยีสารสนเทศซึ!งบริษัทให้ความสําคญัมาก บริษัทฯมีการพฒันาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ /น 
โดยมีการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆขึ /นมารองรับการทํางานของพนกังาน ทําให้สามารถควบคมุการทํางาน
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ /น และได้มีการจดัฝึกอบรมพนกังานให้มีความเข้าใจในระบบงานต่างๆอย่างต่อเนื!อง และมี
ทีม IT ให้การดแูลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี /ยงัได้มีพฒันาทกัษะทางทีมงานขาย พนกังานบญัชีและฝ่ายตา่งๆให้มีทกัษะใน
งานมากขึ /น ตลอดจนได้พฒันาทกัษะการบริหารงานของพนกังานระดบักลางให้มีศกัยภาพในการควบคมุดแูลงานมากขึ /น 

 

นอกจากนี / บริษัทฯยงัส่งเสริมให้พนกังานมีสมัพนัธ์ภาพที!ดต่ีอกนัระหว่างพนกังานและผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทฯมี
โครงการร่วมทานอาหารกลางวนัทกุวนัศกุร์เว้นศกุร์โดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย เพื!อให้พนกังานและผู้บริหารได้พบปะสงัสรรค์กนั
ระหว่างพกัรับประทานอาหาร 

 

ในส่วนของโรงงาน ซึ!งส่วนใหญ่เป็นบคุลากรที!มถิี!นฐานอยู่ตา่งจงัหวดัเป็นส่วนใหญ่ บริษัทฯได้เล็งเห็นความสําคญัของ
ความสมัพนัธ์ในครอบครัวของพนกังาน โดยบริษัทฯได้ให้พนกังานได้หยดุยาวประมาณ %-+ วนั เพื!อได้เดินทางกลบัถิ!น
ฐานภูมิลําเนา ซึ!งจะเป็นช่วงเวลาสอดคล้องกบัวนัหยดุของลกูค้าส่วนใหญ่ ดงันั /นจึงไม่กระทบกบัการดําเนินงานของ
บริษัท 

 

นอกจากนี / บริษัทฯยงัให้ความสําคญักบัวนัเกดิของพนกังานแต่ละคน จึงได้กําหนดให้วนัเกิดของพนกังานงานแต่ละคน
เป็นวนัหยดุพิเศษ พนกังานจึงสามารถทํากิจกรรมส่วนตวัในวนัเกิดกบัครอบครัวของตนเองได้อีกด้วย 

 

สิ งแวดล้อม : เนื!องจากการผลิตสินค้าของบริษัทมีกระบวนผลิตหลกัๆ " รูปแบบ กล่าวคือ  
1. บริษัทฯจะนําเหล็กเส้นไปผ่านกระบวนการรีด และขึ /นรูป เพื!อใช้เป็นโครงคร่าวผนงัและฝา้เพดาน 

2. บริษัทฯจะทําการแปรรูปอลมิูเนียมเส้น โดยการตดัประกอบเป็นบานประตหูน้าต่าง 

ในกระบวนการผลิต บริษัทฯใช้เครื!องจกัรที!ทนัสมยั โดยวสัดทีุ!เหลือจากการผลิตสามารถรีไซเคิลแล้วนํากลบัมาใช้ได้อีก 
จึงอาจจะกล่าวได้วา่ กระบวนการผลิตของบริษัทไม่สร้างมลพิษต่อสิ!งแวดล้อม ประกอบกบัที!ตั /งโรงงานอยูใ่นนิคม
อตุสาหกรรม (ซึ!งเป็นพื /นที!สีม่วง) ไม่ติดกบัเขตชมุชน จึงไม่สง่ผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบโรงงาน  
 

ทั /งนี / บริษัทฯให้ความสําคญักบัการใช้พลงังานสะอาดจึงได้จดัซื /อรถบรรทกุซึ!งใช้ก๊าซ NGV มาใช้ในการจดัส่งสินค้าให้กับ
ลกูค้าด้วย   
 

สังคมและชุมชน 

บริษัทฯเห็นความสําคญัของเด็ก ซึ!งต่อไปจะเป็นอนาคตของชาติ โดยร่วมบริจาคทนุทรัพย์ให้กบัมลูนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ 
พาร์ทเนอร์ชิพ เพื!อสนบัสนนุค่าใช้จ่ายของโรงเรียนโบว์มอนท์ จงัหวดัชยัภมิู เป็นประจําทกุปี ซึ!งทางโรงเรียนจะนําเงินมา
ใช้เพื!อให้การศกึษา จดัหาอาหารกลางวนัและรถรับส่งให้กบัเดก็ในชมุชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  นอกจากนี /บริษัทยงัได้
บริจาคทนุทรัพย์และร่วมทํากิจกรรมกบัเดก็ในสถานสงเคราะห์บ้านมหาเมฆ เป็นประจําอีกด้วย 

 

ผู้กํากับดูแล : บริษัทฯได้ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑ์ ข้อกําหนดตา่งๆที!เกี!ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจโดย 
ดําเนินงานตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที!ดี  
 

สื อมวลชน : บริษัทฯได้ให้ความสําคญัในการสื!อสาร-ติดต่องานและให้ข่าวกบัสื!อมวลชน โดยบริษัทฯได้จดัจ้างมืออาชีพ
ในการประสานงานและแถลงข่าวกบัสื!อมวลชน มีการให้ข่าวอย่างสมํ!าเสมอ โดยมีการตรวจสอบข้อมลูข่าวสารให้มีความ
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ถกูต้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบริษัท อนึ!ง บริษัทฯได้มีการสร้างความสมัพนัธ์ที!ดีกบัสื!อมวลชนโดยมีการทํา
กิจกรรมการกศุลร่วมกนั และจดังานเลี /ยงขอบคณุนกัข่าวขึ /นทกุปี 

 

". ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน  
บริษัทฯให้ความสําคญัอย่างยิ!งในเรื!องความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  และได้ตระหนกัถึง
ผลที!เกิดขึ /นจากอคัคีภยั ในอนัที!จะทําให้เกิดการบาดเจ็บ หรือ สEเูสียชวีิต และเกิดความเสียหายแก่อาคารสถานที! และ
เครื!องจกัรอปุกรณ์ต่าง ๆของบริษัท บริษัทจึงกําหนดให้มีการจดัทําแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั การอพยพหนีไฟ และจดั
อบรมหลกัสตูรต่างๆด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เช่น การอบรม สขุภาพอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน การดบัเพลิงขั /นต้น (Fire Drill) การฝึกซ้อมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายเป็น
ประจําทกุปี การฝึกซ้อมตามแผนปฏิบติัการฉกุเฉินของบริษทั ตลอดจนจดัหาอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล 
(Personal Protective Equipment) ให้กบัพนกังานอีกด้วย  
 

'. มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส   
บริษัทฯจดัให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและรับเรื!องข้อร้องเรียนของทั /งจากบคุคลภายนอกและพนกังาน โดยได้กําหนด
กระบวนการ และขั /นตอนในการแจ้งเบาะแส ซึ!งได้เปิดเผยไว้ใน website ของบริษัท โดยบริษัทฯจดัให้มีช่องทางในการ
แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ในกรณีที!สงสยัว่าจะมีการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การกระทําผิดกฎหมาย รวมถึง
พฤติกรรมที!ส่อถึงการทจุริต หรือการปฏิบติัที!ไม่เท่าเทียมกนั ผ่านช่องทาง ดงันี / 

o ส่งทาง internet ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือ 

o ส่งทาง E- Mail: whistleblower@buildersmart.com 

o โทรศพัท์ ถึง เลขานกุารบริษัท หมายเลขโทรศพัท์ *"-+$'-&-** ต่อ &*$ 

o ส่งจดหมายลงทะเบียนถึง เลขานกุารบริษัท 

ทั /งนี / บริษัทฯมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน โดยจะเก็บข้อมลูและตวัตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียน
และผู้ถกูร้องเรียนเป็นความลบั และจะเปิดเผยข้อมลูเท่าที!จาํเป็น โดยคํานึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของ
ผู้รายงานแหล่งที!มาของข้อมลู หรือบคุคลที!เกี!ยวข้อง โดยบริษัทฯจะไม่กระทําการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือ
ผู้ ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี!ยนแปลงตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานที!ทํางาน สั!งพกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน 
เลิกจ้าง หรือกระทําการอื!นใดที!มีลกัษณะเป็นการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 

บริษัทฯไม่เคยมีประวติัการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขนัทางการค้า โดยที!ผ่านมาบริษัทฯ
ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี!ยวกบัการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การกระทําผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที!
ส่อถึงการทจุริต การปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียมกนั 

 

ในปี "%+" บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี!ยวกบัการไม่เคารพในสิทธิพื /นฐานของผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้มีการปฏิบติัต่อผู้  
ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกนั และไม่พบการใช้ข้อมลูภายในของบริษทัเพื!อแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด 

 

หมวดที  ' : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
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&. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื!นๆต่อสาธารณะ
ผ่านช่องทางต่างๆตามเงื!อนไขที!กฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั /น บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมลู
ต่อไปนี /เพื!อแสดงถึงความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ คือ 

1) ข้อมลูเผยแพร่และข่าวสารผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท 

2) ข้อมลูทางการเงินผ่านเว็บไซต ์ www.setsmart.com ซึ!งบริษัท นําส่งข้อมลูงบการเงินทกุครั /งพร้อมกบั
ข้อมลูที!จดัส่งไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสํานกังาน ก.ล.ต. 

3) แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ %+-#) และรายงานประจําปี (Annual Report) 
4) ในส่วนของงานผู้ลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relation) นั /น บริษัทฯยงัไม่ได้จดัตั /งหน่วยงานขึ /นมาเฉพาะ แต่

ได้มอบหมายให้ นายสญัชยั เนื!องสิทธิ7 เป็นผู้ดแูลการติดต่อสื!อสารกบัผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น รวมทั /ง
นกัวิเคราะห์ และผู้ ที!เกี!ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที!หมายเลขโทรศพัท์ของบริษัท คือ *-"+$'-&-**  

ในปี "%+" บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และผู้ ที!สนใจทั!วไป ได้มีโอกาสรับข้อมลูข่าวสารโดยตรงจากทาง
ผู้บริหารของบริษัท ในงานต่างๆ เช่น opportunity day , MAI Forum  และงานบริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทนุใน
ต่างจงัหวดั นอกจากนี / บริษัทฯยงัได้ให้ข้อมลูข่าวสารผ่านสื!อมวลชนหลายแขนง เช่น ให้สมัภาษณ์ในรายการวิทยโุทรทศัน์ 
และหนงัสือพิมพ์ธุรกิจต่างๆ เพื!อเป็นช่องทางเพิ!มเติมในการให้ข้อมลูข่าวสารที!ทนัต่อเวลาอีกด้วย 

  
". การจัดทาํรายงานทางการเงนิ เพื!อแสดงความรับผิดชอบในการจดัทํารายงานทางการเงินว่ามีความเพียงพอ ถกูต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใส เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที!รับรองโดยทั!วไป และ ใช้นโยบายบญัชีที!เหมาะสมและถือปฏิบติั
โดยสมํ!าเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตสุมผลและความรอบคอบในการจดัทํางบการเงินของบริษัท และ
เพื!อให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื!อมั!นต่อรายงานทางการเงินที!บริษัทจดัทําขึ /นว่า เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ข้างต้น 
คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั /งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื!อทําหน้าที!สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินและการ
ดําเนินงานอย่างถกูต้อง เพียงพอ รวมทั /งคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทยงัได้จดัทํา รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัทํารายงานทางการเงิน ซึ!ง
ครอบคลมุเรื!องสําคญัตามข้อพึงปฏิบติัสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที!ตลาดหลกัทรัพย์ฯได้เสนอแนะไว้ ลงนามโดย
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที!บริหาร โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี   
 

ในปี "%+" บริษัทฯได้ให้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึ!งมีความรู้ ความ 
ชํานาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการ
รับรองโดยไม่มีเงื!อนไข และถกูต้องตามที!ควรในสาระสําคญั ตามหลกัการบญัชีที!รับรองโดยทั!วไป และผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯมีการจดัทําบทรายงานการ
วิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ซึ!งได้มีการจดัทําเป็นรายไตรมาส เพื!ออธิบายในเชงิวเิคราะห์เกี!ยวกบัฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงาน และปัจจยัที!มีผลต่อฐานะการเงิน รวมทั /งการเปลี!ยนแปลงที!สําคญั 

 

หมวดที  * : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities) 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุที!มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ที!เป็น
ประโยชน์ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื!อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้
ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกําหนด และ/หรือให้ความเห็นชอบ วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย 
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและ
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งบประมาณที!กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุให้แก่กิจการ และความมั!นคงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
รวมทั /งดแูลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี!ยง 
การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการดําเนินการอย่างสมํ!าเสมอ 

 

*.& โครงสร้างคณะกรรมการ   
&.#.# คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ ซึ!งกําหนดให้คณะกรรมการบริษัท 
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย % ท่าน และกรรมการไม่น้อยกวา่กึ!งหนึ!งของจํานวนกรรมการทั /งหมดต้องมีถิ!นฐานอยูใ่น
ราชอาณาจกัร  
โดยปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน - ท่าน ดงันี /   
- กรรมการที!เป็นผู้บริหาร & ท่าน (ร้อยละ&&.&&)   
- กรรมการที!ไม่ได้เป็นผู้บริหาร % ท่าน (ร้อยละ %%.%+)  เป็นกรรมการจากภายนอก 

บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน ' ท่าน คิดเป็นสดัส่วน # ใน ' ของจํานวนกรรมการทั /งคณะ  
 

&.#." คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ ให้ประกอบด้วยกรรมการที!มีคณุสมบติั หลากหลาย 
โดยเป็นบคุคลที!มคีวามรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคณุธรรมและจริยธรรมได้รับความเชื!อถือเป็นที!ยอมรับ
โดยทั!วไป มีความหลากหลายของทกัษะ ประกอบด้วยทกัษะด้านต่างๆ เช่น ด้านภาวะอตุสาหกรรม (Industry 
Knowledge) ด้านบญัชีการเงิน ด้านการจดัการ และด้านอื!นๆ ซึ!งสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทนและบริษัทย่อย บริษัทฯกําหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระะไปเป็นตามของสํานกังาน ก.ล.ต.  
 

