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ส่ วนที "
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ เริ!มดําเนินธุรกิจในปี #$%% โดยเริ!มต้ นจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เพียง # กลุ่ม ได้ แก่ ระบบอลูมิเนียม
Alloy และเป็ นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซัม! จํากัด (มหาชน) โดยทางบริษัทมีทีมงานในการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ มดี ีไซน์สวยงามโดดเด่นสามารถตอบสนองต้ องการของลูกค้ าเป็ นอย่างดี จนทําให้ ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากทังผู
& ้ ออกแบบ ผู้รับเหมา รวมถึงเจ้ าของโครงการ ซึง! สินค้ าของบริษัทถูก
นําไปใช้ ในงานตกแต่งภายในของโครงการก่อสร้ างที!พกั อาศัย อาคารสํานักงาน โรงแรม รี สอร์ ท ชันนํ
& าหลายโครงการทัง&
ในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจของบริษัทฯมีการขยายตัวอย่างต่อเนื!อง จนกระทัง! เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื!อวันที! "% กุมภาพันธ์ #$$"
ต่อมา บริษัทได้ ตดิ ต่อกับ Fletcher Aluminium, New Zealand เพื!อนําเข้ าสินค้ าที!เป็ นระบบประตูหน้ าต่างคุณภาพสูง
จากประเทศนิวซีแลนด์ ซึง! มีการออกแบบที!มีนวัตกรรมสวยงาม คงทน และเหมาะสมสําหรับติดตั &งในประเทศที!ตั &งอยูใ่ น
ภูมิภาคเขตร้ อนชื &น เพื!อจัดจําหน่ายในประเทศไทย ทําให้ สินค้ าของบริษัทฯมีความหลากหลายมากขึ &น ปั จจุบนั บริษัทมี '
กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักได้ แก่ ".) ระบบฝ้าเพดาน และผนังยิปซัม! ( Gypsum Wall & Celling) 2.)ระบบอลูมิเนียมสําหรับงาน
ตกแต่งภายใน ( Aluminium for Interiors) และ '.) ระบบประตูหน้ าต่างคุณภาพสูง (High Performance Doors&
Windows)
นอกจากบริษัทจะมีจดุ แข็งในเรื! องของผลิตภัณฑ์ที!มีนวัตกรรม ดีไซน์สวยงาม โดดเด่น สนองความต้ องการของลูกค้ าได้
เป็ นอย่างดีแล้ ว บริษัทยังมีช่องทางการจัดจําหน่ายที!หลากหลาย มีคลังสินค้ าขนาดใหญ่เพือ! เก็บสินค้ ารองรับความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ ทนั เวลาเสมือนเป็ นคลังสินค้ าให้ กบั ลูกค้ า มีระบบการจัดส่งที!มีประสิทธิภาพใช้ ระบบ GPS ในการ
ควบคุมการจัดส่ง ลูกค้ าสามารถสอบถามสถานะการจัดส่งได้ ตลอดเวลาจนสินค้ าถึงที!หมาย และบริษัทยังจัดให้ มี
Training Center ที!อํานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าทีเ! ป็ นผู้รับเหมาสามารถส่งทีมช่างมาอบรม เพื!อให้ เกิดความรู้ความ
ชํานาญในการติดตั &งผลิตภัณฑ์ฝา้ เพดานและผนังกั &นห้ องที!เป็ นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ช่วยให้ งานของลูกค้ ามีคณ
ุ ภาพและ
ทํางานได้ รวดเร็ว ซึง! บริษัทได้ จดั การอบรมให้ โดยไม่คิดค่าใช้ จา่ ย ลูกค้ าสามารถเข้ าฝึ กอบรมทังทางทฤษฎี
&
และทางการ
ปฎิบตั ิจริง
ในปี 2559 จากวิสยั ทัศน์ของคณะกรรมการทีต! ้ องการให้ บริษัทมีการเติบโตที!ยงั! ยืน ประกอบกับได้ เล็งเห็นว่าอายุเฉลี!ยของ
คนสูงขึ &น และการสร้ างที!อยู่อาศัยของคนวัยเกษียณที!มีสิ!งอํานวยความสะดวกได้ รับความนิยมและประสบความสําเร็จใน
ยุโรปและออสเตรเลีย จึงเห็นควรให้ บริษัทขยายสายธุรกิจใหม่ คือ สายอสังหาริมทรัพย์ โดยเห็นควรให้ ลงทุนในโครงการ
Senior Living Project ภายใต้ ชื!อ โครงการSansara และได้ นําเสนอต่อที!ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึง! ที!
ประชุมมีมติอนุมตั ิโครงการลงทุนดังกล่าว และอนุมตั ิจดั ตั &งบริษัทย่อยบริษัทใหม่ ชื!อ บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์
จํากัด เพื!อดําเนินการจัดซื &อที!ดิน สร้ างสิ!งปลูกสร้ าง และเป็ นผู้ให้ เช่าสิ!งปลูกสร้ างสําหรับโครงการ
จากโครงการ Senior Living Project ที!บริษัทมีอยู่ บริษัทเล็งเห็นถึงช่องทางและโอกาสในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ประเภทคอนโดมิเนียม Low –rise และได้ ศกึ ษารายละเอียดโครงการ The Teak Sukhumvit 39 แล้ ว พบว่าการเข้ าลงทุน
ส่วนที! " - 1
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ในโครงการดังกล่าวสามารถต่อยอดธุรกิจใหม่ของบริษัท และเสริมสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิม! โอกาส
ทางธุรกิจให้ กบั บริษัท โดยบริษทั มีความตั &งใจที!จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อื!นๆ อย่างต่อเนื!องในอนาคต โดยใช้
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ กลุ่มบริษัท ซึง! เอื &อประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่ม ส่งผลให้ ยอดขายของกลุ่มบริษัทเติบโตไปพร้ อมๆกัน ทํา
ให้ กลุ่มบริษัทมีการเติบโตที!แข็งแกร่งในอนาคต
ดังนันเมื
& !อวันที! 13 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงมติเห็นควรให้ ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการ
ใหม่ โดยเข้ าซื &อทรัพย์สินของโครงการ The TeakSukhumvit 39 ซึง! เป็ นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภท
คอนโดมิเนียมสูง + ชัน& จํานวน -/ ยูนิต และอนุมตั ใิ ห้ จดั ตั &งบริษทั ย่อยบริษัทใหม่ ชื!อ บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
เพื!อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม Low-riseและโครงการอสังหาริมทรัพย์อื!นๆ
เห็นได้ ว่า จากการที!บริษัทเพิม! สายธุรกิจใหม่ (business line ) เป็ นการเพิ!มความแข็งแกร่งในการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษัท ซึง! สอดคล้ องกับพันธกิจของบริษัทในอันทีจ! ะสร้ างธุรกิจให้ เติบโตอย่างยัง! ยืน บนความมุ่งมัน! ที!จะพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการเพื!อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าด้ วยดีตลอดไป
วิสัยทัศน์ vision
คิดค้ น สร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างคุณภาพสูงเพื!อชีวิตที!ดขี ึ &น
พันธกิจ (Mission)
คิดค้ นผลิตภัณฑ์และการบริการที!มีคณ
ุ ภาพ และนวัตกรรม
ส่งมอบสินค้ าและบริการที!มีคณ
ุ ภาพ รวดเร็ว และคุ้มราคา
สร้ างธุรกิจทีเ! ติบโตอย่างยัง! ยืน
ค่ านิยมหลักขององค์ กร ( Corporate Core Values)

การทํางานเป็ นทีม

ความมุง่ มัน! ใน
การบริการลูกค้ า

การมุง่ เน้ น
คุณภาพ
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ความคิด
สร้ างสรรค์