&.#.' บริษัทฯมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที! และความรับผิดชอบในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย
บริหาร ออกจากกนัอย่างชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

&.#.& กรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่ง ' ปี ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั /ง ให้กรรมการจํานวน # ใน 
' ออกจากตําแหน่ง โดยให้กรรมการที!ดาํรงตาํแหน่งนานที!สดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ทั /งนี / ไม่ได้มีการกําหนดจํานวนปีใน
การดํารงตาํแหน่งของกรรมการอิสระ หรือกําหนดจํานวนวาระในการดํารงตาํแหน่งกรรมการติดต่อกนัได้นานที!สดุไว้ แต่
จะพิจารณาจากความรู้และมีประสบการณ์ที!เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัทเป็นสําคญั  
 

&.#.% คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัในเรื!องการปฏิบติัหน้าที!อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการบริษัท 
จึงมีนโยบายการดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื!นเพื!อให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบติัที!ดี โดยกําหนดให้กรรมการแต่ละคน
จะดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน % บริษัท สําหรับประธานเจ้าหน้าที!บริหารจะดาํรงตําแหน่ง
กรรมการหรือกรรมการผู้จดัการหรือประธานเจ้าหน้าที!บริหารในบริษัทอื!นนอกเหนือจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัท
อื!นที!บริษัทถือหุ้นได้ ก็ต่อเมื!อได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเท่านั /น 

 

&.#.+ บริษัทฯจดัให้มีนโยบายในการไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยของกรรมการ ผู้บริหาร หรือ 
พนกังานบริษัท รวมทั /งมีระบบการติดตามดแูลการดําเนินงานและการกําหนดทิศทางในการปฏิบติังานของบริษัทย่อย 
ทั /งนี / เพื!อให้มั!นใจว่า บริษัทฯสามารถติดตามควบคมุดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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นอกจากนี / คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการชดุตา่งๆเพื!อช่วยศกึษาในรายละเอียดและกลั!นกรองงาน อนัจะ
ช่วยเพิ!มประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการบริษัทและเพื!อความโปร่งใสในการปฏิบติัหน้าที! โดยมีรายละเอียด 
ตามหวัข้อ  “คณะกรรมการชดุยอ่ย” 
 

*." บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. ปฏิบติัหน้าที!ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที!ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย
ความซื!อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากบัดแูลการบริหาร การ
จดัการของฝ่ายบริหารหรือของบคุคลใดๆ ซึ!งได้รับมอบหมายให้ดําเนินงานดงักล่าว เพื!อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหาร
หรือบคุคลใดๆ นั /น ได้ปฏิบติัตามนโยบายที!คณะกรรมการกําหนด 

3. มีอํานาจแตง่ตั /งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที!บริหารหนึ!งคนหรือหลายคน และ/หรือตําแหน่งอื!นใด ให้
ดํารงตําแหน่งภายในระยะเวลาที!คณะกรรมการอาจกําหนดขึ /น และคณะกรรมการอาจมอบหมายหรือกําหนด
อํานาจให้แก่บคุคลดงักล่าวนั /น ตามที!คณะกรรมการเห็นสมควรซึ!งเป็นอํานาจที!ตามกฎหมายหรือตามข้อบงัคบั
บริษัทมิได้กําหนดไว้ว่าเป็นอํานาจของผู้ ถือหุ้น 

4. มีอํานาจเลือกตั /งกรรมการจํานวนหนึ!งเป็นคณะกรรมการบริหาร และอนกุรรมการ และ/หรือ คณะที!ปรึกษาอื!น
ใดตามความเหมาะสมเพื!อดําเนินกิจการอย่างหนึ!งอย่างใดหรือหลายหลายก็ได้ 

5. รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และควบคุมกํากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูรวมทั /งจดัทํารายงานต่างๆ ให้
ถกูต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที!กําหนด 

6. มีหน้าที!กํากบัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในที!มีประสิทธิภาพโดยจดัให้มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดําเนินการร่วมและประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. มีหน้าที!จดัให้มีการจดัทํารายงานทางการเงินและต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานรายงาน
ทางการเงินนั /นให้เสร็จก่อนจะมีการนําเสนอต่อที!ประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. ดําเนินการในเรื!องดงัต่อไปนี /เมื!อได้รับอนมุติัจากที!ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี! ('/&) 
ของจาํนวนเสียงทั /งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ!งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั /งนี / กรรมการซึ!งมีส่วนได้เสีย
หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในเรื!องใดเรื!องหนึ!ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื!องนั /น 

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษทัทั /งหมดหรือบางส่วนที!สําคญัให้แก่บคุคลอื!น 

(ข) การซื /อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื!นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเกี!ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั /งหมดหรือบางส่วนที!สําคญั การ
มอบหมายให้บคุคลอื!นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื!นโดยมีวตัถปุระสงค์
เพื!อการแบ่งผลกําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ!มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ!มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท 

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื!น 
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9. กํากบัดแูลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบติัตามข้อกําหนดและประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั /ง
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เกี!ยวกบัการทํารายการเกี!ยวโยงกนั หรือรายการเกี!ยวกบัการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ!งสินทรัพย์ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย 

 

*.' อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจกําหนดนโยบายและอนมุติัเรื!องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที!ที!กําหนดโดยกฎหมาย 
ข้อบงัคบับริษัท และมติที!ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ!งรวมถึงการกําหนดและทบทวนวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ในการดําเนินงาน แผน
งบประมาณและแผนการดําเนินงานธุรกิจประจําปี การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที!กําหนด
ไว้ และการดแูลรายจา่ยลงทนุ (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยก กิจการ และการเข้าร่วมทนุ 

 

สรุปอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ , กรรมการบริหารและผู้บริหาร (เฉพาะรายการที มีนัยสําคัญ) 
รายการธุรกรรมการค้าปกติ :  
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาและบริหารงานในเรื!องที!เกี!ยวกบัการ
ดําเนินงานตามปกติของบริษัท แต่ถ้าขนาดของรายการใหญ่มากกวา่ %* ล้านบาท จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการใน
การประชมุครั /งต่อไป 

 

รายการธุรกรรมซื #อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ :  
การซื /อขายอสงัหาริมทรัพย์ใดๆของบริษัทให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสม 

 

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิกับบริษัทย่อย :   
ถ้าขนาดของเงินให้กู้ ยืมสะสมรวมกนัมากกว่า '* ล้านบาทให้อยูด่ลุยพินิจของคณะกรรมการ แต่ถ้าน้อยกวา่ '* ล้านบาท
ให้อยู่ในดลุยพินิจของกรรมการบริหาร โดยการให้กู้แต่ละครั /งจะต้องชี /แจงเหตผุลให้คณะกรรมการรับทราบทกุครั /ง 

 

รายการเปิดบัญชีและปิดบัญชีกับธนาคารและสถาบันการเงนิ 

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจที!จะแต่งตั /งและเปลี!ยนแปลงบคุคลผู้ มีอํานาจลงนามกระทํา

การแทนบริษัทเพื!อเปิดและปิดบญัชีกบัธนาคารและสถาบนัการเงนิ และกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที!ของผู้ ที!ได้รับการ

แต่งตั /งดงักล่าว เป็นไปตามที!คณะกรรมการได้กําหนดไว้แล้ว 

รายการกู้ยืมและคํ #าประกันของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการทํารายการกู้ ยืมใดๆจากธนาคารและสถาบนัการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถงึการให้การคํ /าประกนัโดย
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั(มหาชน)  
วงเงินใหม่ : ต้องขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อนทํารายการ  
วงเงินเดิม (ต่ออายวุงเงิน)  : ไม่ต้องขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อนทํารายการ 

การคํ /าประกนัโดยบริษัทฯ : ต้องขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษทัฯก่อนทํารายการ 
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รายการ 

(ต่อครั#ง) 
คณะกรรมการ
บริษัท (Board 

of Directors) 

คณะกรรมการ
บริหาร 

(Executive 

Committee) 

ประธานเจ้าหน้าที 
บริหาร  
(CEO) 

ผู้อํานวยการฝ่าย
บัญชีและการเงนิ  
(CFO) 

ผู้อํานวยการ
ฝ่าย 

ธุรกรรมปกติ   

มลูค่ามากกวา่ 50 ลบ.  x ให้แจ้งคณะกรรมการเพื อทราบในการประชุมครั#งต่อไป 

มลูค่าระหวา่ง 20-50 ลบ.  x    

มลูค่าระหวา่ง 5-20 ลบ.  x x   

มลูค่าระหวา่ง 1-5 ลบ.  x x X  

มลูค่าไม่เกิน 1 ลบ.  x x X x 

ซื #อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์   

ทกุขนาดของรายการ x     

ให้เงนิกู้ยืมบริษัทในเครือ   

มลูค่าสะสมมากกวา่ '0 ลบ. x     

มลูค่าสะสมระหว่าง #0-30 ลบ. x x    

มลูค่าสะสมน้อยกวา่ 10 ลบ. x x x   

เงนิลงทนุ / เงนิฝาก เป็นไปตามนโยบายการลงทนุที!คณะกรรมการอนมุติั 

เปิดบัญชีและปิดบัญชีกับ
ธนาคารและสถาบันการเงนิ 

x x    

กู้ยืมและคํ #าประกันของบริษัท

และบริษัทย่อย 

x     

 

อนึ!ง ในกรณีที!บริษัทฯหรือบริษัทย่อยเข้าทํารายการกบับคุคลที!เกี!ยวโยงกนัของบริษัท อํานาจอนมุติัจะต้องพิจารณา
เกณฑ์การทํา “รายการที!เกี!ยวโยงกนั” ตามมาตรา $-/#" ของพรบ.หลกัทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุที! ทจ.
"#/"%%# และต้องเปิดเผยข้อมลูตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ เรื!องรายการที!เกี!ยวโยงกนั พ.ศ. "%&+ ควบคู่ด้วย 

ในกรณีที!บริษัทฯหรือบริษัทย่อยทํารายการซื /อหรือขายสินทรัพย์ อํานาจอนมุติัจะต้องพิจารณาเกณฑ์การทํา “รายการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ!งสินทรัพย์” ตามมาตรา $-/"- ของพรบ.หลกัทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุที! ทจ.
"*/"%%# และต้องเปิดเผยข้อมลูตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ เรื!องการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ!งสินทรัพย์ พ.ศ."%&@ 
ควบคูด้่วย 

 

*.* การประชุมคณะกรรมการ   
&.&.# คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดตารางการประชมุล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ
กําหนดการดงักล่าว เพื!อให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้ โดยมีกําหนดการประชมุขั /นตํ!าจํานวน & ครั /ง
ต่อปี ซึ!งเหมาะสมกบัการทําหน้าที!ของคณะกรรมการบริษัท และลกัษณะธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม อาจมีการประชมุ
พิเศษเพิ!มตามความจําเป็น ทั /งนี / ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที!บริหารจะร่วมกนัพิจารณากําหนดวาระการ
ประชมุ และกรรมการบริษัทแต่ละคนมีความเป็นอิสระที!จะเสนอเรื!องเข้าสูว่าระการประชมุ  
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

ส่วนที! " - 31 

ในปี "%+" บริษัทฯจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท จํานวน & ครั /ง กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชมุอย่างสมํ!า
เสมอ รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย ปรากฏในหวัข้อ”คณะกรรมการ” 
 

%.&." บริษัทฯมีนโยบายการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชมุในวาระต่างๆโดยมีรายละเอียด
ประกอบวาระการประชมุอย่างชดัเจน และเพียงพอในการพิจารณาให้กรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชมุอย่าง
น้อย % วนัทําการ เพื!อให้กรรมการบริษัทได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ (ยกเว้นวาระเร่งด่วนเพื!อ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทจะจดัส่งเอกสารให้ทนัอย่างน้อย # วนัก่อนประชมุ) 
 

&.&.' การวินิจฉยัชี /ขาดของที!ประชมุคณะกรรมการบริษัทให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ!งมีเสียงหนึ!ง ใน
การลงคะแนนกรรมการซึ!งมีส่วนได้เสียในเรื!องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื!องนั /น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้
ประธานที!ประชมุออกเสียงเพิ!มขึ /นอีกหนึ!งเสียงเป็นเสียงชี /ขาด นอกจากนี / บริษัทฯยงัได้กําหนดนโยบายจํานวนองค์ประชมุ
ขั /นตํ!า ณ ขณะที!คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที!ประชมุคณะกรรมการ โดยต้องมีกรรมการอยูไ่ม่น้อยกวา่ " ใน ' ของ
จํานวน กรรมการทั /งหมด 

 

&.&.& ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการได้จดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที!ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื!อง และ
มากพอที!กรรมการบริษัทจะอภิปรายปัญหาสําคญัอย่างรอบคอบโดยทั!วกนั รวมทั /งประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการ
ใช้ดลุยพินิจที!รอบคอบ นอกจากนี /คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื!อ
ชี /แจงและให้ข้อมลูเพิ!มเติมในฐานะที!เกี!ยวข้องกบัวาระที!เสนอโดยตรง รวมทั /งกรรมการบริษัทสามารถสอบถามข้อมลู
เพิ!มเติมจากเลขานกุารบริษัท นอกจากนี / ในกรณีที!จําเป็นคณะกรรมการอาจให้บริษัทเสนอความเห็นของที!ปรึกษาหรือ
ผู้ เชี!ยวชาญพิเศษจากภายนอกได้ 

 

&.&.% เลขานกุารบริษัทจดัให้มีการบนัทึกรายงานการประชมุอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ซึ!งมีรายละเอียด เช่น ชื!อกรรมการที!
เข้าร่วมประชมุและลาประชมุ สรุปสาระสําคญัและประเด็นที!มีการอภิปราย และมตคิณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชดัเจน 
สามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามที!กฎหมายกําหนด โดยบริษัทฯมีระบบการจดัเก็บรายงานการประชมุที!ดีและรัดกมุ 

 

*.$ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที บริหาร   
ประธานกรรมการเป็นกรรมการที!ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบคุคลเดียวกบัประธานเจ้าหน้าที!บริหาร และไม่มีความสมัพนัธ์
ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาท อํานาจ และหน้าที!ที!แบ่งแยกออกจากกนัอย่างชัดเจน โดยทําหน้าที!ต่างๆ ดงันี / 

1. กํากบัดแูลให้คณะกรรมการบริษทัมีโครงสร้างและองค์ประกอบที!เหมาะสม 

2. ประสานงานประธานเจ้าหน้าที!บริหารในการเรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท และดแูลให้กรรมการบริษัทได้รับ
ข้อมลูอย่าง ถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชมุเพื!อให้กรรมการบริษัทสามารถตดัสินใจได้
อย่างหมาะสม 

3. ดําเนินการประชมุคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมาย 

4. เป็นผู้ นําของคณะกรรมการบริษทั และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัทและสรุปมติที!ประชมุและ
สิ!งที!จะต้องดําเนินการต่อไปอย่างชดัเจน 

5. จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททกุคนอภิปราย แลกเปลี!ยนความคดิเห็นได้อย่างเต็มที! 
เป็นอิสระ และใช้ดลุยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ายอย่างครบถ้วน 
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6. กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มกีรรมการบริษัทที!มาจากฝ่ายจดัการ 

7. เป็นผู้ นําในการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมายโดยจดัสรรเวลาให้
เหมาะสม รวมทั /ง เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคดิเห็นอย่างเท่าเทียมกนัและดแูลให้มีการตอบข้อซกัถาม
ของผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

8. สนบัสนนุและเป็นแบบอย่างที!ดใีนการปฏิบติัตามนโยบายบริหารกิจการที!ดีและต่อต้านคอร์รัปชั!น และ
จรรยาบรรณธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที!มจีริยธรรมและการกํากบัดแูลกิจการที!ด ี และกํากบั
ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและการจดัการอย่างโปร่งใสในกรณีที!มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

9. การเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการที!เป็นผู้บริหารและกรรมการที!ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

10. กํากบัดแูลให้การปฏิบติัหน้าที!ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ และกรรมการ
บริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และบรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนงานที!กําหนดไว้ 

 

ส่วนอํานาจหน้าที!ของประธานเจ้าหน้าที!บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที!ให้เป็นผู้ มีอํานาจดําเนินการ
ต่างๆ แทนบริษัทตามหนงัสือมอบอํานาจของบริษัทซึ!งสามารถสรุปสาระสําคญั ได้ดงันี / 

1. การดําเนินกิจการตามปกติธุระของบริษัทและอนมุติัเงินกู้ ยืมระหว่างกนัตามอํานาจอนมุติั และดแูลค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการตามที!กําหนดให้ดําเนินการตามเงื!อนไขที!บริษัทกําหนด 

2. การทํานิติกรรม สญัญา ข้อตกลง หรือข้อผกูมดัในนามของบริษัทเกี!ยวกบักิจการใด ๆ ที!คณะกรรมการบริษัทได้
มีมติอนมุติั หรือ ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว 

3. การทําการว่าจ้าง จ่ายค่าจ้าง ปลดออก และการอื!น ๆ ตามความจาํเป็นและสมควรกบัลกูจ้าง 

4. การแต่งตั /งทนายความ และที!ปรึกษากฎหมาย 

5. การกระทําการในนามของบริษัทและการกระทําการแทนบริษัทในกิจการใด ๆ กบัหน่วยงานของรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที!จดัตั /งขึ /นตามกฎหมายอื!น ๆ  

6. การแต่งตั /ง และโยกย้ายผู้ รับมอบอํานาจช่วง หรือตวัแทน 

7. ซึ!งการมอบอํานาจดงักล่าวจะไม่เป็นการมอบอํานาจที!ทําให้ผู้ รับมอบอํานาจสามารถอนมุติัรายการที!ผู้ รับมอบ
อํานาจหรือบคุคลที!อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื!น
กบับริษัทหรือบริษัทย่อย 

 

*.% การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที บริหาร   
บริษัทฯมีการจดัทําแบบประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าที!บริหารของทกุบริษัทในกลุ่ม โดยคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้ประเมิน ทั /งนี / สรุปผลการประเมินการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าที!บริหารถือ
เป็นข้อมลูลบัเฉพาะไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยการประเมินการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าที!บริหารมีหลกัเกณฑ์การ
ประเมินเกี!ยวข้องกบัผลการประกอบการของบริษัท แผนกลยทุธ์ของบริษัท และการบริหารงาน ผลการประเมินดงักล่าวจะ
ถกูนําไปพิจารณากําหนดอตัราการปรับขึ /นเงินเดือน  
 

*.+ ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการที!เป็นตวัเงนิไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส และนําเสนอขออนมุติัจากที!
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นเป็นประจําทกุปี โดยมีหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ดงันี /  
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1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตภาระหน้าที!ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน  
2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที!สามารถจงูใจ สามารถรักษากรรมการที!มีความรู้ความสามารถ และมีคณุภาพใน

การปฏิบติัหน้าที!ให้กบับริษัทได้ 

3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชดัเจน โปร่งใส และงา่ยต่อการเข้าใจ 

4) เป็นอตัราที!เทียบเคียงได้กบัค่าตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกนั 

 

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที!บริหาร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาอนมุติั
ค่าตอบแทน ซึ!งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน,โบนสั และเบี /ยประชมุ ซึ!งประเมินผลการปฏิบติังานของประธาน
เจ้าหน้าที!บริหาร โดยใช้ข้อมลูการประเมินผลที!เกิดขึ /นจริงในชว่งเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ในการประเมินผลงาน
ดงักล่าว ประธานเจ้าหน้าที!บริหารซึ!งเป็นกรรมการที!มีส่วนได้เสียจะไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ สื!อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที!บริหารทราบต่อไป   
 

ค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนกังาน : บริษัทฯได้กําหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนกังานเป็นไปตามหลกัการ ซึ!ง
เชื!อมโยงกบัผลการประกอบการของบริษัทในแต่ละปี และผลการปฏิบติังานของผู้บริหารและพนกังานแต่ละท่านโดยใช้
ระบบ Key Performance Indicators (KPIs) ทั /งนี / บริษัทฯมกีารเปิดเผยคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ
ผู้บริหารระดบัสงูในหวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ - ค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร”  
 

*.- การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร   
บริษัทฯส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร และ
พนกังานทกุคน เพื!อให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเนื!อง   
 

สําหรับกรรมการที!เพิ!งเข้ารับการดํารงตําแหน่ง บริษัทฯจะจดัปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่ได้รับทราบถึงหน้าที!และความ
รับผิดชอบเพื!อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทําหน้าที! โดยมีการอบรมทั /งภายในและภายนอกบริษัท 

 

บริษัทฯให้ความสําคญัในการอบรมหรือสมัมนาในหลกัสตูรต่างๆ เพื!อพฒันาความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริมให้
กรรมการทกุท่านเข้ารับการอบรมหรือสมัมนาหลกัสตูรเกี!ยวกบักรรมการ เช่น หลกัสตูรซึ!งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 

ในปี "%+" มีการส่งกรรมการและผู้บริหาร จํานวน "  ท่านเข้าอบรม รายละเอียดดงันี /  
ผู้ เข้ารับการอบรม หลกัสตูร 

นายสญัชยั เนื!องสิทธิ7 CTO (Chief Transformation Officer) 

นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกลุ CFO in Capital Markets 

 

*.; การสรรหาและแต่งตั #งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

บริษัทฯมีการแต่งตั /งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนขึ /นมาทําหน้าที!โดยเฉพาะ ทั /งนี /บคุคลที!ได้รับการแต่งตั /ง
ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็นบคุคลที!มีคณุสมบติัครบตามมาตรา +$ แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชน พ.ศ."%'% และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ที! ทจ.'-/"%%- เรื!องการขออนญุาตและการ
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อนญุาตให้เสนอขายหุ้นที!ออกใหม่ (รวมทั /งที!จะมีการแก้ไขเพิ!มเติมในภายหลงั) และต้องไม่เป็นบคุคลที!มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกําหนดเกี!ยวกบัผู้บริหารของบริษัทที!ออกหลกัทรัพย์ ทั /งนี / กรรมการ
และผู้บริหารทกุท่าน ต้องไม่มีประวติักระทําผิดตามกฎหมายในระยะ #* ปีย้อนหลงัก่อนวนัแต่งตั /ง รวมทั /งไม่มีประวติัถกู
พิพากษาถึงที!สดุให้เป็นบคุคลล้มละลาย ไม่เป็นบคุคลที!ฝ่าฝืนข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศ คําสั!ง มติคณะกรรมการ หรือ
ข้อตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย์กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนหนงัสือเวยีนที!ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทั /งข้อพิพาทหรือ
การถกูฟ้องร้องที!อยู่ระหวา่งตดัสิน 

 

หมวดที  $ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี ยง (Internal Control and Risk Management) 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน จึงได้มอบหมายให้ผู้บริหารดําเนินการ
กํากับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การ
วิเคราะห์ และบริหารจดัการการควบคุมภายใน และรายงานไปยงักรรมการตรวจสอบ ควบคู่ไปกบัการกําหนดนโยบายที!
สําคัญและการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ ตลอดจนกํากับมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันมิให้เกิดการ
ทจุริตหรือประพฤติมิชอบ เพื!อให้กิจการของบริษัทสามารถดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
1. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท ใช้ข้อมลูภายในของบริษัท ที!มีหรือที!เป็น
สาระสําคญัซึ!งมีผลต่อการเปลี!ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ และยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ!งตนได้ล่วงรู้มาโดยอาศยั
ตําแหน่งหน้าที! หรืออยูใ่นฐานะที!มีสามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริง อนัเป็นสาระสําคญัต่อการเปลี!ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ 
และเข้ามาทําการซื /อหรือขายหลกัทรัพย์โดยอาศยัข้อเท็จจริงดงักล่าว ก่อนที!ข้อเท็จจริงดงักล่าวจะถกูเปิดเผยต่อประชาชน  
ซึ!งถือเป็นการเอาเปรียบบคุคลอื!นและเป็นการซื /อขายที!ไม่เป็นธรรม บริษัทถือเป็นความผิดทางวินยัตามข้อบงัคบัการ
ทํางานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การ
ภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น 

 

". บริษัทฯมีข้อกําหนดเกี!ยวกบัการรายงานการเปลี!ยนแปลงข้อมลูสําคญัของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ ข้อมลูเกี!ยวกบั
ญาติพี!น้อง การเข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นในนิติบคุคลอื!นใด หรือการเข้าไปเป็นกรรมการในนิติบคุคลอื!นใด เป็นต้น ซึ!งกรรมการ
และผู้บริหารจะต้องแจ้งการเปลี!ยนแปลงข้อมลูสําคญัให้แก่เลขานกุารบริษัททราบภายใน ' วนันบัจากมีการเปลี!ยนแปลง
ข้อมลูนั /น โดยมีวตัถปุระสงค์เพื!อให้เป็นข้อมลูล่าสดุเสมอ รวมทั /งได้มีข้อกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้บริษัท
ทราบทนัทีกรณีที!บริษัทมีการพิจารณาเข้าทําธุรกรรมใดๆกต็ามกบับคุคลเกี!ยวโยงกนัหรือเป็นรายการที!มีการขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื!อให้เลขานกุารบริษัทแจ้งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบเพื!อดําเนินการตาม
กฎเกณฑ์ที!เกี!ยวข้องต่อไป 

 

'. บริษัทฯกําหนดหลกัเกณฑ์เกี!ยวกบัการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยแนวทางดังกล่าว
สอดคล้องกบัลกัษณะของธุรกิจ กฎหมาย และ ข้อกําหนดที!เกี!ยวข้อง รวมทั /งกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานข้อมลูส่วน
ได้เสียมายงับริษัททกุครั /งที!มีการเปลี!ยนแปลง ซึ!งบริษัทกําหนดให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการติดตามข้อมลู
ดงักล่าว  
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&. คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดแนวทางเพื!อไม่ให้กรรมการ หรือผู้บริหารที!มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี!ยวข้องเข้าร่วม 
กระบวนการตดัสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหวา่งบริษัทกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี!ยวข้องดงักล่าว โดยก่อน
เริ!มประชมุทกุครั /งประธานกรรมการจะแจ้งให้กรรมการที!มีส่วนได้เสียในเรื!องนั /นๆแจ้งต่อที!ประชุมทราบและกรรมการท่าน
นั /นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดงักล่าว   
%. บริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซบัซ้อน และรายการระหว่างกนัที!เกิดขึ /นเกือบทั /งหมดเป็นการทํารายการตามปกติ 
ธุรกิจ   
+. บริษัทฯยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. เช่น หลักเกณฑ์การทํา 
รายการที!เกี!ยวโยงกนั หลกัเกณฑ์การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ!งสินทรัพย์ เป็นต้น 

 

หมวดที  6 การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Avoidance in Conflicts of Interest) 
คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการป้องกนัเกี!ยวกบัรายการที!อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดนโยบายห้ามมิ
ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัชั /น แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัที!อาจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท หรือ
การดําเนินธุรกรรมสําคัญ ได้แก่ รายการที!เกี!ยวโยงกัน และ/หรือการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ!งสินทรัพย์ของบริษัท โดย
กําหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบติั กระบวนการในการพิจารณาและอนุมติัรายการ หรือธุรกรรม จะต้องปฏิบติัตามระบบ
ควบคุมภายในเกี!ยวกับรายการที!เกี!ยวโยงกัน และข้อกําหนดของหน่วยงานที!กํากับบริษัทจดทะเบียน และกฎหมาย ที!
เกี!ยวข้อง 

 

หมวดที  7  จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) 
คณะกรรมการบริษัทได้สนนัสนนุให้พนกังานและผู้บริหารของบริษัทดําเนินงานอยู่บนหลกัจริยธรรม และจรรยาบรรณที!ดี  
ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการร่างเป็นนโยบายจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัท  เพื!อเป็นข้อพึงปฏิบัติ
สําหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ยึดมั!นเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ความซื!อสัตย์ สุจริต 
ยุติธรรม รักษาความลบั คุณธรรมในวิชาชีพ และการปฏิบติัตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื!อสร้างความเชื!อมั!น 
และความไว้วางใจแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มและผู้ ที!เกี!ยวข้อง  
 

หมวดที  8 นโยบายต่อต้านการทุจริต 

บริษัทมีเจตนารมณ์ที!จะป้องกนัและไม่สนบัสนนุให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การคอร์รัปชั!นการให้/รับสินบนแก่/จากเจ้าหน้าที!ของรัฐและเอกชน อาทิ บคุลากรของบริษัทต่างๆ ที!มีธุรกรรมร่วมกบั
บริษัท ทั /งทางตรงและทางอ้อมเพื!อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ!งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขนั  
 

ทั /งนี /บริษัทได้เปิดช่องทางในการรับข้อมลู,ข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสพฤติกรรมที!ส่อถึงการทจุริต เพื!อให้พนกังานและผู้ มี
ส่วนเกี!ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอนัควรสงสยั โดยมั!นใจได้วา่ผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ถกูลงโทษหรือ
โยกย้ายที!ไม่เป็นธรรม หรือกลั!นแกล้งด้วยประการใด 

 

การกํากบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีการแต่งตั /งบคุคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยบริษัทฯได้กําหนดระเบียบปฏิบติัให้การเสนอชื!อและใช้สิทธิ
ออกเสียงดงักล่าวต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบคุคลที!ได้รับการแต่งตั /งให้เป็นกรรมการในบริษัท
ย่อย มีหน้าที!ดาํเนินการเพื!อประโยชน์ที!ดีที!สดุของบริษัทย่อย นอกจากนี /การทํารายการเกี!ยวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไป
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ซึ!งสินทรัพย์ หรือการทํารายการสําคญัอื!นๆ ให้ใช้หลกัเกณฑ์ที!เกี!ยวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูและการทํารายการใน
ลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการกํากบัดแูลให้มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทึกบัญชีของบริษัทย่อย
ในรูปแบบเดยีวกนักบับริษัทฯ เพื!อบริษัทฯสามารถตรวจสอบและนํามาจดัทํางบการเงินรวมได้ทนัตามกําหนด 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีให้แก่ บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั ดงันี / 