การพัฒนา
อย่างต่อเนื!อง

ความซื!อตรง
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ทิศทางและแผนงานในอีก 3 ปี ข้ างหน้ า
จากความตั &งใจของผู้บริหารกลุ่มบริษัท BSM ที!จะทําให้ ธุรกิจมีอตั ราการเติบโตที!รวดเร็วและยัง! ยืน ประกอบกับที!ประชุมผู้
ถือหุ้นได้ อนุมตั ิการได้ มาซึ!งทรัพย์สินในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในช่วงต้ นปี 2561 ที!ผ่านมา เป็ นผลให้ โครงสร้ างของ
กลุ่มบริ ษัท BSM มีความชัดเจนมากขึ &น ปั จจุบนั มีทงสิ
ั & &น % บริ ษัทใน # กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง (Building
Products) และ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)
กลุ่มธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง (Building Products) กลุ่มธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)
บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด(มหาชน)
บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริษัท ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จํากัด
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
ทิศทางและแผนงานของกลุ่มธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง (Building Products)
บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)
ในภาพรวม บริษัทยังคงมุง่ มัน! ทีจ! ะนําเสนอสินค้ าที!มีคณ
ุ ภาพสูงและมีนวัตกรรม เพื!อช่วยให้ งานก่อสร้ างเสร็จรวดเร็วและ
คุ้มราคา ซึง! เป็ นไปตามพันธกิจ (Mission) ของบริษัท
สําหรับทิศทางและแผนงานใน 3 ปี ข้างหน้ านี & บริ ษั ทมีแผนงานที!จะพัฒ นาการเข้ าถึงและตอบโจทย์ ลูกค้ าให้ ดี ยิ!งขึน&
ขณะเดียวกันบริ ษัทจะพัฒนาระบบการทํางานให้ มีประสิทธิภาพมากขึ &นด้ วยเช่นกัน โดยยังคงแสวงหาสินค้ าที!มีคณ
ุ ภาพ
และนวัตกรรมเพื!อตอบสนองความต้ องการของกลุ่มลูกค้ าหลักทัง& 3 กลุ่ม อันได้ แก่ เจ้ าของโครงการ ผู้ออกแบบ และ
ผู้รับเหมาก่อสร้ าง ซึง! จะมุ่งเน้ นทําการตลาดสําหรับ % กลุ่มธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสํานักงาน (Corporate Office) ธุรกิจที!พกั
อาศัย ที! เป็ น อาคารสูง (Condominium) ธุ ร กิ จ โรงแรม (Hotel) ธุ ร กิ จ ศู น ย์ สุข ภาพและโรงพยาบาล (Health Care &
Hospital)
ในปี #$0# บริษัทได้ นําผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสูต่ ลาด ได้ แก่ ระบบผนังกั &นห้ องทีใ! ช้ กบั งานคอนโดมิเนียม และประตูบานเลื!อน
ที!พบั เก็บได้ สําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่นี &มีจดุ เด่น คือ เป็ นสินค้ าทีม! คี ณ
ุ ภาพดีขึ &น สามารถช่วยให้ ลกู ค้ าทํางานเสร็จได้ เร็วขึ &น
ซึง! จะทําให้ ลกู ค้ าสามารถควบคุมต้ นทุนได้ ดีขึ &น ทังนี
& &บริษัทจะนําผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมาใช้ กบั โครงการก่อสร้ างของกลุม่
บริษัทเองด้ วย
กลยุทธ์ของบริษัท : จะใช้ อกั ษรย่อว่า CPP
C customer
มุ่งเน้ นที!ความต้ องการของลูกค้ า
P product
มุ่งเน้ นทีส! ินค้ าทีต! ้ องตอบสนองการใช้ งานหรื อความต้ องการของลูกค้ า
P project
มุ่งเน้ นโครงการของกลุ่มธุรกิจที!มอี ตั ราการเติบโตสูง
บริษัทเชื!อว่า การดําเนินงานตามกลยุทธ์ CPP และเจาะจงทําการตลาดเฉพาะในกลุ่มธุรกิจทีม! ีการเติบโต จะทําให้
ยอดขายจากนี &และต่อไปข้ างหน้ าอย่างน้ อย ' ปี ยงั คงเพิม! สูงขึ &น และจะทําให้ บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันในตลาด
สูงเพิ!มขึ &นด้ วย
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บริษัท ดีแอนด์ ดับบลิว (เอเชีย) จํากัด
บริษัทได้ วางแผนที!จะพัฒนาองค์กรให้ แข็งแกร่งขึ &นในทุกๆ ด้ าน อันได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ การผลิต การขาย การติดตั &ง
รวมทังพั
& ฒนาระบบการควบคุมภายในขององค์กรให้ มีประสิทธิภาพเพิ!มขึ &น โดยกําหนดแผนงานหลักดังนี &
") บริษัทมุ่งขยายฐานลูกค้ าออกไปยังตลาดต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆ มากขึ &น โดยจะทําการตลาดกับลูกค้ าใน
กลุ่มที!เป็ นที!อยู่อาศัย โรงแรม และรี สอร์ ทระดับ $ ดาว #) บริษัทจะพัฒนาความเชื!อมัน! ในผลิตภัณฑ์กบั ฐานลูกค้ าเดิมเพื!อ
ต่อยอดการขายใหม่ ') สร้ างการรับรู้เกี!ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ทกี! ําลังจะออกสูต่ ลาดให้ กบั ลูกค้ าเดิมและลูกค้ าใหม่
ใน #$0# บริษัทได้ มีการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แบรนด์ Nulook ซึง! เป็ นสินค้ าที!มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ งานและติดตั &ง
ง่ายและรวดเร็วยิง! ขึ &น เพื!อตอบสนองความต้ องการของตลาดในกลุ่มลูกค้ า premium
จากการที!บริษัทขยายฐานลูกค้ า และมีการปรับปรุงคุณภาพสินค้ าและการบริการอย่างสมํ!าเสมอ บริษัทเชื!อว่าจะสามารถ
ขยายฐานรายได้ และกําไรให้ กบั กลุ่มบริษัทได้ มากขึ &น
ทิศทางและแผนงานของกลุ่มธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
หลังจากได้ จดั ตั &งบริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ในช่วงต้ นปี #$0" บริษัทมีการขึ &นโครงการใหม่ไตรมาสละ " โครงการ
ปั จจุบนั มีโครงการที!อยู่ระหว่างดําเนินการทังสิ
& &น 0 โครงการ ดังนี &
ชื!อโครงการ
รายละเอียดโครงการ
โครงการ “The Teak Sukhumvit
· อาคารชุดพักอาศัยสูง + ชัน& จํานวน " อาคาร จํานวนห้ องชุด -/ ยูนิต
39”
· ตั &งอยู่ทซี! อยประชัญคดี แยกจากซอยสุขมุ วิท '7 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ
· คืนเงินกู้ธนาคารหมดแล้ ว และโอนห้ องแล้ ว +/%
· ห้ องที!เหลืออีก #/% คาดว่าจะโอนแล้ วเสร็จในปี #$0'
โครงการ "The Teak Sathorn Lumpini "

·
·
·
·
·

อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชัน& จํานวน 1 อาคาร จํานวนห้ องชุด -' ยูนิต
ตั &งอยู่ที!ซอยศรี บําเพ็ญ ถนนพระราม % กรุงเทพ
ขายแล้ ว +/%
เริ!มก่อสร้ างไตรมาส " ปี #$0#
คาดว่าจะเริ!มโอนกรรมสิทธิ:ได้ ประมาณไตรมาสที! ' ปี #$0'

โครงการ "The Teak Ratchada"

·
·
·
·
·

อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชัน& จํานวน 1 อาคาร จํานวนห้ องชุด -+ ยูนิต
ตั &งอยู่ที!รัชดาซอย "7 ติดกับสถานี MRT สุทธิสาร กรุงเทพ
ขายแล้ ว %$%
เริ!มก่อสร้ างไตรมาส 3 ปี #$0#
คาดว่าจะสร้ างเสร็จในไตรมาส 1 ปี #$04

โครงการ "The Teak Ari"

· อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชัน& จํานวน 1 อาคาร จํานวนห้ องชุด 77 ยูนิต
· ตั &งอยู่ที!รัชดาซอยอารี ย์ 4 แยกจากซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารี ย์) ถนน
พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ
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· เริ!มขาย (pre-sale) ไตรมาส 3 ปี 2563
· เริ!มก่อสร้ างไตรมาส 4 ปี 2563 คาดว่าจะสร้ างเสร็จในไตรมาสที! 2 ปี 2565
โครงการ "The Teak Sathorn Nanglinchee"

·
·
·
·

โครงการ“Grandis Kingkeaw”

· โครงการที!อยู่อาศัย %% หลัง
· ตั &งอยูใ่ นซอยกิ!งแก้ ว "" จังหวัดสมุทรปราการ
· อยู่ระหว่างการก่อสร้ างสาธารณูปโภค และบ้ านตัวอย่าง

อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชัน& จํานวน 1 อาคาร จํานวนห้ องชุดไม่เกิน +/ ยูนิต
ตั &งอยู่ทซี! อยประพันธ์ศกั ดิ: แยกจากถนนนางลิ &นจี! ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ
ปั จจุบนั โอนกรรมสิทธิ:ที!ดินเรียบร้ อยแล้ ว
คาดว่าจะเปิ ดขาย ไตรมาส " ปี #$0%

ใน ' ปี ข้างหน้ านี & บริษัทจะพัฒนาโครงการที!อยู่ในแผนงานทัง& 0 โครงการ โดยมีแผนจะรับรู้รายได้ ปีละ "-# โครงการ
บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
ในปี #$0# บริ ษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ได้ ดําเนินการก่อสร้ างโครงการแสนสราในเฟสแรก คือ อพาร์ ทเม้ นท์
จํานวน $/ ยูนิต และวิลล่า "" หลัง ซึง! ได้ เริ!มทยอยส่งมอบตั &งแต่ปลายปี #$0# และดําเนินการส่งมอบอย่างต่อเนื!อง คาด
ว่าจะโอนได้ ไม่ตํ!ากว่า -/% ในปี #$0'
เนื!องจากโครงการในส่วนของวิลล่าได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี บริ ษัทมีแนวโน้ มที!จะทําโครงการใหม่เพื!อสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า เนื!องจากอําเภอหัวหินเป็ นหนึ!งในสิบของโลกที!เป็ นสถานที!ที!เหมาะสมสําหรับผู้สงู วัยมาใช้ ชีวิตในปั! น
ปลาย (อ้ างอิงจาก นิตยสาร Forbes ปี #/"$)
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การเปลียนแปลงทีสําคัญของบริษัทฯในระหว่ างปี #$%#
ในปี #$0# บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) ตั &งเป้าหมายองค์กรร่วมกันภายใต้ concept “ BELIEVE” โดยเราเชื!อว่า
เราจะทําให้ พนักงานในองค์กรมีความสุขมากขึ &นใน ' ด้ าน คือ
- Happy work : มีความสุขในการทํางานมากขึ &น
- Happy health : มีสขุ ภาพดีขึ &น
- Happy money : มีกิน มีใช้ มากขึ &น
บริษัทได้ ดําเนินการเพื!อให้ พนักงานมีความสุขในการทํางานมากขึ &น ดังนี &
- บริษัทเปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถ rotation ไปทํางานที!ชอบทีถ! นัดได้
- ปรับปรุงสถานที!ทํางานใหม่ให้ กบั แผนก IT และแผนกต่างประเทศ
- เปลี!ยนเก้ าอี &ใหม่ให้ พนักงานทุกคนเพื!อจะได้ นงั! ทํางานในท่านัง! ที!สบายขึ &น
- จัดระเบียบและเพิ!มจํานวนที!จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ให้ พนักงาน ลูกค้ า และผู้มาติดต่อ
- จัดหาที!นงั! พักผ่อน/ รับประทานอาหารสําหรับพนักงานแผนกจัดส่ง
บริษัทได้ ดําเนินการเพื!อให้ พนักงานมีสขุ ภาพดีขึ &นโดย
- ตรวจสภาพเครื! องปรับอากาศภายในสํานักงาน และดําเนินการเปลี!ยนเครื! องใหม่แทนเครื! องเก่าที!สภาพไม่ดี
- จัดให้ มีประตูฉกุ เฉินใหม่ เพื!อเป็ นทางออกกรณีเพลิงไหม้
- ตรวจสุขภาพประจําปี ให้ พนักงานเป็ นประจําทุกปี
- เพิ!มความคุ้มครองด้ านประกันสุขภาพสําหรับพนักงาน
บริษัทได้ ดําเนินการเพื!อให้ พนักงานมีกินมีใช้ โดย
- จัดโครงการบริการอาหารกลางวันฟรี เดือนละ # ครัง& เพื!อลดค่าครองชีพให้ กบั พนักงาน
- ให้ ความรู้พนักงานในเรื! องการบริหารเงินส่วนบุคคล และช่วยหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี &ยตํา! เพื!อปลดหนี &นอกระบบ
- ส่งเสริมการศึกษาเรี ยนรู้และพัฒนาตัวเอง โดยสร้ างห้ องฝึกอบรมใหม่ ที!จคุ นได้ %/ คน และได้ ฝึกอบรม
พนักงานทังด้
& านทักษะการทํางานและทักษะในการใช้ ชีวิต โดยเชิญผู้มีความรู้ความสามารถจากทังภายในและ
&
บุคคลภายนอกมาให้ ความรู้เพิ!มเติม
- บริษัทได้ สร้ าง show room ขึ &นมาใหม่ ภายใต้ ชื!อ Alloy Sales Gallery และ Alloy café ภายในตกแต่งเป็ นร้ าน
กาแฟ และห้ องประชุม เพื!อเป็ นสถานที!แสดงสินค้ าของบริษัทที!ประกอบสําเร็จแล้ วและลูกค้ าสามารถทดลองใช้
งานได้ จริง ซึง! จะเพิม! โอกาสในการขายมากขึ &น สําหรับใน zone ร้ านกาแฟ นอกจากจะเป็ นทีจ! ําหน่ายกาแฟราคา
ย่อมเยาเพื!อเป็ นสวัสดิการให้ พนักงาน และบริการต่อลูกค้ า ผู้มาติดต่อบริ ษัทแล้ ว ยังเป็ น co-working space
ห้ องทํางาน และห้ องประชุมสําหรับพนักงานได้ ด้วย
- บริษัทได้ นําผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสูต่ ลาด ได้ แก่ ระบบผนังกั &นห้ องทีใ! ช้ กบั งานคอนโดมิเนียม และประตูบานเลื!อนที!
พับเก็บได้ ซึง! มีจดุ เด่น คือ เป็ นสินค้ าที!สามารถช่วยให้ งานของลูกค้ าเสร็จได้ ตามหรื อเร็วขึ &นกว่ากําหนด ทําให้
ลูกค้ าสามารถควบคุมต้ นทุนได้ ดขี ึ &น
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การเปลียนแปลงทีสําคัญระหว่ างปี #$%# (บริษทั ย่ อย)
บริษัท ดีแอนด์ ดับบลิว (เอเชีย) จํากัด : ในปี #$0# บริษัทได้ มีการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แบรนด์ Nulook ซึง! เป็ นสินค้ าที!
มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ งานและติดตั &งง่ายและรวดเร็วยิ!งขึ &น เพื!อตอบสนองความต้ องการของตลาดในกลุ่มลูกค้ า
premium โดยได้ สร้ าง show room สินค้ า Nulook เพื!อให้ ลกู ค้ าได้ ชมและทดลองใช้ งานผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท
บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด : ในปี #$0# บริษัทได้ ดําเนินการก่อสร้ างโครงการแสนสราในเฟสแรก
ประกอบด้ วยวิลล่า 11 หลัง และอพาร์ ทเม้ นท์ 2 ตึก จํานวนทังสิ
& &น 50 ยูนิต และได้ เริ!มทยอยส่งมอบตั &งแต่ปลายปี #$0#
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด :
สรุปความคืบหน้ าจากปี 2562 ทีผ! ่านมา ของแต่ละโครงการดังนี &
โครงการ “The Teak Sukhumvit 39” : โอนห้ องไปแล้ วกว่า +/% และได้ ชําระคืนเงินกู้ธนาคารแล้ วทังสิ
& &น
โครงการ "The Teak Sathorn – Lumpini : ขายแล้ วกว่า +/% อยู่ระหว่างการก่อสร้ างโครงการ
โครงการ "The Teak Ratchada" : ขายแล้ ว %$% อยู่ระหว่างก่อสร้ างโครงการ
โครงการ "The Teak Ari" : อยู่ระหว่างออกแบบ Sales Gallery
โครงการ "The Teak Sathorn - Nanglinchee" : อยู่ระหว่างออกแบบ
โครงการใหม่ในระหว่างปี #$0# มีจํานวน " โครงการ คือ โครงการ“Grandis Kingkeaw” บริษัทได้ จดั ซื &อที!ดิน และอยู่
ระหว่างออกแบบผังโครงการ
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บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี !"#!

การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญในอดีต
บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ใช้ ชื!อย่อหลักทรัพย์ว่า
“BSM” เมื!อวันที! "% กุมภาพันธ์ #$$" โดยมีการขยายธุรกิจให้ เติบโตอย่างต่อเนื!องมาโดยตลอด ทังนี
& & ประวัติการ
เปลี!ยนแปลงเกี!ยวกับพัฒนาการที!สําคัญในช่วง $ ปี ล่าสุด (ปี #$$- – #$0") มีดงั นี &
ปี #$$-

ที!ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง& ที! "/#$$- บริษัทได้ อนุมตั ิเปลี!ยนแปลงมูลค่าหุ้นที!
ตราไว้ จาก /.$/ บาท เป็ น /."/ บาท ส่งผลให้ บริษัทมีจํานวนหุ้น ","'7,777,7// หุ้น
·
ในระหว่างปี ผู้ถือหุ้นใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิทจี! ะซื &อหุ้นสามัญ
เพิ!มทุนของบริษัท รุ่นที!" (BSM-W1) ทังสิ
& &นจํานวน % ครัง& รวมเป็ นหุ้นสามัญจํานวน
#7#,$+',$// หุ้น รวมบริษัทได้ รับเงินเพิม! ทุน จํานวน #7.#0 ล้ านบาท

ปี #$$+

· ที!ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี #$$+ ได้ มีมติอนุมตั ิเพิม! ทุนจดทะเบียนจาก ""'.77 ล้ าน
บาท เป็ น "%#.%7 ล้ านบาท เพื!อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล และรองรับการปรับสิทธิของ
WARRANT (BSM-W1) และ ESOP ( BSM-ESOP1)
ผู้ถือหุ้นใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที!จะซื &อหุ้นสามัญเพิ!มทุนของ
· ในระหว่างปี
บริษัท รุ่นที!" (BSM-W1) ทังสิ
& &นจํานวน % ครัง& รวมเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 7-,/"$,'%# หุ้น รวม
บริษัทได้ รับเงินเพิ!มทุนจํานวน 7.-/ ล้ านบาท และพนักงานของบริษัทมีการใช้ สิทธิซื &อหุ้น
สามัญเพิ!มทุนของบริษัท BSM-ESOP1 จํานวน ".++ ล้ านบาท ซึง! ทําให้ บริษัทมีส่วนเกินมูลค่า
หุ้นจํานวน /.-/$ ล้ านบาท รวมบริษัทได้ รับเงินจากการใช้ สิทธิ BSM-W2 และ BSM-ESOP1
ทังสิ
& &นสิ &นเท่ากับ "".$+ ล้ านบาท

ปี 2559

·

ปี #$0/

· ที!ประชุมคณะกรรมการบริษัทบิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) ครัง& ที! %/#$0/ มีมติเห็นควรให้
เข้ าซื &อทรัพย์สินของโครงการ The Teak Sukhumvit 39 มูลค่า 145.00 ล้ านบาท โดยแหล่ง
เงินทุนมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม! ทุนในกับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
จํานวน "'/.// ล้ านบาท และกระแสเงินสดภายในกิจการของบริษัท จํานวน "$.// ล้ านบาท

·

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิเพิ!มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จํานวนเงิน "%".-%
ล้ านบาท เป็ น #/%.-% ล้ านบาท เพื!อรองรับการจ่ายเงินปั นผล และการปรับสิทธิของใบแสดง
สิทธิของหุ้นสามัญ (BSM-W2) ทังนี
& & ในระหว่างปี ผ้ ถู ือหุ้นไม่มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญ
แสดงสิทธิที!จะซื &อหุ้นสามัญเพิ!มทุนของบริษัท รุ่นที! # (BSM-W2)
·
บริษัท ดี แอนด์ ดับบลิว (เอเชีย) จํากัด ได้ ออกหุ้นสามัญเพิ!มทุน จํานวน 0,///,///
หุ้น มูลค่าที!ตราไว้ ห้ นุ ละ $ บาท คิดเป็ นทุนจดทะเบีย นจํานวน '/.// ล้ านบาท ขายให้ กับผู้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื!อเป็ นทุนหมุนเวียนของกิจการ บริษัทยังคงสัดส่วนการถือ
หุ้นที!ร้อยละ 77.77 ของหุ้นที!ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมด
&
· ในระหว่างปี บริษัทฯ จัดตั &งบริ ษัทย่อยแห่งใหม่ คือบริ ษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ทุน
จดทะเบียน 100.00 ล้ านบาท บริ ษัทฯถือหุ้น 100% เพื!อ เพื!อดําเนินการจัดซื &อที!ดิน สร้ างสิ!ง
ปลูกสร้ าง และเป็ นผู้ให้ เช่าสิ!งปลูกสร้ างสําหรับโครงการ Sansara
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บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี !"#!

ทังนี
& & ในระหว่างปี ผ้ ถู ือหุ้นไม่มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที!จะซื &อหุ้นสามัญเพิ!ม
ทุนของบริษัท รุ่นที! # (BSM-W2)
ปี #$0"

ที!ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง& ที! 1/#$0" อนุมตั ใิ ห้ บริษัทดําเนินการเสนอขายหุ้น
เพิ!มทุนให้ กบั กลุ่มพันธมิตร (Private Placement) จํานวน #//,///,/// หุ้น ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ /.0$ บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงิน "'/.// ล้ านบาท และได้ จดั ตั &งบริษัท ทีค ดีเวลลอป
เมนท์ จํากัด ทุนจดทะเบียน "'/.00 ล้ านบาท เพื!อซื &อทรัพย์สินและบริหารโครงการฯ
·
ที!ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง& ที! #/#$0" ได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ!มทุนในบริษัท
แสนสรา ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด จํานวน $/.// ล้ านบาท เพื!อเป็ นทุนหมุนเวียนของกิจการ
·
ที!ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง& ที! '/#$0" ได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ!มทุนในบริษัท
ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด จํานวน #/.// ล้ านบาท เพื!อคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยที!
ร้ อยละ 77.77 ของทุนที!ออกและชําระแล้ ว
·
ในระหว่างปี ผู้ถือหุ้นใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิทจี! ะซื &อหุ้นสามัญ
เพิ!มทุนของบริษัท รุ่นที! # (BSM-W2) ทังสิ
& &นจํานวน % ครัง& รวมเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน
#'%,$#$,$"- หุ้น รวมบริษัทได้ รับเงินเพิม! ทุนจํานวน ""%.0+ ล้ านบาท

·
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี !"#!

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างกลุ่มบริษทั
บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน = #"+.$ ล้ านบาท/"
ทุนชําระแล้ ว = #"'./$ ล้ านบาท
มูลค่าที!ตราไว้ ห้ นุ ละ = /."/ บาท
ธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างคุณภาพสูง

100%

บริษัท ดีแอนด์ ดับบลิว (เอเชีย) จํากัด
ทุนจดทะเบียน = 0/ ล้ านบาท
ทุนชําระแล้ ว = 0/ ล้ านบาท
มูลค่าที!ตราไว้ ห้ นุ ละ = $ บาท
ธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจเกี!ยวกับระบบประตูและหน้ าต่างอลูมิเนียม
คุณภาพสูง

100%

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
ทุนจดทะเบียน = "$/ ล้ านบาท
ทุนชําระแล้ ว = "$/ ล้ านบาท
มูลค่าที!ตราไว้ ห้ นุ ละ = $ บาท
ธุรกิจ : พัฒนาโครงการที!อยู่อาศัยและให้ เช่าสําหรับคนวัย
เกษียณ
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100%

บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
ทุนจดทะเบียน = "$/ ล้ านบาท
ทุนชําระแล้ ว = "$/ ล้ านบาท
มูลค่าที!ตราไว้ ห้ นุ ละ = "// บาท
ธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี !"#!