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)  
 สําหรับค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของปี "%+' ได้นําเสนอต่อที!ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี "%+' เพื!ออนมุติัตอ่ไป 

 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 3 ปี ตั #งแต่ปี 2561 - 2563   (หน่วย : บาท) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี "%+# ปี "%+"  ปี 2563 (ปีที!เสนอ) เปลี!ยนแปลง (+/-) 

ค่าสอบบญัชีของบริษัท (บาท) 1,100,000 1,110,000 1,150,000 +3.60% 

ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย (บาท) 1,050,000 1,230,000 1,310,000 +6.50% 

รวมทั #งสิ #น (บาท) 2,150,000 2,340,000 2,460,000 +5.15% 

 

2. ค่าตอบแทนอื!น (Non Audit Fee) 
- ไม่มี – 
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&=.ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทประกอบกิจการด้วยความดแูลและใส่ใจต่อผู้ มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สงัคมและสิ!งแวดล้อม ดําเนินธุรกิจที!
มีคุณธรรม จริยธรรม และตั /งอยู่บนหลกัการการกํากับดูแลกิจการที!ดี เป็นเครื!องมือในการกํากับดแูลให้กิจการของบริษัท
ดําเนินไปด้วยความสื!อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม โดยตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ!งแวดล้อม โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการให้เกิดการดําเนินกิจการ เป็นการสร้างความสําเร็จ
และประโยชน์สขุ ซึ!งส่งผลดีต่อความยั!งยืนของกิจการ โดยบริษัทได้ดําเนินการดงันี / 
 

ภายในองค์กร 

1. บริษัทมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบ   
#.# บริษัทให้ความสําคญัต่อการเรียนรู้ การฝึกอบรม เพื!อพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานในทกุระดบัชั /น 

ทั /งความรู้ในทกัษะเฉพาะในงาน และทกัษะการบริหารงาน เพื!อให้พนกังานได้เติบโตในองค์กร เป็นผู้บริหารที!ดี
ต่อไปในอนาคต 

#.". บริษัทให้ข้อมูลที!โปร่งใสกับพนกังาน มีการประชุมพนกังานเพื!อแถลงนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย ทั /งที!เป็น
ตวัเลข และไม่เป็นตวัเลข เพื!อให้รับทราบและเข้าใจ และดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั 

#.' สนบัสนนุให้พนกังานในองค์กร มีการใช้ชีวิตที!สมดลุระหว่างการทํางาน และชีวิตครอบครัว โดยพัฒนาระบบการ
จัดการให้มีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทํางานในทุกแผนก เพื!อให้การทํางานมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และการทํางานมีประสิทธิผลมากยิ!งขึ /น ทําให้ใช้เวลาในการทํางานน้อยลง ไม่ต้องทํางานล่วงเวลา มี
ชีวิตกบัครอบครัวและได้พกัผ่อนหลงัเลิกงานมากขึ /น 

2. สุขภาวะและความปลอดภัยในการทาํงาน 

".# สํานักงานของบริษัทตั /งอยู่ใกล้กับคลังสินค้า บริษัทจึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน มีการดูแล
จดัเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการเบิกสินค้าและการขนย้าย  นอกจากนี / บริษัทยังได้คํานึงถึงความ
ปลอดภยัและอาชีวะอนามยั โดยได้มีการจดัอบรมเตรียมความพร้อมให้กบัพนกังานในกรณีเกิดเหตอุคัคีภยั เพื!อ
ลดความสญูเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

"." บริษัทได้คํานึงสขุภาพพนกังาน มีการจดัตรวจสขุภาพประจําปี พร้อมแพทย์ให้คําแนะนําการดูแลสขุภาพ ณ ที!
ทําการของบริษัท และบริษัทในเครือ เป็นประจําทุกปี เพื!อให้มั!นใจว่า พนกังานบริษัทฯ มีสขุภาพที!ดีเหมาะสม
ต่อการทํางาน 

3. การจัดการเรื องสิ งแวดล้อม 

'.# การผลิตสินค้าของบริษัทมีกระบวนผลิตหลกัๆ " รูปแบบ กล่าวคือ  
1. บริษัทจะนําเหล็กเส้นไปผ่านกระบวนการรีด และขึ /นรูป เพื!อใช้เป็นโครงคร่าวผนงัและฝา้เพดาน 

2. บริษัทจะทําการแปรรูปอลมิูเนียมเส้น โดยการตดัประกอบเป็นบานประตหูน้าต่าง 

ในกระบวนการผลิต บริษัทใช้เครื!องจกัรที!ทนัสมยั โดยวสัดทีุ!เหลือจากการผลิต สามารถรีไซเคิลแล้วนํากลบัมาใช้ได้อีก จึง
อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการผลิตของบริษัทไม่สร้างมลพิษต่อสิ!งแวดล้อม ประกอบกบัที!ตั /งโรงงานอยู่ในนิคมอตุสาหกรรม 
ซึ!งเป็นพื /นที!สีม่วง ไม่ติดกบัเขตชมุชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบโรงงาน 

 

'." บริษัทให้ความสําคัญเรื!องมลพิษ สิ!งแวดล้อม และการดูแลการใช้เชื /อเพลิง เนื!องจากธุรกิจของบริษัทมีบริการ
ขนส่งสินค้าให้กับลกูค้า บริษัทมีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งเป็นประจํา และเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ทุก
คนั เพื!อเป็นการดแูลสิ!งแวดล้อมอีกด้วย 
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4. ธรรมาภบิาลและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน 

บริษัทมีค่านิยมองค์กร 6 ข้อ คือ ทํางานเป็นทีม มุ่งมั!นบริการลูกค้า มุ่งเน้นคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ พฒันาอย่าง
ต่อเนื!อง ยึดมั!นความซื!อตรง ซึ!งมีการสื!อสารให้กับพนักงานทุกคนทราบ และดําเนินงานตามค่านิยมดังกล่าวอย่าง
สมํ!าเสมอ อีกทั /งบริษัทได้ดําเนินงานอย่างมีขั /นตอนที!ชดัเจน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
 

ภายนอกองค์กร  
บริษัทมีการจดัการคู่ค้าและหุ้นส่วนกิจการที!รับผิดชอบต่อสงัคม  
สืบเนื!องจากค่านิยมองค์กร 6 ข้อ ดังที!ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทจึงได้ให้ความสําคญัความรับผิดชอบทางสงัคมกับ
บคุคลภายนอกองค์กร อนัได้แก่ 

1. ลูกค้า : บริษัทให้ความสําคญัเกี!ยวกบัสินค้าและบริการ เพื!อสนองตอบความต้องการของลกูค้าให้มากที!สดุ ดงันี / 
#.# บริษัทได้จดัแบ่งทีมขายเพื!อให้การดูแลและแนะนํากับลกูค้าแต่ละกลุ่ม เพื!อให้ลกูค้าได้มีความรู้ ความเข้าใจใน

ผลิตภณัฑ์ และได้รับความพึงพอใจสงูสดุ อนัจะนํามาซึ!งการเติบโตของรายได้ที!ยั!งยืนในอนาคต 

#." บริษัทไม่หยุดยั /งในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์ ซึ!งเป็นสินค้าที!มีนวตักรรม เพื!อให้ทันต่อ
ความเปลี!ยนแปลงของรูปแบบการใช้ชีวิตของลกูค้า และทนัต่อการเปลี!ยนแปลงของเทคโลยีของโลก 

บริษัทมีศนูย์ Gyproc Centre ซึ!งจะทําหน้าที!ให้คําแนะนําสินค้าที!เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า  
#.' นอกจากนี /บริษัทยงัได้จดัให้มีศนูย์ฝึกอบรมกบัลกูค้าที!เป็นผู้ รับเหมา (Gyproc Training Center) ให้ได้รับความรู้

ในการติดตั /งผลิตภณัฑ์ของบริษัทและสามารถสอบถามปัญหาเกี!ยวกบัการใช้สินค้าได้ตลอดเวลา โดยทางศนูย์
จะมีการอบรมให้กบัลกูค้าและผู้ ที!สนใจจดัขึ /นอย่างสมํ!าเสมอ 

#.& สินค้าของบริษัทเมื!อติดตั /งให้แล้ว บริษัทยงัมีการรับประกนัคณุภาพสินค้า ทกุงานที!บริษัทเป็นผู้ติดตั /ง 

#.% บริษัทจดัตั /งให้มีแผนก Call Centre ที!คอยให้บริการช่วยเหลือลกูค้า ในด้านการเช็คสต็อกสินค้า ตรวจสอบวงเงิน 
แจ้งข้อมลูการส่งเสริมมการขาย และติดต่อประสานงานการจดัส่ง ลกูค้าสามารถสอบถามสถานะของรถจดัส่ง
ได้ตลอดเวลา เพื!อให้ลกูค้าสามารถวางแผนรับสินค้าได้อย่างสะดวกมากขึ /น   

#.+ ทั /งนี / บริษัทยงัคงสานความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า มีการเข้าพบลกูค้าเป็นประจํา และมีการร่วมงานสงัสรรค์ เพื!อ

พฒันาความสมัพนัธ์ที!ดีต่อลกูค้าในหลายกลุ่ม อนัได้แก่ ลกูค้าที!เป็นกลุ่มสถาปนิก มณัฑนากร โดยเข้าร่วมงาน 

TIDA Night และมีการจดักิจกรรม MOVIE Night เพื!อคืนกําไรให้กบัลกูค้า เป็นประจําทกุปีอีกด้วย 

 

จากการที!บริษัทมีความรับผิดชอบในการขายสินค้าและใส่ใจในการให้บริการกบัลกูค้าทกุราย  ลกูค้าจึงมีความเชื!อใจ

และมีการติดต่อซื /อขายอย่างต่อเนื!องเป็นระยะเวลานาน ทําให้ฐานลกูค้าของบริษัทเติบโตขึ /นในทกุๆปี  และมีการซื /อ

เพิ!มขึ /นด้วย อนึ!ง บริษัทมิได้ดูแลแค่เพียง ผลิตภณัฑ์ บริการ และสานความสมัพนัธ์เท่านั /น แต่บริษัทยงัคงมุ่งมั!นที!จะ

สนบัสนนุให้ลกูค้าเติบโตไปพร้อมๆ กบับริษัท โดยบริษัทจะมีการพิจารณาผลกรซื /อ และประวติัการชําระเงินที!ผ่านมา  

เพื!อพิจารณาให้วงเงินขายเครดิตกับลกูค้า เพื!อเพิ!มสภาพคล่องให้กับกิจการของลกูค้า โดยทางบริษัทมีนโยบายใน

การป้องกนัความเสี!ยงอนัเกิดจากหนี /มีปัญหา โดยควบคมุการให้เครดิตไม่เกิน +* วนั และได้ทําประกนัหนี /ของลกูค้า

อีกด้วย 
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2. ผู้ถือหุ้น : 
บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฎิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั การคํานึงถึงบทบาทของผู้ มีส่วน
ได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ!งได้เปิดเผยไว้ใน หวัข้อ การกํากับ
กิจการของบริษัท   
อนึ!ง บริษัทได้กําหนดนโยบายจ่ายปันผล ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิที!เหลือหลงัจากหกัเงินสํารอง
ต่างๆ ทกุประเภท เพื!อเป็นการปันผลกําไรของบริษัทไปยงัผู้ ถือหุ้นอย่างสมํ!าเสมอ  จากการที!บริษัทมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้ ถือหุ้นด้วยดีมาโดยตลอด บริษัทเชื!อมั!นว่าจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ ถือหุ้นต่อไปในระยะยาว  

 

3. คู่ค้า  
บริษัทให้ความสําคัญต่อความสัมพันธ์ที!ดีกับคู่ค้า ทั /งที!เป็นบริษัท และสถาบันการเงิน โดยบริษัทตะหนักถึงความ
ซื!อสตัย์ และเที!ยงตรงในการชําคืนหนี / ทั /งเจ้าหนี /การค้า และเจ้าหนี /สถาบนัการเงิน ที!ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาใน
เรื!องการชําระหนี / จนได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้า ธนาคารและสถาบันการเงินให้วงเงินการค้า และวงเงินสินเชื!อ
เพิ!มขึ /น โดยธนาคารและสถาบันการเงินได้พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี /ยให้กับบริษัท ทําให้บริษัทมีการบริหาร
ต้นทนุทางการเงินได้ดีขึ /น 

 

บริษัทมีความมุ่งมั!นที!จะเติบโตไปพร้อมๆ กับคู่ค้าของบริษัทไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ ที!ผ่านมาบริษัทได้
พัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าที!ดีเสมอมา เพื!อที!จะให้บริษัทคู่ค้าเติบโตก้าวหน้าควบคู่กันไปกับการเติบโตของ
บริษัท  

 

4. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ให้กับมูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ เพื!อสนบัสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียนโบว์
มอนท์ จ.ชยัภูมิ เป็นประจําทุกปี และมีส่วนร่วมในการก่อสร้างบ้านพกัครู อาคารเรียน โดยใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัท 
เพราะเราเชื!อว่าเด็กๆ ในวนันี / จะเป็นอนาคตของชาติในวนัหน้า เราจึงร่วมให้การดูแล และช่วยเหลือโดยเฉพาะกับ
เด็กที!ด้อยโอกาสทางสงัคม  
 

สําหรับชุมชนรอบข้าง บริษัทได้ให้การดแูลใส่ใจกับเด็กที!ด้อยโอกาส โดยได้บริจาคทุนทรัพย์ และร่วมทํากิจกรรมกับ
เด็กในสถานสงเคราะห์บ้านมหาเมฆ ซึ!งตั /งอยู่ใกล้สถานที!ตั /งของบริษัท เป็นประจําอีกด้วย 

 

 

บริษัทเชื!อมั!นว่า การที!บริษัทคํานึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สงัคมและสิ!งแวดล้อม จะส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตที!ยั!งยืน
ต่อไป  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี ยง 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ผู้บริหารดแูลระบบการควบคมุภายใน ทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคมุ
ภายใน การวิเคราะห์ และบริหารจดัการการควบคมุภายใน และรายงานไปยงักรรมการตรวจสอบ เพื!อให้คณะกรรมการ
มั!นใจว่าบริษัทมีการควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี!ยงที!เพียงพอและเหมาะสม เพื!อให้การดําเนินงานของ
บริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการดแูลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม มีการจดัทํา
และการรายงานข้อมลูงบการเงินที!ถกูต้องครบถ้วน เชื!อถือได้ และทนัเวลาในการรายงานต่อผู้ถือหุ้นและนกัลงทนุตาม
กฎเกณฑ์ที!ตลาดหลกัทรัพย์ฯกําหนด 

 

อนึ!งจากการสอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในสําหรับปี "%+" ผลปรากฎว่าบริษัทและ
บริษัทย่อยมีการควบคมุภายในที!เพียงพอและเหมาะสม  และไม่พบข้อบกพร่องเกี!ยวกบัระบบการควบคมุภายในที!เป็น
สาระสําคญั 
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12. รายการระหว่างกนั 