หมายเหตุ
โครงสร้ างกลุ่มบริษัทจะแสดงเฉพาะบริษัทที!มกี ารดําเนินธุรกิจปกติ ไม่รวมบริษัทที!ตั &งขึ &นเพื!อรองรับการขยายตัวของกลุ่ม
บริษัทในอนาคต และบริษัทที!หยุดดําเนินกิจการแล้ ว
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
ปั จจุบนั กลุ่มบริษัทฯ มีทงสิ
ั & &น % บริษัทใน # กลุ่มธุรกิจ คือ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง (Building Products)
2. กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)
กลุ่มธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง (Building Products)
บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด(มหาชน)
บริษัท ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จํากัด

กลุ่มธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)
บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่มฯ
บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด(มหาชน) ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างคุณภาพสูง
บริษัท ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จํากัด ดําเนินธุรกิจเกี!ยวกับระบบประตูและหน้ าต่างอลูมิเนียมคุณภาพสูง
บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ดําเนินธุรกิจเกี!ยวกับพัฒนาโครงการที!อยู่อาศัยวัยเกษียณและให้ เช่า
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

ดําเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์

โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษัทฯ
โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษัทสําหรับปี #$0/ – #$0# สามารถแยกตามประเภทธุรกิจได้ ดงั นี &
ปี 2560
ล้ านบาท

ปี 2561
%

ล้ านบาท

ปี 2562
%

ล้ านบาท

%

ระบบฝ้าเพดาน และผนังกั &นห้ อง

190.73

31.80%

199.58

31.00%

อลูมิเนียม สําหรับตกแต่งภายใน

246.08

41.02%

265.08

41.17%

267.06

30.89%

ระบบประตูหน้ าต่าง คุณภาพสูง

103.49

17.25%

100.14

15.55%

88.88

10.30%

22.4

3.73%

23.83

3.70%

13.67

1.58%

278.84

32.25%

งานติดตั &ง
อสังหาริมทรัพย์

201.18

23.27%

รายได้ อื!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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รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ของธุรกิจผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง
ผลิตภัณฑ์หลัก แบ่งออกเป็ น ' กลุ่ม ดังนี &
1. ระบบฝ้ าเพดาน และผนังยิปซัม (Gypsum Wall & Ceiling Systems) อาทิ ผนังยิปซัม! , ฝ้าเพดานยิปซัม! ,
ระบบโครงคร่าวผนัง ระบบโครงคร่าวเพดาน (BSM - TIS,BSM 40,BSM ที-บาร์), ระบบผนังและฉนวนกันความร้ อน
(BSM Insulated-Wall), ช่องฝ้าเซอร์ วิส (BSM Serve Board), บัวยิปซัม! (Ceiling Décor)
2. อลูมิเนียม สําหรับตกแต่ งภายใน (Aluminium for Interiors) อาทิ ระบบเฟรมผนังกั &นห้ อง ALLOY
Partition, มือจับสแตนเลสและอุปกรณ์ Alloy Door Hardware ซึง! ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในสํานักงานส่วนใหญ่จะเป็ น
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ ลิขสิทธิ:ตราสินค้ าของบริษัทฯ
3. ระบบประตูหน้ าต่ าง คุณภาพสูง (High Performance Doors & Windows) ซึง! มีจดุ เด่นเน้ นการใช้ งานง่าย
ผสานกับดีไซน์อย่างลงตัว แข็งแรง ทนทาน
บริษัทฯ เน้ นจัดหาผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างที!มดี ีไซน์สวยงามและทันสมัย รวมไปถึงวัสดุที!ใช้ ผลิตจะต้ องมีคณ
ุ ภาพ
ผสมผสานกับกลยุทธ์การตลาด โดยเฉพาะการให้ บริการจัดส่งสินค้ าที!รวดเร็ว รวมถึงการคิดค้ นนวัตกรรมและสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่สมํ!าเสมอ
เพื!อให้ ครอบคลุมและตอบสนองความต้ องการของผู้ออกแบบ
ผู้รับเหมาและลูกค้ า
กลุ่มเป้าหมายของบริษัท นอกจากนี & บริษัทฯ ยังมีทมี งานที!เชีย! วชาญและมีประสบการณ์สงู ในการให้ คาํ ปรึกษาแก่กลุ่ม
ลูกค้ า และคอยช่วยเหลือลูกค้ าในด้ านการออกแบบตกแต่งภายในและการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที!เหมาะสมกับรูปแบบของ
งานก่อสร้ าง
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บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี !"#!

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

รูปภาพตัวอย่ าง
การใช้ งาน/คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์
1. ระบบฝ้ าเพดาน และผนังยิปซัม (Gypsum Wall & Ceiling Systems)

· ยิปซัม! ประเภทต่างๆ
ตราสินค้ า
“Gyproc”

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยิ ป ซั! ม ใช้ สํ า หรั บ งานฝ้ า เพดาน พื น& ผิ ว เรี ย บ
สวยงาม ตกแต่งง่ายและมีความทนทาน ติดตัง& ง่ายและมี
นํ &าหนักเบา ได้ รับ ISO9002 และมาตรฐาน มอก.

· โครงคร่าวฝ้า
เพดานฉาบเรี ยบ ตรา
สินค้ า “BSM” และ
“Gyproc”

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี สําหรับฝ้าเพดานฉาบเรี ยบ ติดตั &ง
ง่าย รวดเร็ ว ให้ ความแข็งแรงดีเยี!ยม ได้ รับ ISO9002 และ
มาตรฐาน มอก.+0'-#$'#

· โครงคร่าวฝ้า
เพดาน ที-บาร์
ตราสินค้ า “Gyproc”
และ “Armstrong”

โครงคร่ า วฝ้ า เพดานที บ าร์ ติ ด ตั ง& ง่ า ย รวดเร็ ว ให้ ความ
แข็งแรง ได้ รับ ISO9002 และมาตรฐาน มอก.

· โครงคร่าวผนังยิปซัม
ยูและซี ตราสินค้ า
“BSM” และ
“Gyproc”

โครงคร่ าวเหล็กผนังชุบสังกะสี มาตรฐาน มอก.863-2532
สํา หรั บ ระบบผนัง ภายในอาคาร แข็ งแรง ติ ด ตัง& ง่าย และ
รวดเร็ว

· ช่องเปิ ดฝ้าเพดาน
สําเร็จรูป
ตราสินค้ า “BSM
SERVE BOARD”

ผลิตด้ วยเทคโนโลยีมาตรฐาน เพื!อตอบสนองงานที!ต้องการ
ความพิ ถี พิ ถั น มี ค วามปลอดภั ย สะดวกในการใช้ งาน
ประหยัดเวลาติดตั &ง แข็งแรง เปิ ดปิ ดง่าย ไร้ รอยต่อ และทาสี
ได้ ตามต้ องการ

· ยิปซัม! ขึ &นรูป
ตราสินค้ า “BSM
Step”

ยิปซั!มขึน& รูปเพื!องานฝ้าเพดานเล่นระดับ ตกแต่ง เพื!อความ
สวยงาม ติดตั &งง่าย รวดเร็ว
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บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี !"#!

ผลิตภัณฑ์
· ฉนวนกันความร้ อน
ตราสินค้ า
“Rockwool”

รูปภาพตัวอย่ าง
ผลิตภัณฑ์

การใช้ งาน/คุณสมบัติ
ฉนวนกันความร้ อน ลดเสียง ลดความร้ อน และป้องกันไฟ
ใช้ สํ า หรั บ สํ า นั ก งาน ศู น ย์ ก ารค้ า อาคารแสดงสิ น ค้ า
โรงพยาบาล

2. อลูมิเนียมสําหรับตกแต่ งภายใน (Aluminium for Interiors)
ระบบผนัง ALLOY
(Alloy Partition)

ระบบผนัง DSG
(DSG. Partition)

ระบบประตูบานเลื!อน
S40
(Alloy S40 Sliding
Door)

ระบบประตูบานเลื!อน
Vogue Wall
(Vogue Wall)

ระบบเฟรมผนังกั &นห้ อง ALLOY Partition, ระบบเส้ น
อลูมิเนียมสําหรับตกแต่งผนัง,
ระบบบัวอลูมิเนียม,
ระบบประตู พร้ อมอุปกรณ์ Alloy Door Hardware ซึง!
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในสํานักงานส่วนใหญ่จะเป็ น
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ ลิขสิทธิ:ตราสินค้ าของบริษัท
ระบบ Double Glazing เป็ นระบบเฟรมวงกบช่องแสง
# ชัน& เหมาะสําหรับ Commercial Office ที!ต้องการ
คุณสมบัติการกันเสียง สามารถใช้ เป็ นเฟรมกั &นห้ องเพื!อ
ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก เหมาะสําหรับกั &นห้ อง
ประชุม เฟรมกันเสียงชุดนี &รองรับการกันเสียง STC =
43
ระบบประตูบานเลื!อนล้ อบน คือ ระบบประตูบานเลื!อน
ที!เน้ นดีไซน์กรอบเฟรมให้ บางกว่าเฟรมบานเลื!อนทัว! ไป
เหมาะสําหรับกลุ่มงานออฟฟิ ศ และ งานคอนโดมิเนียม

ระบบประตูบานเลื!อนเกี!ยวล้ อล่าง คือ ระบบประตูบาน
เลื!อนเกี!ยวที!ถกู ออกแบบให้ มีเฟรมกรอบบานบางที!สดุ
และสามารถเกี!ยวบานเลื!อนได้ มากสุดถึง % บาน
เหมาะสําหรับกลุ่มงานออฟฟิ ศ และ งานคอนโดมิเนียม
ที!เน้ นดีไซน์โดดเด่น

3. ระบบประตูหน้ าต่ างคุณภาพสูง (High Performance Doors & Windows)
ส่วนที! " - 14

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี !"#!

ผลิตภัณฑ์

· ระบบประตูหน้ าต่าง
ตราสินค้ า
“FLETCHER”

· ระบบมุ้งลวดกัน
แมลง

รูปภาพตัวอย่ าง
ผลิตภัณฑ์

การใช้ งาน/คุณสมบัติ

ระบบประตูหน้ าต่างคุณภาพสูง มีรูปแบบให้ เลือกทัง& แบบ
พื น& ล่ างแบบเรี ยบ และพื น& ล่ างเสมอด้ านในและด้ า นนอก
ดีไซน์ สวยงาม ทัน สมัย คงทน แข็งแรง ใช้ งานง่าย และมี
รูปแบบหลากหลาย

ระบบมุ้งลวดกันแมลง เป็ นนวัตกรรมใหม่ด้วยระบบซิป เน้ น
คุณสมบัติการใช้ งาน และได้ รับการออกแบบให้ คงทน และ
ใช้ ได้ หลากหลายรูปแบบ สามารถใช้ กบั งานภายนอกได้
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
ปั จจุบนั บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด มีโครงการที!อยู่ระหว่างพัฒนาจํานวน 6 โครงการ ดังนี &
ชื!อโครงการ
รายละเอียดโครงการ
โครงการ “The Teak Sukhumvit 39”
· อาคารชุดพักอาศัยสูง + ชัน& จํานวน " อาคาร จํานวนห้ องชุด -/ ยูนิต
· ตั &งอยู่ทซี! อยประชัญคดี แยกจากซอยสุขมุ วิท '7 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ
โครงการ "The Teak Sathorn Lumpini "

· อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชัน& จํานวน 1 อาคาร จํานวนห้ องชุด -' ยูนิต
· ตั &งอยู่ที!ซอยศรี บําเพ็ญ ถนนพระราม % กรุงเทพ

โครงการ "The Teak Ratchada"

· อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชัน& จํานวน 1 อาคาร จํานวนห้ องชุด -+ ยูนิต
· ตั &งอยู่ที!รัชดาซอย "7 ติดกับสถานี MRT สุทธิสาร กรุงเทพ

โครงการ "The Teak Ari"

· อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชัน& จํานวน 1 อาคาร จํานวนห้ องชุด 77 ยูนิต
· ตั &งอยู่ที!รัชดาซอยอารี ย์ 4 แยกจากซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารี ย์) ถนน
พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ

โครงการ "The Teak Sathorn Nanglinchee"

· อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชัน& จํานวน 1 อาคาร จํานวนห้ องชุดไม่เกิน +/ ยูนิต
· ตั &งอยู่ทซี! อยประพันธ์ศกั ดิ: แยกจากถนนนางลิ &นจี! ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ

โครงการ“Grandis Kingkeaw”

· โครงการที!อยู่อาศัย %% หลัง
· ตั &งอยูใ่ นซอยกิ!งแก้ ว "" จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริษัทดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะ active retirement village ซึง! เป็ นชุมชนที!พกั อาศัยสําหรับผู้ที!
ต้ องการใช้ ชวี ิตหลังเกษียณอายุ โครงการตั &งอยูใ่ นโครงการ Black Mountain Lifestyle Resort ที!ตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ บริษัทเลือกสถานที!ตั &งโครงการที!อําเภอหัวหิน เนื!องจากอําเภอหัวหิน เป็ นหนึ!งในสิบ
ของโลกที!เป็ นสถานที!ทเี! หมาะสําหรับผู้สงู วัยมาใช้ ชีวติ ในปั น& ปลาย(จากการสํารวจของหนังสือนิตยสาร Fortune)
บริหารโครงการในลักษณะให้ เช่าสิ!งปลูกสร้ างที!มกี ําหนดระยะเวลาเช่าตลอดอายุของผู้เช่า
โดยโครงการจะดูแลและ
บริหารสิ!งปลูกสร้ าง ระบบสาธารณูปโภค ให้ อยู่ในสภาพดีตามมาตรฐานโรงแรม $ ดาว ตลอดจนจัดหาสิ!งอํานวยความ
สะดวก บริการทางการแพทย์ และบริการอื!นๆให้ กบั ผู้เช่าตามความสนใจของผู้อยู่อาศัย
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สิ!งปลูกสร้ างภายในโครงการ ประกอบด้ วย พูลวิลล่า และ อพาร์ตเม้ นท์ โดยในปี #$0# บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์
จํากัด ได้ ดําเนินการก่อสร้ างโครงการแสนสราในเฟสแรก คือ อพาร์ ทเม้ นท์ จํานวน $/ ยูนติ และวิลล่า "" หลัง
การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
กลยุทธ์ ทางด้ านการตลาด (Marketing Strategies)
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ทางด้ านการตลาด โดยการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง ควบคู่กบั การให้ คําแนะนํา คําปรึกษา และ
นําเสนอรายละเอียดการใช้ งานทีถ! กู ต้ องกับผู้ออกแบบ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เฉพาะด้ านสําหรับผู้ออกแบบ (Specified
Product) ซึง! ส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์ที!มีคณ
ุ ลักษณะพิเศษเฉพาะ เพื!อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการและความพึง
พอใจแก่ผ้ อู อกแบบและเจ้ าของโครงการ ทังในด้
& านรูปแบบพิเศษ ความสวยงาม และคุณภาพ ซึง! บริษัทฯ มีทีมงานฝ่ าย
ขายที!มคี วามรู้เกี!ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างเป็ นอย่างดี
บริษัทได้ จดั ระบบงานฝ่ ายขายใหม่โดยให้ สามารถดูแลลูกค้ าได้ อย่างมีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ!งขึ &น โดยให้ เจ้ าหน้ าที!
ขายที!มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเชี!ยวชาญเกี!ยวกับผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างดี ดูแลลูกค้ าอย่างใกล้ ชิด โดยแบ่งทีมขาย
ดูแลลูกค้ าเป็ น # ฝ่ าย คือ ทีมดูแลผู้รับเหมาตกแต่งภายใน และทีมดูแลผู้รับเหมางานยิปซัม! รวมทังได้
& ปรับเปลี!ยนการ
ทํางานของหน่วยงานที!สนับสนุนงานขาย เช่น หน่วยงาน sale support และ call centre ให้ สอดคล้ องกับการแบ่งทีมขาย
ด้ วยเช่นกัน
บริษัทยังให้ ความสําคัญกับการให้ บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์แก่ลกู ค้ าไปถึงยังสถานที!ที!ลกู ค้ าต้ องการด้ วยความรวดเร็ว บริษัท
ฯ มีฝ่ายลูกค้ าสัมพันธ์ (BSM Call Center) คอยให้ คาํ แนะนํา ให้ คําปรึกษา ช่วยสนับสนุนและให้ บริการหลังการขายกับ
ลูกค้ า รวมทังช่
& วยประสานงานกับฝ่ ายขายเพื!อส่งคําสัง! ซื &อไปยังฝ่ ายคลังสินค้ า และประสานงานการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้
ลูกค้ าตามกําหนด
ทําให้ บริษัทได้ รับความเชื!อถือและการยอมรับทังในด้
& านผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ออกแบบ
ผู้รับเหมา และเจ้ าของโครงการเป็ นอย่างดี
นอกจากนี & บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ ลกู ค้ าทุกรายสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของบริษัทฯ เพื!อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ ลกู ค้ า
เกิดความรู้สกึ ที!ดีและการมีส่วนร่วม ซึง! จะส่งผลให้ เกิดการซื &อในครัง& ต่อไป บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการแนะนําช่องทางธุรกิจ
ให้ แก่กลุ่มลูกค้ าสมาชิกด้ วยกัน รวมทังมี
& การจัดงานพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกเพื!อสร้ างเครื อข่ายสมาชิก (Networking)
ซึง! จะเป็ นประโยชน์ในการประสานธุรกิจร่วมกันในอนาคต ซึง! การสมัครเป็ นลูกค้ าสมาชิกของบริษทั ฯ นอกจากจะได้ รับ
ข้ อเสนอที!ดีกว่าลูกค้ าทัว! ไปแล้ ว ยังได้ รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที!ทางบริษัทตอบแทนคืนสู่สมาชิกอีกด้ วย โดยสิทธิประโยชน์
เบื &องต้ นจากการเป็ นสมาชิกของบริษัทฯ มีดงั นี &