 

บริษัทฯ มีการทํารายการกบับคุคลที!มีความสมัพนัธ์เกี!ยวโยงกนัและอาจมีความขดัแย้งกนัทางผลประโยชน์ ตาม
มาตรา 258  ของ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. "%'% ม ี

ข้อมลูแสดงรายการระหว่างบริษทั บิวเดอสมาร์ท  จํากดั (มหาชน)และบริษัทย่อย กบับคุคลที!อาจมีความขดัแย้ง 

ชื!อ ลกัษณะรายการ ความสมัพนัธ์ 

มลูค่าทั /งหมด 

ปี "%+" 

(ไม่รวม VAT)  

ยอดคงเหลือ 
ณ. '# ธ.ค. +"  

บจ. รวมโชคชยั
เอ็นจิเนียริ!ง  

#.รับเหมาก่อสร้างให้กบัโครงการของ นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์
เป็นกรรมการของ 

บมจ.บิวเดอสมาร์ท   
บจ. ทีค ดีเวลลอปเมนท์     
บจ. รวมโชคชยั เอ็นจิเนียริ!ง 

    

- บจ. แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ 
    

133,790,538.00  

     

8,332,175.77  

- บจ. ทีค ดีเวลลอปเมนท์   
    

126,404,166.40  
        0.00  

". ซื /อวสัดกุ่อสร้าง จาก     

- บมจ. บิวเดอสมาร์ท 
       

24,249,665.97  

        

20,181,726.71  

บจ. แอล เค เอช                    
ดีเวลลอปเม้นท์  

โอนเงินผ่อนดาวน์ของโครงการ เดอะ 
ทีค สขุมุวิท '- ให้กบั บจ. ทีค ดีเวลล
อปเมนท์   นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์  

เป็นกรรมการทั /ง " บริษัท 

       0  

     

1,489,790.60  รับชําระเงินผ่อนดาวน์ของโครงการ
เดอะ ทีค สขุมุวิท '- ให้กบั บจ. ทีค 
ดีเวลลอปเมนท์   

29,970398.38 

บจ. แอล เค เอช 
เทรดดิ /ง  

ให้บริการเช่ารถกบับจ. ทีค ดีเวลลอป
เมนท์   

นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์  
เป็นกรรมการทั /ง " บริษัท 

          

192,600.00  
- 

นายวรุตม์ 
ภาณพุฒันพงศ ์

ให้บริการเช่าอาคารสํานกังานของ
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั  

นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์  
เป็นกรรมการทั /ง " บริษัท 

          

600,000.00  
- 
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มาตรการหรือขั #นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 

ในกรณีที!มีรายการระหว่างกนัของบริษัท กบับคุคลที!เกี!ยวโยงกนั หรือ บคุคลที!อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะมีการทํารายงานแจ้งไปยงัเลขานกุารบริษัทเพื!อตรวจสอบ
ขอบเขตการอนมุติัรายการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที! ทจ."#/"%%# เรื!องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที!
เกี!ยวโยงกนั และนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื!อรับทราบและ/หรือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ(แล้วแต่กรณี) ในกรณีที!คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไม่มีความชํานาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกนัที!อาจเกิดขึ /น บริษัทฯ จะให้บคุคลที! ' ซึ!งเป็นผู้ เชี!ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี!ยวกบัรายการ
ระหว่างกนัดงักล่าว เพื!อนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือ
หุ้น (แล้วแต่กรณี) และทําการเปิดเผยข้อมลูตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื!อง การ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที!เกี!ยวโยงกนั พ.ศ."%&+  ต่อไป ทั /งนี / กรรมการซึ!งมีส่วน
ได้ส่วนเสียในเรื!องใดไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนมุติัรายการระหว่างกนัในเรื!องนั /น 

อนึ!ง บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั /งคณะกรรมการจดัซื /อจดัจ้าง เพื!อดแูลให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกบัผู้ มีส่วนได้
เสียทกุฝ่าย ในกรณีที!กรรมการจดัซื /อจดัจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื!องใด ก็จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนมุติัรายการ
ระหว่างกนัในเรื!องนั /นด้วยเช่นกนั 

ทั /งนี / บริษัทฯ จะทําการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที!ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี
ของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ %+-#) และรายงานประจําปี (Annual Report) ของบริษัท 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต   

บริษัทมีนโยบายการทํารายการระหว่างกนั ซึ!งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   โดยในการทํารายการระหว่างกนับริษัทจะกําหนดเงื!อนไขและ
ข้อตกลง ให้เป็นไปตามราคาและเงื!อนไขทางการค้าที!เป็นธรรมและไม่เป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัท 
ย่อย และผู้ ถือหุ้น ทั /งนี / จากการที!กรรมการบริษัทบางท่านเป็นกรรมการของบริษัทคูค้่าบางราย ทําให้บริษัทมีแนวโน้มที!จะ
มีการทํารายการระหว่างกนักบับคุคล/กิจการอื!นที!อาจมีความขัดแย้งในอนาคตอย่างต่อเนื!อง อย่างไรก็ตาม รายการ
ระหว่างกนัที!เกิดขึ /นทกุรายการเป็นรายการที!สมเหตสุมผล จําเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็น
สําคญั  และเป็นรายการที!เกิดขึ /นจากการดําเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท  ซึ!งบริษัทจะทําการเปิดเผยรายการระหว่างกนั
ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิที!ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท ตามมาตรฐานการบญัชีที!กําหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี  
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ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงนิที สําคัญ 

 

งบการเงนิ 

 

ผู้สอบบัญชีและรายงานผู้สอบบัญชี 
งบการเงินสําหรับงวดบญัชีปี #$%# ตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบญัชี ชื!อ นางสาวปณิตา โชตแิสงมณีกลุเป็นผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที! &$'$ ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั  ซึ!งเป็นผู้สอบบญัชีที!ได้รับความเห็นสอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 
 

 

ความเหน็ผู้สอบบัญชต่ีองบการเงนิสําหรับงวดบัญชีปี "#$" 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
ของเฉพาะบริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) ตามลําดบั ซึ!งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที! "* ธันวาคม พ.ศ. #$%# งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื!นรวมและงบกําไรขาดทนุ
และกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื!นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วน
ของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ +นสดุวนัเดียวกนัและหมาย
เหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที!สําคญั 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการข้างต้นนี + แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) ตามลําดบั ณ วนัที! 
"* ธันวาคม พ.ศ. #$%# ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกจิการ สําหรับปีสิ +นสดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที!ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

สรุปรายการงบแสดงการเปลี ยนแปลงฐานะการเงิน 

(พันบาท) 

ตรวจสอบแล้ว 

สิ %นสุด 31 ธ.ค. 62 สิ %นสุด 31 ธ.ค. 61 สิ %นสุด 31 ธ.ค. 60 

จํานวน %  จํานวน  %  จํานวน  % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 39,137.83 2.06%     191,561.13  12.68%       81,173.75  14.16% 

ลกูหนี +การค้าและลกูหนี +หมนุเวียนอื!น - สทุธิ 125,887.08 6.62%     139,707.82  9.25%       87,194.52  15.21% 

สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 97,842.17 5.14%       93,420.02  6.19%     101,375.70  17.68% 

ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 758,086.10 39.86%     576,110.40  38.14%                 -    0.00% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื!น 53,837.81 2.83%       36,988.89  2.45%        5,575.57  0.97% 

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,074,790.99 56.51%  1,037,788.26  68.71%     275,319.54  48.02% 

อสงัหาริมทรัพย์เพื!อการลงทนุ – สทุธิ 233,244.20 12.26%     188,707.80  12.49%       62,500.00  10.90% 

เงินลงทนุในตราสารหนี +ที!จะถือจนครบกําหนด - สทุธิ 10,910.79 0.57%       11,051.34  0.73%       11,188.80  1.95% 

โครงการที!อยู่อาศเัพื!อผู้เกษียณอายรุะหว่างพฒันา 446,421.88 23.47%     180,899.63  11.98%     139,263.66  24.29% 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 49,550.70 2.61%       28,901.22  1.91%       29,327.64  5.12% 

เงินฝากธนาคารติดภาระคํ +าประกนั 51,429.00 2.70%       36,500.00  2.42%       32,750.00  5.71% 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน – สทุธิ 18,679.87 0.98%       15,331.20  1.02%       13,063.84  2.28% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี – สทุธิ 11,315.63 0.59%        7,018.85  0.46%        4,774.97  0.83% 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื!น 5,727.54 0.30%        4,204.96  0.28%        5,105.92  0.89% 

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 827,279.61 43.49%     472,615.00  31.29%     297,974.84  51.98% 

รวมสินทรัพย์ 1,902,070.60 100.00%  1,510,403.26  100.00%     573,294.38  100.00% 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั +นจากสถาบนัการเงิน 345,781.93 18.18%       66,082.90  4.38%        5,202.32  0.91% 

เจ้าหนี +การค้าและเจ้าหนี +หมนุเวียนอื!น 211,971.70 11.14%     160,466.91  10.62%     104,928.90  18.30% 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 5,831.27 0.31%        7,983.26  0.53%        5,504.66  0.96% 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที!จะถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ!งปี 

60,000.00 3.15%       83,884.00  5.55%                 -    0.00% 

หนี +สินระยะยาวภายใต้สญัญาเช่าการเงินที!จะถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ!งปี 

2,034.06 0.11%        1,568.12  0.10%        1,534.75  0.27% 

เงินกู้ ยืมระยะสั +นจากบคุคลอื!น-สทุธิ 139,756.30 7.35%       99,325.02  6.58%                 -    0.00% 

เงินมดัจําและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าซื +อห้องชดุ 45,229.30 2.38%       59,534.38  3.94%                 -    0.00% 

หนี +สินที!เกิดจากสญัญา 14,595.49 0.77%       22,939.66  1.52%       23,533.94  4.11% 

เงินกู้ ยืมระยะสั +นจากบคุคลหรือกิจการที!เกี!ยวข้องกนั 10,000.00 0.53%                 -    0.00%                 -    0.00% 

เงินประกนัผลงาน 21,945.86 1.15%        6,487.43  0.43%        1,723.85  0.30% 

หนี +สินหมุนเวียนอื!น 3,177.17 0.17%        2,322.76  0.15%        2,230.21  0.39% 

     รวมหนี %สินหมุนเวียน 860,323.08 45.23%     510,594.44  33.81%     144,658.64  25.23% 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สทุธิ 272,762.10 14.34%     236,220.00  15.64%                 -    0.00% 

หนี +สินระยะยาวภายใต้สญัญาเช่าการเงิน - สทุธิ 4,114.26 0.22%        1,547.70  0.10%        1,540.34  0.27% 

หนี +สินจากเงินที!ต้องคืนให้กบัผู้เช่า 104,309.32 5.48%       94,767.85  6.27%       43,368.00  7.56% 

ประมาณการหนี +สินไม่หมนุเวียนสําหรับผลประโยชน์ 8,108.00 0.43%        8,504.31  0.56%        6,977.99  1.22% 
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สรุปรายการงบแสดงการเปลี ยนแปลงฐานะการเงิน 

(พันบาท) 

ตรวจสอบแล้ว 

สิ %นสุด 31 ธ.ค. 62 สิ %นสุด 31 ธ.ค. 61 สิ %นสุด 31 ธ.ค. 60 

จํานวน %  จํานวน  %  จํานวน  % 

พนกังาน 

หนี +สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี-สทุธิ 0.00 0.00%        1,392.11  0.09%        5,235.36  0.91% 

     รวมหนี %สินไม่หมุนเวียน 389,293.68 20.47%     342,431.97  22.67%       57,121.68  9.96% 

รวมหนี %สิน 1,249,616.76 65.70%     853,026.41  56.48%     201,780.32  35.20% 

ทนุจดทะเบียน             

หุ้นสามญั 2,185,143,140 หุ้น 
218,514.31 11.49%     218,514.31  14.47%     204,736.15  35.71% 

มลูค่าหุ้นละ 0.10 บาท  

ทนุที!ออกและชําระแล้ว             

หุ้นสามญั 2,130,506,193 หุ้น  
213,050.62 11.20%     213,050.62  14.11%     169,598.07  29.58% 

มลูค่าหุ้นละ 0.10 บาท  

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 343,503.71 18.06%     343,503.71  22.74%     142,273.29  24.82% 

สํารองเพื!อการจ่ายที!ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

กําไรสะสม             

จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 12,635.05 0.66%       10,512.69  0.70%        8,145.28  1.42% 

ยงัไม่ได้จดัสรร 81,061.86 4.26%       88,296.34  5.85%       49,497.40  8.63% 

องค์ประกอบอื!นของส่วนของผู้ถือหุ้น 2,204.39 0.12%        2,002.92  0.13%        1,969.64  0.34% 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 652,455.63 34.30%     657,366.28  43.52%     371,483.68  64.80% 

ส่วนได้เสียที!ไม่มีอํานาจควบคมุ (1.79) (0.00%)             10.55  0.00%             30.38  0.01% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 652.45 34.30%     657,376.83  43.52%     371,514.06  64.80% 

รวมหนี %สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,902.07 100.00%  1,510,403.24  100.00%     573,294.38  100.00% 
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด 

(พันบาท) 

 ตรวจสอบแล้ว  

ปี 2562  ปี 2561   ปี 2560  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:       

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิก่อนภาษี 31,204.01           66,419.10            51,084.70  

ปรับรายการกระทบกําไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน       

หนี +สงสยัจะสญู (โอนกลบั) – สทุธิ 931.30              (701.70)              (548.68) 

ค่าเสื!อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 13,416.53           11,997.78            10,845.68  

กําไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื!อการลงทนุ (10,528.51)          (49,667.33)          (27,003.44) 

โอนกลบัค่าเผื!อมลูค่าสินค้าล้าสมยั – สทุธิ 0.00              (325.63)             2,080.95  

(กําไร)จากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย                          -    

ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรพัย์สาวรและสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 1,620.26             2,752.67                822.47  

(กําไร)ขาดทนุที!ยงัไม่เกิดขึ +นจริงจากอตัราแลกเปลี!ยน – สทุธิ (411.74)                (97.89)            (1,241.05) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน                          -    

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 1,999.47             1,526.33              1,547.71  

ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที!ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์                          -    

ดอกเบี +ยรับ (1,572.09)            (1,091.41)            (2,047.97) 

ต้นทนุทางการเงิน 9,494.24             2,878.19              1,575.92  

ขาดทุนจากกจิกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี ยนแปลง       

ในสินทรัพย์และหนี %สินดําเนินงาน 46,153.47          33,690.10           37,116.28  

สินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ มขึ %น)ลดลง       

ลกูหนี +การค้าและลกูหนี +หมนุเวียนอื!น 1,300.61          (51,161.68)             4,395.98  

สินค้าคงเหลือ (6,512.40)             7,704.71             (3,639.61) 

ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (159,829.36)        (566,067.61)                      -     

สินทรัพย์หมนุเวียนอื!น (16,848.93)          (31,413.31)             1,707.65  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื!น (1,522.58)               900.97               (667.50) 

หนี %สินดําเนินงานเพิ มขึ %น(ลดลง)       

เจ้าหนี +การค้าและเจ้าหนี +หมนุเวียนอื!น 46,883.54           50,423.88            10,232.67  

เงินมดัจําและรับเงินล่วงหน้าค่าซื +อห้องชดุ (14,305.09)           59,534.38    

เงินมดัจํารับล่วงหน้า (8,344.17)              (594.28)            (4,652.47) 

หนี +สินหมุนเวียนอื!น 854.41                 93.05                122.78  

หนี +สินจากเงินที!ต้องคืนให้กบัผู้เช่า 9,541.47           41,846.95            43,368.00  

เงินประกนัผลงาน 15,458.43             4,763.58              1,723.85  

จ่ายชําระภาษีเงินได้นิติบคุคล (16,244.17)          (10,180.85)            (8,624.42) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (72,233.49)      (460,460.11)          81,083.21  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :       

เงินสดจ่ายเงินให้กู้ ยืมระยะสั +นแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกนั                        -                         -    
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด 

(พันบาท) 

 ตรวจสอบแล้ว  

ปี 2562  ปี 2561   ปี 2560  

เงินสดรับชําระคืนเงินให้กู้ ยืมระยะสั +นแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกนั 13,290.51                      -                         -    

เงินสดจ่ายเพื!อโครงการที!อยู่อาศยัเพื!อผู้เกษียณอายรุะหว่างพฒันา (323,901.44)        (104,525.95)          (48,979.89) 

เงินสดจ่ายเพื!อซื +อสินทรัพย์ถาวร (23,821.34)            (7,153.36)          (13,662.18) 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 15.33                   7.48                    9.35  

เงินสดจ่ายเพื!อซื +อสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (5,179.43)            (4,510.71)            (3,683.10) 

เงินสดจ่ายเพื!อซื +อเงินลงทนุในตราสารหนี +ที!จะถือจนครบกําหนด                        -             (11,255.36) 

เงินสดจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย                        -                         -    

เงินสดจ่ายเพื!อลงทนุในบริษัทย่อย                        -                         -    

เงินสดรับจากการลดทนุในบริษัทย่อย                        -                         -    

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย                        -                         -    

เงินฝากธนาคารติดภาระคํ +าประกนัเพิ!มขึ +น (14,929.00)            (3,750.00)             7,500.00  

เงินสดรับดอกเบี +ยรับ 1,673.13               921.96              2,070.98  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (352,852.24)      (119,010.58)        (68,000.21) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

เงินกู้ ยืมระยะสั +นจากสถาบนัการเงินเพิ!มขึ +น(ลดลง) 279,699.03           60,883.22              4,491.36  

เงินกู้ ยืมระยะสั +นจากบคุคลหรือกิจการที!เกี!ยวข้องกนัเพิ!มขึ +น 10,000.00     

เงินกู้ ยืมระยะสั +นจากบคุคลอื!นเพิ!มขึ +น – สทุธิ 36,220.71           96,872.43    

จ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน       

จ่ายชําระหนี +สินระยะยาวภายใต้สญัญาเช่าการเงิน (2,368.12)            (2,074.34)            (2,024.73) 

เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 145,427.97         320,104.00    

จ่ายชําระหนี +เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (132,769.87)     

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้                        -           (100,000.00) 

เงินสดรับค่าหุ้นเพิ!มทนุ 0.00         244,682.98                       -    

เงินสดจ่ายเงินปันผล (31,950.48)          (19,127.25)                      -    

จ่ายชําระต้นทนุทางการเงิน (31,798.29)          (11,516.24)            (6,886.95) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 272,460.95       689,824.80        (104,420.33) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ มขึ %น(ลดลง) - สุทธิ          (152,624.77)       110,354.10         (91,337.33) 

ผลต่างอตัราแลกเปลี!ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 201.47                 33.28                280.79  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 191,561.13           81,173.75          172,230.28  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 39,137.83        191,561.13           81,173.75  

ข้อมูลเพิ มเติมประกอบงบกระแสเงินสด   
    

รายการที ไม่เป็นตัวเงิน   

เจ้าหนี +ค่าซื +อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเพิ!มขึ +น 2,830.68       2,403,327.69                       -    

สินทรัพย์ถาวรที!ได้มาส่วนที!รับโอนจากสินค้าคงเหลือ 2,090.25               576.60                       -    

สินทรัพย์ถาวรที!ได้มาภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน 5,128.57             1,954.88                       -    

หุ้นปันผล                        -                         -    
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด 

(พันบาท) 

 ตรวจสอบแล้ว  

ปี 2562  ปี 2561   ปี 2560  

หกักลบหนี +ระหว่างเงินทดรองจ่ายกบัค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของบริษัทย่อย                        -                         -    

เจ้าหนี +ค่าซื +อโครงการที!อยู่อาศยัเพื!อผู้เกษียณอายรุะหว่างพฒันาเพิ!มขึ +น 1,584.49           12,406.03              1,255.60  

ต้นทนุการกู้ ยืมที!เกี!ยวข้องกบัการได้มาของ 
5,225.50             1,244.45              4,109.55  

โครงการที!อยู่อาศยัเพื!อผู้เกษียณอายรุะหว่างพฒันา 

ต้นทนุการกู้ ยืมที!เกี!ยวข้องกบัการได้มาของ 
24,620.14           10,042.79                       -    

ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

แปลงสภาพลกูหนี +อื!นกิจการที!เกี!ยวข้องกนั 
13,290.51     

เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั +นกิจการที!เกี!ยวข้องกนั 
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สรุปรายการงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(พันบาท) 

ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

จํานวน %  จํานวน  %  จํานวน  % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 849,628.60 100.00%       588,629.19  100.00%       562,697.90  100.00% 

รวมรายได้ 849,628.60 100.00%       588,629.19  100.00%       562,697.90  100.00% 

ต้นทนุขายและการให้บริการ 625,357.97 73.60%       404,073.43  68.65%       394,785.62  70.16% 

รวมต้นทุนขาย 625,357.97 73.60%       404,073.43  68.65%       394,785.62  70.16% 

กําไรขั %นต้น 224,270.63 26.40%       184,555.76  31.35%       167,912.28  29.84% 

รายได้อื!น 4,410.11 0.52%          5,555.44  0.94%         10,142.15  1.80% 

กําไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรม ของอสงัหาริมทรัพย์เพื!อ
การลงทนุ 

10,528.51 1.24%         49,667.33  8.44%         27,003.44  4.80% 

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 239,209.24 28.15%       239,778.53  40.74%       205,057.88  36.44% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 198,510.99 23.36%       170,481.24  28.96%       152,397.29  27.08% 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี %ยจ่ายและภาษีเงินได้ 40,698.25 4.79%         69,297.29  11.77%         52,660.60  9.36% 

ต้นทนุทางการเงิน 9,494.24 1.12%          2,878.19  0.49%          1,575.92  0.28% 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 31,204.01 3.67%         66,419.10  11.28%         51,084.70  9.08% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,287.52 0.74%          6,120.00  1.04%         15,696.81  2.79% 

กําไรสุทธิสําหรับปี 24,916.49 2.93%         60,299.10  10.24%         35,387.89  6.29% 

กําไรเบ็ดเสร็จอื นสําหรับปี 2,118.08 0.25%               33.28  0.01%          1,606.65  0.29% 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 27,034.58 3.18%         60,332.38  10.25%         36,994.53  6.57% 

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน):            

     ส่วนที เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 24,928.84 2.93%         60,319.43  10.25%         35,537.95  6.32% 

ส่วนที!เป็นของส่วนได้เสียที!ไม่มีอํานาจควบคมุ (12.35) 0.00%              (20.33) 0.00%            (150.07) -0.03% 

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:             

     ส่วนที เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 27,046.92 3.18%         60,352.71  10.25%         37,144.60  6.60% 

ส่วนที!เป็นของส่วนได้เสียที!ไม่มีอํานาจควบคมุ (12.35) 0.00%              (20.33) 0.00%            (150.07) -0.03% 

กําไรต่อหุ้น:             

กําไรต่อหุ้นขั +นพื +นฐาน (บาท/หุ้น)               0.012                  0.031                   0.02    

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี!ยถ่วงนํ +าหนกั (พนัหุ้น) 2,130,506.00      1,921,633.00       1,695,981.00    

กําไรต่อหุ้นปรับลด (บาท/หุ้น) -                  0.03                      -      

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี!ยถ่วงนํ +าหนกัปรับลด (พนัหุ้น) -      1,936,638.00                      -      
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อัตราส่วนทางการเงินที สําคัญ   2562 2561 2560 

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง  Liquidity Ratio        

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 1.25 2.03  1.90  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 0.16 0.55  1.06  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) N/A  N/A  0.42  

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนี +การค้า  (เท่า) 7.76 6.14  6.61  

ระยะเวลาเก็บหนี +เฉลี!ย  (วนั) 46 59  54  

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ  (เท่า) 9.65 6.65  7.06  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี!ย  (วนั) 37 54  51  

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี +  (เท่า) 5.79 5.15  6.04  

ระยะเวลาชําระหนี +  (วนั) 62 70  60  

Cash Cycle  (วนั) 22 43  46  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร   
Profitability Ratio 

  
 

    

อตัรากําไรขั +นต้น  (%) 26.40% 31.35% 29.84% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 4.79% 11.77% 9.36% 

อตัรากําไรอื!น  (%) 1.73% 8.58% 6.19% 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร  (%) (200.81%) (668.62%) 150.98% 

อตัรากําไรสทุธิ  (%) 2.88% 9.37% 5.92% 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (%) 3.81% 11.73% 10.07% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  
Efficiency Ratio 

  
 

    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 1.46% 5.79% 6.15% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (%) 14.35% 42.81% 66.04% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์  (เท่า) 0.51 0.62  1.04  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน   
Financial Policy Ratio 

  
 

    

อตัราส่วนหนี +สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น  (เท่า) 1.92 1.30  0.54  

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบี +ย  (เท่า) (7.95) (158.86) 60.41  

อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผกูพนั  (เท่า) (0.47) (14.19) 2.54  

อตัราการจ่ายเงินปันผล  (%) 52.83% 71.05% 51.35% 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

 

รายได้ 

ในปี #$%# บริษัทฯมีรายได้รวมจํานวน 864.57 ล้านบาทเพิ!มขึ +น 220.72 ล้านบาท หรือคิด 34.28% เมื!อเทียบกบัปีที!ผ่านมา 

เนื!องจากในปี #$%# บริษัทได้รับรู้รายได้ของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในทั +ง # บริษัทย่อย  คือ บจ. ทีค ดีเวลลอปเมนท์ และ บจ. 

แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์  ซึ!งยอดขายจากอสงัหาริมทรัพย์คิดเป็น "".-'% ของรายได้รวม  

ต้นทนุขายและบริการ 

ต้นทนุขายและบริการ ประกอบด้วย ต้นทนุขายสินค้า และต้นทนุก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

โดยในปี #$%# บริษัทฯมีต้นทนุขายและบริการจํานวน %#$."% ล้านบาท หรือคิดเป็น '".%0% ของรายได้จากการขาย

และบริการ เพิ!มขึ +นจากปี #$%* ซึ!งเท่ากับ -0-.0' ล้านบาทหรือ %2.%$% ของรายได้จากการขายและบริการ 

อตัราส่วนของต้นทุนขายและบริการที!เพิ!มขึ +นเนื!องจากต้นทุนก่อสร้างของโครงการอสงัหาริมทรัพย์สงูกว่าต้นทุนขาย

สินค้า 

อัตรากําไรขั %นต้น 

จากการที!บริษัทเริ!มรับรู้รายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และมีต้นทุนก่อสร้างรวมเป็นต้นทุนขายและบริการ ซึ!งเป็น

อตัราต้นทนุขายที!สงูกว่าธุรกิจการจําหน่ายวสัดุก่อสร้าง จึงส่งผลให้บริษัทมีอตัราส่วนการทํากําไรจากการขายขั +นต้น

โดยรวม ลดลงจาก 31.35% เป็น 26.40% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย เงินเดือนฝ่ายขาย ค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด   

ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือนฝ่ายบริหาร ค่าใช้จ่ายสาธารณปูโภค   

โดยในปี #$%# บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั *&2.$* ล้านบาท คิดเป็น #"."%% ของรายได้จากการขายและ

บริการ ซึ!งเมื!อเทียบกบัปี #$%* ซึ!งเท่ากบั *'0.-2 ล้านบาท หรือคิดเป็น #2.&%% ของรายได้จากการขายและบริการ โดย

เพิ!มขึ +นเป็นจํานวน #2.0" ล้านบาทจากปีก่อน ซึ!งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการขายและการโอนของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

อัตรากําไรสุทธ ิ

ในปี #$%# บริษัทฯมีผลกําไรสทุธิประจําปีเท่ากบั #-.&# ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิ 2.88% ของรายได้รวม ลดลง "$."2 

ล้านบาทเมื!อเทียบกบัปีที!ผ่านมา ซึ!งมีกําไรสทุธิประจําปีเท่ากบั %0."# ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิ &."'% ของรายได้รวม 
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิของบริษัทสินทรัพย์ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที! "* ธันวาคม #$%# บริษทัมีสินทรัพย์รวมเท่ากบั *,&0#.0' ล้านบาทเพิ!มขึ +น "&*.%' ล้านบาท หรือ #$.&"% โดย

สินทรัพย์หมนุเวียน และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน มีรายละเอียดดงันี + 

สินทรัพย์หมนุเวียน: เพิ!มขึ +น "'.00 ล้านบาทเป็น *,0'-.'& ล้านบาทเนื!องจาก 

· เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง *$#.-# ล้านบาทจาก *&*.$% ล้านบาทในปี #$%* เป็น "&.*- ล้านบาท 

ทั +งนี +รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ +นปี #$%* จํานวน *&*.$% ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นเงินที!บริษัท

ได้มาจากการ exercise warrant ซึ!งบริษัทนําไปใช้จ่ายในกิจการระหว่างปี    

· ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพิ!มขึ +น *2*.&2 ล้านบาทจาก $'%.** ล้านบาทในปี #$%* เป็น '$2.0& ล้าน

บาท ทั +งนี +เป็นต้นทนุที!เกิดจากการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั โดยมี

รายละเอียดดงันี + 

o ที!ดินเพิ!มขึ +น * โครงการ 99.77 ล้านบาท  

o ค่าที!ปรึกษาโครงการที!อยู่ระหวา่งก่อสร้างเพิ!มขึ +น 5.59 ล้านบาท 

o ค่าก่อสร้างเพิ!มขึ +น 51.99 ล้านบาท 

o ดอกเบี +ยจ่ายที!บนัทึกเป็นต้นทนุโครงการเพิ!มขึ +น 24.62 ล้านบาท 

· สินทรัพย์หมนุเวียนอื!น ส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ รับเหมาสําหรับการก่อสร้างโครงการที!อยูพ่ฒันา ซึ!งเพิ!มขึ +น 