No.
1
2
3

Benefit

Platinum I Platinum G

ได้ รับวงเงินเครดิตและระยะเวลาเครดิต
ในการสัง! ซื &อสินค้ า
ฟรีค่าขนส่ง ในเขต กทม. และ ปริมณฑล
เมื!อสัง! ซื &อสินค้ า 5,000 บาท ขึ &นไป
ได้ รับสินค้ าภายใน 24 ชม. หลังจาก
สัง! ซื &อสินค้ า
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Credit Cash Card
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4
5
6
7
8

9

10
11
12

ได้ รับบริ การข้ อมูลวิเคราะห์เครดิต จาก
บริษัทข้ อมูลเครดิต (BOL)
ได้ รับคําแนะนําการขอสินเชื!อจาก
ธนาคาร
ได้ รับการยืนราคาสําหรับงานโครงการ
บริการรวบรวมรายละเอียดข้ อมูลการ
สัง! ซื &อสินค้ าแต่ละประเภทให้ กบั ลูกค้ า
เข้ าร่วมโครงการสะสมแต้ ม เพื!อแลกของ
รางวัล (Point Reward Program)
กรณีเต็มวงเงินเครดิต สามารถขอปลดล็
อกการปล่อยสินค้ าไม่เกิน 10% จาก
วงเงินที!มีอยู่
การเข้ าร่วมโครงการจัดอบรมการติดตัง&
ผลิตภัณฑ์ ที!ศนู ย์อบรม BSM ฟรี
บริการส่งช่างเทคนิค เข้ าตรวจสอบและ
แนะนําวิธีแก้ ไขปัญหาหน้ างาน
Platinum ฮอตไลน์ 091-119-1557

หมายเหตุ : กรณีสมาชิกขอซื &อผลิตภัณฑ์เกินกว่าวงเงินเครดิตสูงสุดที!กําหนด ทีมงานฝ่ ายขายจะต้ องขออนุมตั ิจาก
กรรมการบริหาร ซึง! จะต้ องพิจารณาอนุมตั ิเป็ นกรณีพิเศษ
บริษัทฯ ยังได้ มีการเปิ ด “ศูนย์ฝึกอบรมช่าง” หรื อ “BSM Training Center” เพื!อเพิ!มทักษะในการติดตั &งผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ฯ ให้ กบั ผู้รับเหมาที!เป็ นสมาชิกของบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้ จา่ ย ศูนย์ฝึกอบรมช่างเป็ นส่วนหนึ!งของสิทธิประโยชน์ที!ทาง
บริษัทฯ ให้ บริการกับลูกค้ า
การประเมินความพึงพอใจในสินค้ าและบริการ
บริษัทได้ มีการประเมินความพึงพอใจต่อสินค้ าและบริการของบริษัทเป็ นประจําทุกปี โดยทําการสุ่มตัวอย่างจากทุกกลุ่มลูกค้ า
ซึง! ผลการประเมินจัดเป็ นส่วนหนึ!งของดัชนีชี &วัดผลการทํางาน (KPIs) ของพนักงานขายด้ วย โดยปี #$0# บริษัทได้ ทําการ
สํารวจความพึงพอใจในเดือนธันวาคม #$0# จากกลุ่มตัวอย่าง "-+ ราย โดยใช้ วิธีสํารวจผ่านการสแกน QR Code ซึง! มี
หัวข้ อการประเมิน % เรื! อง ได้ แก่ ความพึงพอใจในเรื! องคุณภาพสินค้ า , ราคาสินค้ า , การจัดส่งสินค้ า และการบริการหลัง
การขาย
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ผลการประเมินปี #$0#

ลูกค้ ามีความพึงพอใจในระดับราคาสินค้ า และพึงพอใจมากในการบริการหลังการขาย การจัดส่งสินค้ า และคุณภาพ
สินค้ าของบริษัท

จากการสํารวจความพึงพอใจพบว่า ปั จจัยที!ใช้ ในการตัดสินใจซื &อสินค้ า ส่วนใหญ่ลกู ค้ าซื &อสินค้ าโดยพิจารณาถึงคุณภาพ
สินค้ า เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ พนักงานขาย ราคา บริการหลังการขาย และรูปลักษณ์ของสินค้ า ตามลําดับ

กลยุทธ์ ด้านราคา (Price)
การกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท โดยคํานึงถึงปั จจัยในการแข่งขันเป็ น
องค์ประกอบ โดยสามารถแบ่งกลยุทธ์ด้านราคาได้ ดงั นี &
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· ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างที!หาซื &อได้ ทวั! ไป (General Building Products) เนื!องจากสินค้ าประเภทดังกล่าวมี
จําหน่ายทัว! ไปและมีความยืดหยุน่ ต่อราคาสูง บริษัทฯ จึงกําหนดราคาสินค้ าโดยอ้ างอิงตามราคาตลาด ซึง!
จะมีการสํารวจราคาตลาดทุกสัปดาห์เพื!อพิจารณาในการปรับราคาสินค้ า
ทังนี
& & บริษัทฯ ยังมีนโยบายกําหนดราคาสินค้ าเท่ากับผู้จําหน่ายรายอื!น ซึง! บริษัทฯ ให้ อาํ นาจการตัดสินใจ
ลดราคาสินค้ าเป็ นกรณีพิเศษแก่ผ้ อู ํานวยการฝ่ ายขาย หรื อผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
· ผลิตภัณฑ์เฉพาะด้ านสําหรับผู้ออกแบบ (Specified Products) สําหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี & ถึงแม้ ว่าในตลาด
จะมีผลิตภัณฑ์ทดแทนอยู่มากมายหลากหลายตราสินค้ า และมีการแข่งขันด้ านราคาค่อนข้ างสูง แต่
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ก็สามารถสร้ างความแตกต่างในด้ านคุณภาพ ความหลากหลาย และการบริการที!
ดีกว่า บริษัทฯ จึงไม่มีนโยบายที!จะแข่งขันด้ านราคากับคู่แข่งในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี & แต่จะกําหนดราคาขายโดย
วิธีบวกกําไรส่วนเพิ!มจากต้ นทุนผลิตภัณฑ์ (Mark-up on Cost)
กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจําหน่ าย (Place)
บริษัทฯ มีกลยุทธ์การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในเชิงรุก โดยใช้ ทีมงานฝ่ ายขายที!มีประสิทธิภาพ รวมทังมี
& ความรู้และ
ประสบการณ์ในด้ านผลิตภัณฑ์กอ่ สร้ าง ตกแต่งภายใน ซึง! บริษัทได้ แบ่งทีมงานฝ่ ายขายออกเป็ น # ทีม ได้ แก่ ทีมงานขาย
สําหรับดูแลผู้ออกแบบ และทีมงานขายสําหรับดูแลผู้รับเหมา เพื!อให้ เข้ าถึงความต้ องการที!แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้ า
และบริษัทฯยังเน้ นการบริการที!รวดเร็วโดยมีศนู ย์บริการลูกค้ าสัมพันธ์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําข้ อมูลต่างๆ เกี!ยวกับการ
ตกแต่งภายใน ซึง! ปัจจุบนั ช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มี # ช่องทาง ดังนี &
· ลูกค้ าสามารถเลือกชมผลิตภัณฑ์และสัง! ซื &อผลิตภัณฑ์ได้ โดยตรง ณ สํานักงานขายของบริษัทฯ (Gyproc
Center)
· ลูกค้ าสามารถสัง! ซื &อสินค้ าได้ โดยตรงผ่านศูนย์บริการลูกค้ าสัมพันธ์ ในกรณีที!เป็ นสมาชิกของบริ ษัทฯ อยู่ก่อน
แล้ ว หรื อสัง! ซื &อผ่านทีมงานขายในกรณีที!เป็ นลูกค้ าใหม่หรื อยังไม่ได้ สมัครเป็ นสมาชิก ซึง! การรับบริการทัง& #
วิธีนี & ลูกค้ าจะได้ รับความสะดวก และรวดเร็ว
สําหรับผลิตภัณฑ์ระบบประตูหน้ าต่างคุณภาพสูง บริษัทได้ เน้ นการขายผ่านทีมขายของบริษัทมากขึ &น โดยเน้ นลูกค้ า
โครงการเป็ นหลัก
กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการขาย (Promotion)
บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยมุง่ เน้ นการตอบแทนคืนแก่ลกู ค้ าสมาชิกเป็ นหลัก (Loyalty Program) โดย
ลูกค้ าสมาชิกจะได้ รับสิทธิเข้ าร่วมโปรโมชัน! พิเศษต่างๆ ที!บริษัทฯ จัดขึ &น เช่น การได้ รับส่วนลดพิเศษสําหรับลูกค้ าสมาชิก
แต่ละระดับ การยืนราคาสินค้ าสําหรับโครงการที!มีระยะเวลาการก่อสร้ างที!นานกว่าปกติ การสะสมคะแนนเพื!อแลกของ
รางวัล การจัดส่งฟรี สําหรับลูกค้ าระดับ Platinum หรื อการบริการจัดส่งภายใน #% ชัว! โมง เป็ นต้ น
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ด้ านโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสื!อสารไปยังกลุ่มลูกค้ า โดยการใช้ สื!อออนไลน์ เช่น วิดีโอ Youtube เว็บไซต์ของบริษทั
หรื อการเข้ าร่วมในการจัดงานหรื อนิทรรศการแสดงสินค้ าที!เกี!ยวข้ องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในและการ
ก่อสร้ างทังส่
& วนของอาคารสํานักงานและที!อยู่อาศัย
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
เนื!องจากการตัดสินใจเลือกซื &อผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างและตกแต่งภายใน
เจ้ าของโครงการจะแจ้ งงบประมาณและรูปแบบ
ความต้ องการแก่ผ้ อู อกแบบงานตกแต่งภายใน เพื!อทําการออกแบบและกําหนดชนิดของผลิตภัณฑ์ หลังจากนันผู
& ้ รับเหมา
งานตกแต่งภายในจะเป็ นผู้จดั ซื &อผลิตภัณฑ์ตามที!ผ้ อู อกแบบกําหนดเพื!อนําไปใช้ ก่อสร้ างตกแต่งภายใน เมื!อเสร็จงานแล้ ว
ขันตอนสุ
&
ดท้ ายคือการตรวจรับงานโดยเจ้ าของโครงการ บริษัทฯ มีความเข้ าใจในลักษณะความสัมพันธ์ของแต่ละฝ่ ายเป็ น
อย่างดี บริษัทฯ จึงกําหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ น ' กลุ่ม ได้ แก่
1. เจ้ าของโครงการ
2.