*%.2$ ล้านบาท  จาก "%.&& ล้านบาทในปี #$%* เป็น $".2- ล้านบาท 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน: เพิ!มขึ +น "$-.%% ล้านบาทเป็น 2#'.#2 ล้านบาทเนื!องจาก 

· เงินฝากธนาคารติดภาระคํ +าประกนัเพิ!มขึ +น *-.&" ล้านบาทจาก "%.$0 ล้านบาทในปี #$%* เป็น $*.-" ล้านบาท 

สอดคล้องกบัวงเงินสินเชื!อและการใช้สินเชื!อที!เพิ!มขึ +นของบริษัทระหว่างปี  

· โครงการที!อยู่อาศยัเพื!อผู้เกษียณอายรุะหวา่งพฒันาเพิ!มขึ +น #%$.$# ล้านบาทจาก *20.&0 ล้านบาทในปี #$%* เป็น 

--%.-# ล้านบาท เพิ!มขึ +นตามความคืบหน้าในการก่อสร้างของโครงการแสนสรา ที!หวัหิน 

· อสงัหาริมทรัพย์เพื!อการลงทนุ เพิ!มขึ +น --.$- ล้านบาทจาก *22.'0 ล้านบาทในปี #$%* เป็น #"".#- ล้านบาท เป็น

การรับโอนโครงการ Sansara ที!สร้างแล้วเสร็จทั +งในส่วนของวิลล่า และอพาร์ทเม้นท์ 

 

แหล่งที มาของเงนิทนุ 

หนี %สิน 

ณ วนัที! "* ธันวาคม #$%* บริษทัมีหนี +สินรวมเท่ากบั 1,249.62 ล้านบาทเพิ!มขึ +น 396.59 ล้านบาท หรือ 46.49% โดยหนี +สิน

หมนุเวยีนและหนี +สินไม่หมนุเวยีน มีรายละเอียดดงันี + 

หนี +สินหมนุเวียน: เพิ!มขึ +น "-&.'" ล้านบาทเป็น 2%0."# ล้านบาทเนื!องจาก 
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· เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั +นจากสถาบนัการเงินเพิ!มขึ +น #'&.'0 ล้านบาทจาก %%.02 ล้านบาทในปี #%* 

เป็น "-$.'2 ล้านบาท เนื!องจากระหว่างปีบริษัทได้รับการสนบัสนนุเงินกู้ ยืมระยะสั +นจากธนาคารเพิ!มขึ +น  

· เงินกู้ยืมระยะสั +นจากบคุคลที!เกี!ยวข้องกนั  จํานวน *0.00 ล้านบาทในปี #$%# เกิดจากกรรมการได้ลงทนุในหุ้นกู้ของ

บริษัทที!ออกระหวา่งปี #$%# 

· เงินกู้ยืมระยะสั +นจากบคุคลอื!นเพิ!มขึ +น -0.-" ล้านบาทจาก &&."" ล้านบาทในปี #$%* เป็น *"&.'% ล้านบาท ทั +งนี +

เกิดจากบริษัทได้มีการชําระคืนตั4วสญัญาใช้เงินบางส่วนและมีการออกหุ้นกู้ระหวา่งปีในจํานวน &0 ล้านบาท 

หนี +สินไม่หมนุเวียน: เพิ!มขึ +น -%.2% ล้านบาทเป็น "2&.#& ล้านบาทเนื!องจาก 

· เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิเพิ!มขึ +น "%.$- ล้านบาทจาก #"%.## ล้านบาทในปี #$%* เป็น #'#.'% 

ล้านบาท เนื!องจากบริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ ได้รับเงินกู้ เพิ!มสําหรับโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์โครงการที!อยู่

ระหว่างก่อสร้าง และได้ชําระคืนเงินกู้ธนาคารทั +งหมดสําหรับโครงการ ทีค สขุมุวิท "&  

· หนี +สินจากเงินที!ต้องคืนให้กบัผู้ เช่าเพิ!มขึ +น &.$- ล้านบาทจาก &-.'' ล้านบาทในปี #$%* เป็น *0-."* ล้านบาทในปี 

#$%# เนื!องจากรูปแบบธุรกิจของบริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ เป็นการให้เช่าที!อยู่อาศยัระยะยาว ในส่วนนี +เป็นเงิน

รับจากการทําสญัญา ที!ยงัไม่ได้ดําเนินการโอนสิทธิการเช่าระยะยาว 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 652.46 ล้านบาทลดลง 4.92 ล้านบาทหรือ 0.75% เนื!องจากมีรับรู้

ผลขาดทนุจากบริษัทย่อย เป็นผลให้ส่วนของกําไรสะสมลดลง $.** ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) มีส่วนของกําไรสะสมเพิ!มขึ +น **.'# ล้านบาท 

โครงสร้างเงนิทนุ 

อตัราส่วนหนี +สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เพิ!มขึ +นจาก 1.30 เท่าในปี 2561 เป็น 1.92 เท่าในปี 2562 เป็นผล

จากเงินกู้ ที!เพิ!มขึ +นเพื!อสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจและโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท 

สภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ลดลงจาก 2.03 เท่าในปี 2561 เป็น 1.25 เท่าในปี 2562 ขณะที!อตัราส่วนสภาพคล่อง

หมนุเร็ว (Quick Ratio) ลดลงจาก 0.55 เท่าในปี 2561 เป็น 0.16 เท่าในปี 2562 เป็นผลจากการเพิ!มขึ +นของหนี +สินหมนุเวียนใน

รายการเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั +นจากสถาบนัการเงิน 

อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนี +การค้า (A/R Turnover) เพิ!มขึ +นจาก 6.14 เท่าในปี 2561 เป็น 7.76 เท่าในปี 2562 และระยะเวลา

เก็บหนี +เฉลี!ยลดลงจาก 59 วนัในปี 2561 เป็น 46 วนัในปี 2562 เนื!องจากบริษัทเข้มงวดมากขึ +นในการให้เครดิตและการติดตาม

รับชําระ 

อตัราส่วนหมนุเวยีนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) เพิ!มขึ +นจาก 6.65 เท่าในปี 2561 เป็น &.%$ เท่าในปี 2562 และ

ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือเฉลี!ยลดลงจาก 54 วนัในปี 2561 เป็น 37 วนัในปี 2562 เนื!องจากบริษัทมีการบริหารจดัการสินค้า

คงเหลือดีขึ +น 
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อตัราส่วนหมนุเวยีนเจ้าหนี + (A/P Turnover) เพิ!มจาก 5.15 เท่าในปี 2561 เป็น 5.79 เท่าในปี 2562 และระยะเวลาชําระหนี +

เฉลี!ยลดลงจาก 70 วนัในปี 2561 เป็น 62 วนัในปี 2562 สอดคล้องกบัเครดิตเทอมที!ได้รับจากคูค้่า 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 3.81% ลดลงจากปี 2561 ซึ!งเท่ากบั 11.37% เป็นผลจากกําไรสทุธิที!ลดลงจากปีก่อนหน้า 

กระแสเงนิสด 

ในปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานสทุธิเท่ากบั 72.23 ล้านบาท ซึ!งส่วนใหญ่เป็นผลจากธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ในส่วนของต้นทนุโครงการพฒันาฯ จํานวน 159.83 ล้านบาท และบริษัทยงัมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรม

ลงทนุการก่อสร้างในโครงการที!อยู่อาศยัเพื!อผู้เกษียณอายอีุกจาํนวน 323.90 ล้านบาท โดยบริษัทมีกระแสเงินสดรับจาก

กิจกรรมจดัหาเงินทั +งสิ +นเท่ากบั "#$.&# ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ ปลายปีเท่ากบั 

"&.*- ล้านบาท 
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เอกสารแนบ ! 

รายละเอียดเกี"ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขนุการบริษัท 
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รายละเอียดเกี!ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท  
 
นายเอนก พิเชฐพงศา (อายุ 51 ปี) 
  

  
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน      ประธานกรรมการ 
 

 
       ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

วันที"จดทะเบียนเข้าดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ      18 ตลุาคม 2550   

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม      ปริญญาโท MBA  

     สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

     ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอตุสาหการ 

  

     หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที! 56/2006  

     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา      ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562 เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด 

  1. ตนเอง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  2. คู่สมรส 300,823,612  300,823,612  0 

  3. บุตรที"ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที"สําคัญ 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื"น      ไม่มี 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทที"ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื"น 
  

2551 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ!ง จํากดั 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร เครือเอสทีซี 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอสซีเอช ไพรม์โฮลดิ "ง จํากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซีอาร์ไอ อินเตอร์เนชั!นแนล จํากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แคปปิตลัเทรดดิ "ง จํากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ท๊อปออร์กานิกโปรดกัส์แอนด์ซพัพลายส์ จํากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอสทีซี โลจิสติกส ์

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พลงัมิตรทรานสปอร์ต จํากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มาริต้า มารีน จํากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มาริต้า โลจิสติกส์ จํากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เดอะแพคเกจจิ "ง จํากดั 
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นายสัญชัย เนื"องสิทธิ#  (อายุ 49 ปี) 
  

  
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน      รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 
 

 
       ประธานเจ้าหน้าที!บริหารกลุ่ม BSM Group 

 
       กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 

วันที"จดทะเบียนเข้าดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ      18 ตลุาคม 2550   

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม      ปริญญาโท บริหารธุรกิจการจดัการ 
 

     สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศนิทร์ แห่ง จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

    

     ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต สาขาทรัพยากรมนษุย์ 

     มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 
 

 

  
     หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

  
     รุ่นที! 61/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

  
  

 

  
     หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) 

  
     รุ่นที! 3/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

  
  

 

  
     หลกัสตูรวิทยาลยัตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที! 23  

 
       สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (CMA)   

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา      ไม่มี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562 เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด 

  1. ตนเอง 140,000,000  140,000,000  0  

  2. คู่สมรส 109,647,000  109,647,000  0  

  3. บุตรที"ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที"สําคัญ 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื"น      ไม่มี 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทที"ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื"น 
 

2536 – 2539 ผู้ประสานงานโครงการ มลูนิธิ โฮปเวิลด์วาย ไทยแลนด์ 

2539 – 2543 เจ้าหน้าที!ดแูลลกูค้าฝ่ายขาย บริษัท แปซิฟิค เดคคอร์ #$$% (ประเทศไทย) จํากดั 

2543 – 2544 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท เทียนโป จิวเวลรี! จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จํากดั 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 
 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ลิฟวิ!งวิซ จํากดั 
 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 

 

 

นายสุเรช ซูบรามาเนียม (อายุ 53 ปี) 
  

  
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน      กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
 

  
     กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 

วันที"จดทะเบียนเข้าดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ      18 ตลุาคม 2550 
 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม      ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, การบญัชีและการเงิน 

     มหาวิทยาลยัเวสเทอน ประเทศออสเตรเลีย 

  

     หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

     รุ่นที! 61/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  

     หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) 

     รุ่นที! 4/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา      ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562 เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด 

  1. ตนเอง 100,000,000  100,000,000  0 

  2. คู่สมรส 36,456,120  36,456,120  0  

  3. บุตรที"ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที"สําคัญ 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื"น      ไม่มี 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทที"ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื"น 
 

2539 – 2545 ผู้ อํานวยการทางการค้า บริษัท ออสคอน อินทรีเลีย จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จํากดั 

2559 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที!บริหาร บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 
 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 

 

 

นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์ (อายุ 37 ปี) 
  

  
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน      กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
 

 
       กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 

วันที"จดทะเบียนเข้าดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ      24 เมษายน 2561   

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม      ปริญญาโท International Business Management,   

     University of Wollongong 
 

  
  

 

  
     หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

         รุ่นที! 150/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา      ไม่มี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562 เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด 

  1. ตนเอง 181,802,759 181,802,759  0  

  2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  3. บุตรที"ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที"สําคัญ 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื"น      ไม่มี 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทที"ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื"น 
  

2554 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท แอล เค เอช เทรดดิ "ง จํากดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท รวมโชคชยั เอ็นจิเนียริ!ง จํากดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท สินรุ่งเรือง พร็อพเพอร์ตี " จํากดั 

2561 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที!บริหาร บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 
 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 

 

 

นายหยาง ชวน โมห์ (อายุ 52 ปี) 
  

  
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน      กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
 

  
     กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 

วันที"จดทะเบียนเข้าดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ      18 ตลุาคม 2550   

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม      ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ 
 

     University of Auckland 
 

  
 

     ปริญญาตรี นิติศาสตร์  

     University of Auckland  

 

     หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

     รุ่นที! 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา      ไม่มี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562 เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด 

  1. ตนเอง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  3. บุตรที"ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที"สําคัญ 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื"น      ไม่มี 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทที"ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื"น 
 

2544 – 2546 Tax Principal เคพีเอ็มจี (อาเธอร์ แอนด์เดอซนั) 

2547 – 2556 ผู้ อํานวยการทางภาษีภาคพื "นเอเชีย บริษัท เทสโก้ จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที!บริหาร บริษัท ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จํากดั 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 

 

 

นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์ (อายุ 33 ปี) 
  

  
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน      กรรมการบริษัท 
 

วันที"จดทะเบียนเข้าดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ      24 เมษายน 2561   

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม      ปริญญาโท Msc Facilities Management 
 

     University College London 
 

  
  

 

       ปริญญาตรี Interior Architecture 

       AAU Architectural School, Assumption University 

   

       Certificate in International Marketing, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   

       Certificate in Real Estate, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   
  

     หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

         รุ่นที! 150/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา      ไม่มี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562 เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด 

  1. ตนเอง 58,833,100  58,833,100  0  

  2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  3. บุตรที"ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที"สําคัญ 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื"น      ไม่มี 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทที"ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื"น 
 

ต.ค. 2562 - ปัจจบุนั Business Development โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ 

2560 - ปัจจบุนั Business Development & Board of 

Directors 

โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์ 

2556 - ปัจจบุนั Business Development and 

Facilities Manager 

โรงพยาบาลสินแพทย์ 

2556 - ปัจจบุนั Business Development & Director of 

Interior Design Department 

บริษัท เออาร์คิเทค จํากดั 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 

 

 

นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน (อายุ 54 ปี) 
  

  
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน      กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
 

      ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 

       กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

วันที"จดทะเบียนเข้าดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ      18 ตลุาคม 2550   

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม      ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน 
 

     The Wharton School, University of Pennsylvania, USA 
  

  
 

       ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื!องจกัรกล) 

       Massachusetts Institute of Technology, USA 

   
  

     หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
  

     รุ่น &'/*%%+ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  

  
 

  
     หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

         รุ่น *%+/*%#' สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา      ไม่มี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562 เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด 

  1. ตนเอง 7,220,412  7,220,412  0 

  2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  3. บุตรที"ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที"สําคัญ 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื"น 
 

ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท เชาว์ สตลี อินดสัทรี " จํากดั (มหาชน) 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทที"ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื"น 
 

ปัจจบุนั Group CFO กลุ่มบริษัท Yaana Ventures 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 

 

 

นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย (อายุ 49 ปี) 
  

  
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน      กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
 

      กรรมการตรวจสอบ  

วันที"จดทะเบียนเข้าดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ      23 เมษายน 2558   

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม      ปริญญาโท MBA 
 

     Columbia Business School 
 

  
 

     ปริญญาตรี Economics 

     Columbia College, Culumbia University 

 

     หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

     รุ่นที! 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  
 

     หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) 

     รุ่นที! 9/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา      ไม่มี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562 เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด 

  1. ตนเอง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  3. บุตรที"ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที"สําคัญ 

2550 – 2551 Integration Team ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

2551 - 2558 Senior Vice President, Risk GE Capital 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื"น      ไม่มี 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทที"ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื"น 
 

2559 - ปัจจบุนั Deputy General Manager บริษัทบริหารสินทรัพย์อลัฟาแคปปิตอล จํากดั 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 

 

 

นายออเสน การบริสุทธิ# (อายุ 50 ปี) 
  

  
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน      กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
 

      กรรมการตรวจสอบ  
 

       กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

วันที"จดทะเบียนเข้าดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ      24 เมษายน 2561   

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม      ปริญญาโท บริหารการจดัการ 
 

     สถาบนั แมสซาจเูซท เทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  

  
 

       ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบญัชี 

       มหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

   
  

     หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
  

     รุ่นที! #'*/*%#, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  

  
 

  
     หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) 

         รุ่นที! #&/*''$ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา      ไม่มี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562 เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด 

  1. ตนเอง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  3. บุตรที"ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที"สําคัญ 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื"น      ไม่มี 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทที"ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื"น 
 

เม.ย. 2561 - ปัจจบุนั Head of Equities – Thailand บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จํากดั 

2449 - เม.ย. 2561 ผู้จดัการกองทนุอาวโุส Asia Equities บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จํากดั 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด ์

2545 – 2549 ผู้จดัการความสมัพนัธ์ลกูค้า 
ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

2542 – 2545 Assistant Vice President Merrill Lynch Investment Managers 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 

 

 

นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล (อายุ 51 ปี) 
  

  
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน      ผู้ อํานายการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม      ปริญญาโท 
 

     Master of Business Administration 

     Washington State University, Pullman, WA, USA 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา      ไม่มี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562 เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด 

  1. ตนเอง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  3. บุตรที"ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที"สําคัญ 

2555 - 2560 VP, Finance & Accounting 

Dept./Financial Controller 

Vilailux Development Co.,Ltd. 

2560 - 2561 Chief Finance Officer JAS Asset Public Company Limited 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื"น      ไม่มี 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทที"ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื"น        

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 

 

 

นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ (อายุ 43 ปี) 
  

  
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน      ผู้ อํานายการฝ่ายขายต่างประเทศ 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม      ปริญญาโท 
 

     บริหารธุรกิจ 
 

     มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั   

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา      ไม่มี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562 เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด 

  1. ตนเอง 20,292,500  22,292,500  2,000,000 

  2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  3. บุตรที"ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที"สําคัญ 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื"น      ไม่มี 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทที"ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื"น      ไม่มี 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 

 

 

นางสาวพรศิริ (พรรษชล) กุศลภุชฌงค์ (อายุ 48 ปี) 
  

  
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน      ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการเงิน และเลขานกุารบริษัท 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม      ปริญญาโท 
 

     เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 

     สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
 

    
 

 
       หลกัสตูร Advances for Corporate Secretaries (รุ่น1/2559) 

         สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา      ไม่มี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562 เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด 

  1. ตนเอง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  3. บุตรที"ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที"สําคัญ 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื"น      ไม่มี 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทที"ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื"น       

*'&# - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 

 

นางสาวนนทชา พรเพิ"มสุข (อายุ 45 ปี) 
  

  
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน      ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายพฒันาและบริหารผลิตภณัฑ์ 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม      ปริญญาตรี 
 

     วิทยาการจดัการ 
 

     มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบรีุ   

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา      ไม่มี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562 เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด 

  1. ตนเอง 128,625  625  (128,000) 

  2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  3. บุตรที"ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที"สําคัญ 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื"น      ไม่มี 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทที"ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื"น      ไม่มี 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 

 

 

นางสาวพัชรี เก๊อะเจริญ (อายุ 42 ปี) 
  

  
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน      ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม      ปริญญาตรี 
 

     บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 
 

     มหาวิทยาลยัรามคําแหง   

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา      ไม่มี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562 เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด 

  1. ตนเอง 160,625  230,625  70,000 

  2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  3. บุตรที"ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที"สําคัญ 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื"น      ไม่มี 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทที"ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื"น      ไม่มี 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 

 

 

นางสาววิชุตา สิงห์สุข (อายุ 41 ปี) 
  

  
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน      ผู้จดัการฝ่ายบญัชี   

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม      ปริญญาตรี 
 

     บริหารธุรกิจ การบญัชี 
 

     มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต   

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา      ไม่มี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562 เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด 

  1. ตนเอง 625  625  0  

  2. คู่สมรส ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  3. บุตรที"ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที"สําคัญ 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื"น      ไม่มี 
    

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทที"ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื"น      ไม่มี 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 

 

 

 

ตารางแสดงการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 
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1. นายเอนก พิเชฐพงศา /  /  

2. นายสญัชยั เนื!องสิทธิ8 /    

3. นายสเุรช ซูบรามาเนียม /    

4. นายหยาง ชวน โมห์ /    

5. นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์ /    

6. นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณพุฒันพงศ์ /    

7. นายมาร์ค  เดวิด  เรมิแจน / / /  

8. นางสาว ฐิติยา วงศ์จิรชยั / /   

9. นายออเสน การบริสทุธิ8 / / /  

10. นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกลุ    / 

11. นายสมนึก เคร่งธรรมคณุ    / 

12. นางพรศิริ (พรรษชล) กศุลภชุฌงค์    / 

13. นางสาวนนทชา พรเพิ!มสขุ    / 

14. นางสาวพชัรี เก๊อะเจริญ    / 

15. นางสาววิชตุา สิงห์สขุ    / 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562 บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ ! 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ ! 

รายละเอียดเกี"ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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1. นายเอนก พิเชฐพงศา  -   -   -  

2. นายสญัชยั เนื"องสิทธิ# D D D 

3. นายสเุรช ซูบรามาเนียม D D D 

4. นายหยาง ชวน โมห์ D D  -  

5. นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์  -   -  D 

6. นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณพุฒันพงศ์  -   -   -  

7. นายมาร์ค  เดวิด  เรมิแจน - - - 

8. นางสาว ฐิติยา วงศจิ์รชยั - - - 

9. นายออเสน การบริสทุธิ# - - - 

10. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์ D D - 

11. นายวศิวฒัน์ แสงอรุณ - - D 

12. นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกลุ - - D 

13. นางพรศิริ (พรรษชล) กศุลภุชฌงค์ - - D 

 

หมายเหต ุ

D = กรรมการ 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี!ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Conpliance) 
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รายละเอียดเกี!ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Conpliance) 

 
 
ปัจจบุนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างสรรหาผู้ ที!มีคณุสมบติัเหมาะสมเข้ามารับผิดชอบงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ 
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เอกสารแนบ ! 

รายละเอียดเกี"ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน 
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- บริษัทไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่ระหว่างปีบญัชี 
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เอกสารแนบ ! 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562  บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

 เอกสารแนบ !  

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 

ท่าน ซึ"งได้รับการแต่งตั #งจากที"ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบทุก

ท่านมีคณุสมบติัครบถ้วนตามหน้าที"และความรับผิดชอบที"ได้กําหนดไว้ ซึ"งสอดคล้องกบัข้อกําหนดและแนวทาง

ปฏิบติัที"ดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบทั #งของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในรอบปี $!%$ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม & ครั #ง ทั #งนี # มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของ

คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดงันี # 

นายมาร์ค เดวิด เรมีแจน ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชมุ & / & ครั #ง 
นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชยั กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชมุ 3 / 4 ครั #ง 

นายออเสน การบริสทุธิ' กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชมุ 4 / 4 ครั #ง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหารระดบัสงู และผู้ เกี"ยวข้อง ร่วมประชมุตามวาระต่างๆ เพื"อสอบถามข้อมลูใน

ประเด็นต่างๆที"เกี"ยวข้องเพื"อให้การตรวจสอบและการสอบทานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ"มขึ #น 

สรุปสาระสําคญัในการปฏิบติัหน้าที"ระหว่างปี $!%$ และความเห็นของคณะกรรมการ ดงันี # 

*.สอบทานความถกูต้องของรายงานทางการเงินและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมลูของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลูที"สําคญัของรายงานทางการเงินทั #งรายไตรมาสและประจําปี $!%2 

สิ #นสดุ ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท และบริษัทย่อย สอบทานประเด็นสําคญัที"เกี"ยวกบันโยบายการบญัชี 

รวมถึงสอบทานรายการระหว่างกนั และรายการที"เกี"ยวโยงกนัหรือรายการที"อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

การสอบทานได้สอบถามผู้สอบบญัชีในเรื"องความถูกต้อง ความครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบญัชีที"

สําคญั การประมาณการทางบญัชีซึ"งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอและความเหมาะสมของวิธีการบนัทึก

บญัชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบญัชี 
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เพื"อให้มั"นใจว่าการจดัทํางบการเงินเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานบญัชีตามหลกัการบญัชีที"

รับรองทั"วไป มีความเชื"อถือได้ ทนัเวลารวมทั #งมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ เพื"อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 

ในการพิจารณาได้เชิญผู้บริหารสงูสดุฝ่ายบญัชีและเข้าร่วมประชมุเพื"อชี #แจงในประเด็นต่างๆ ก่อนให้ความเห็นชอบ

และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื"อพิจารณาอนมุติั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีว่า บริษัทมีกระบวนการจดัทํารายงานทางการเงินมี

การควบคมุภายในที"เพียงพอ และสามารถเชื"อมั"นได้ว่า บริษัทได้จดัทํารายงานทางการเงินขึ #นตามหลกัการบญัชีที"

รับรองทั"วไป ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างถกูต้องตามควรในสาระสําคญั มีการ

เปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ ทนัต่อเวลา และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน และผู้ ใช้งบการเงิน 

$. สอบทานระบบการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน และได้ให้ความเห็นว่า ระบบการ

ควบคมุภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นที"เป็นสาระสําคญัอนัอาจจะ

กระทบต่อการดําเนินกิจการของบริษัท 

3. สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกํากบัดแูลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบติัตามกฎระเบียบ นโยบาย และ

ดําเนินกิจการต่างๆ อย่างถกูต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที"เกี"ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบ่งชี #ที"ทําให้เชื"อว่า มีข้อบกพร่องเกี"ยวกบัการไม่ปฏิบติัตาม และ/หรือ การปฏิบติัที"

ขดัแย้งกบัข้อกําหนด ระเบียบและกฎหมายที"เกี"ยวข้อง 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั #ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี เพื"อเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทให้ความ

เห็นชอบก่อนเสนอขออนมุติัจากที"ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
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คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี คณุภาพ

ของผลงานการตรวจสอบที"ผ่านมา ทกัษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สอบบญัชี รวมถึงความ

เหมาะสมของค่าสอบบญัชี  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเสนอรายชื"อผู้สอบบญัชี(ตามรายนามด้านลา่ง) จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั

ต่อที"ประชมุคณะกรรมการและที"ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื"อเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2563 โดยมีค่าตอบแทน

การสอบบญัชีเป็นจํานวนเงินทั #งสิ #นไม่เกิน 2,460,000 บาท ซึ"งเพิ"มขึ #นจากปีที"แล้ว เนื"องจากการขยายธุรกิจของ

บริษัทย่อย และการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงบงัคบัใช้ในปี 2563 ทําให้ปริมาณงานและความ

รับผิดชอบในการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีเพิ"มขึ #น 

รายชื"อผู้สอบบญัชีที"จะเสนอให้เป็นผู้สอบบญัชีบริษัท ประจําปี 2563 ดงันี # 

รายชื"อผู้สอบบญัชี 
ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที"  

จํานวนปีที"เป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัทใน
รอบ 7 ปีที"ผ่านมา  

นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ 9575 1 ปี : ปี 2562 และ / หรือ 

นายเสถียร วงศ์สนนัท์ 3495    -  และ / หรือ 

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  3500    -  และ / หรือ 

นายวิชยั รุจิตานนท์ 4054    -  และ / หรือ 

นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ 5946    -    

 

5. เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุใน ปี 2562 จํานวน 1 ครั #ง ซึ"งประธานกรรมการ

ตรวจสอบได้รายงานสาระสําคญัที"ได้พดูคยุต่อคณะกรรมการเพื"อให้รับทราบและนํามาพิจารณาต่อไป 

%. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกนั หรือรายการที"อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง

ประเด็นการเปิดเผยข้อมลู 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความเหมาะสมเกี"ยวกบัวิธีปฏิบติัในการเข้าทํารายการที"เกี"ยวโยงกนัหรือ

รายการที"อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที"เกิดขึ #นในระหว่างปี โดยบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชมุ และได้มี
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การทบทวนการเปิดเผยข้อมลูที"เกี"ยวข้องเพื"อให้ถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทั #งนี #ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ผลกัดนัให้เกิดนโยบายและระเบียบปฏิบติัเกี"ยวกบัการจดัซื #อจดัจ้าง 

เพื"อให้ขบวนการจดัซื #อมีความโปร่งใส และสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีขั #นตอนระเบียบปฎิบติัที"เกี"ยวกบัรายการเกี"ยวโยงหรือรายการที"อาจ

มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที"ชดัเจน  และมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมาย

และข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7. คณะกรรมการฯได้จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทเป็น
ประจําทกุปี  

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเสี"ยง โดยได้ผลกัดนัให้บริษัทมีนโยบายเกี"ยวกบัสารสนเทศ และการ
ปอ้งกนัความเสี"ยงหายที"อาจจะเกิดขึ #นจากระบบสารสนเทศ ซึ"งได้นําเสนอต่อที"ประชมุคณะกรรมการเพื"อ
พิจารณาให้ความเห็นต่อนโยบายและการป้องกนัความเสี"ยงดงักลา่ว  
 

ทั #งนี # คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าที"ตามขอบเขตหน้าที"ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน ด้วยความรอบคอบ

และมีความเป็นอิสระ เพื"อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

 

 

    (ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ) 

นายมาร์ค เดวิด เรมีแจน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทบิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 