ผู้ออกแบบ เช่น สถาปนิก และมัณฑนากร

3. ผู้รับเหมา ได้ แก่ ผ้ รับเหมาตกแต่งภายใน และผู้รับเหมาทัว! ไป
ภาวะการแข่ งขัน
บริษัทฯ ไม่มีค่แู ข่งขันทางตรง (Direct Competitor) เนื!องจากบริษัทมีความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื!นทังด้
& านลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ที!จดั จําหน่าย และด้ านกลุ่มลูกค้ า กล่าวคือ บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างตกแต่งภายในและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวภายใต้ ตราสินค้ าของบริษัทเอง
และเป็ นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ ลิขสิทธิ:ตราสินค้ าชันนํ
& าจากต่างประเทศบางผลิตภัณฑ์ ในด้ านกลุ่มลูกค้ าของบริษัทฯ เน้ นการตลาด
ทางตรงสู่กลุ่มผู้ออกแบบ (Interior Designer) และผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน (Interior Constructor) เป็ นหลัก ในขณะ
ที!ค่แู ข่งขันส่วนใหญ่เน้ นกลุ่มลูกค้ าประเภทผู้รับเหมา และเจ้ าของบ้ านพักอาศัย (End User) ซึง! เป็ นกลุ่มลูกค้ าที!
ผู้ประกอบการจะต้ องเผชิญกับการแข่งขันทีค! ่อนข้ างสูง
บริษัทฯ มีค่แู ข่งขันทางอ้ อม (Indirect Competitor) ซึง! เป็ นผู้ประกอบการศูนย์ค้าส่ง ค้ าปลีกวัสดุก่อสร้ างและอุปกรณ์
ตกแต่ง และผู้ประกอบการร้ านค้ าจําหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างตกแต่งภายในเฉพาะด้ าน ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีผ้ ู
ประกอบธุรกิจจําหน่ายวัสดุก่อสร้ างและตกแต่งเพิ!มขึ &นมาก โดยมีผ้ ปู ระกอบการรายใหญ่มีสาขาและตัวแทนจําหน่าย
กระจายอยู่ทงในเขตกรุ
ั&
งเทพ ปริมณฑล และภูมิภาคต่างๆ ทัว! ประเทศ โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ทกุ รายมีรูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจแบบร้ านค้ าส่งค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) มีแนวคิดให้ เป็ นศูนย์รวมสินค้ าวัสดุกอ่ สร้ างและสินค้ า
ตกแต่งบ้ านครบวงจร ที!ลกู ค้ าสามารถเลือกซื &อสินค้ าเกี!ยวกับบ้ านได้ ในที!เดียว (One Stop Shopping)
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ตารางแสดงรายชือผู้ประกอบการธุรกิจจําหน่ ายวัสดุก่อสร้ างและตกแต่ ง (แยกตามรูปแบบธุรกิจ)
รูปแบบธุรกิจ
รายชือผู้ประกอบการ
ธุรกิจโฮมเซ็นเตอร์
1) บจก.แกรนด์โฮมมาร์ ทกรุ๊ป
2) บจก. ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ
(Modern Trade)
3) บมจ.สยามโกลบอลเฮ้ าส์
ธุรกิจร้ านค้ าเฉพาะอย่าง
1) บจก.ซิเมนต์ไทยการตลาด 2) บจก.ซันพาราไดซ์ (ไทยแลนด์)
(Specialty Store)
ที!มา : รวบรวมโดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
สําหรับภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากมุมมองของศูนย์วจิ ยั กรุงไทย คอมพาส (Krungthai
Compass) ธนาคารกรุงไทย มองว่าตลาดที!อยู่อาศัยในปี #$0' จะได้ รับประโยชน์จากมาตรการต่างๆของภาครัฐ
โดยเฉพาะมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจํานอง ซึง! ทําให้ มีโอกาสที!ตลาดอสังหาริมทรัยพ์จะฟื น& ตัวได้ $.$% จากปี
ก่อนหน้ า แบ่งเป็ น มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ:คอนโดมิเนียมขยายตัวที! %.$% และมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ:บ้านแนวราบ
ขยายตัวที! 0% โดยมีการผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที!ให้ ผ้ กู ้ อู สังหาริมทรัพย์หลังแรกสามารถกู้ได้
110% (รวมเงินกู้เพื!อการตกแต่ง "/%) เป็ นปั จจัยสําคัญที!อาจทําให้ อตั ราการเติบโตของตลาดเร่งขึ &นได้ อีก /.+% บริษัท
ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ซึง! เป็ นบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทงแนวสู
ั&
งและแนวราบย่อมได้ รับปั จจัย
เกื &อหนุนดังกล่าวด้ วยเช่นกัน ปั จจุบนั บริษัทย่อยมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาจํานวน 0 โครงการ แบ่งเป็ น
ประเภทคอนโดมิเนียม $ โครงการ และบ้ านแนวราบ " โครงการ
การจัดหาผลิตภัณฑ์
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ภายใต้ ตราสินค้ าของบริษัท ซึง! มีทงการดํ
ั&
าเนินการผลิตสินค้ าด้ วยตนเอง และว่าจ้ างโรงงานผู้ผลิต
ทังในประเทศและต่
&
างประเทศที!ได้ คณ
ุ ภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีบ! ริษัทกําหนด สําหรับผลิตภัณฑ์ทวั! ไป บริษัทฯ มี
นโยบายการจัดซื &อจากผู้ผลิตโดยตรง ทังนี
& & บริษัทฯ มีขนตอนและวิ
ั&
ธีการจัดหาผลิตภัณฑ์โดยการกําหนดรูปแบบ
คุณลักษณะ และประเภทผลิตภัณฑ์ที!ต้องการตามแผนการขายของฝ่ ายขาย หลังจากนันจะพิ
&
จารณาคัดเลือกและจัดซื &อ
ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ซึง! โดยปกติจะทําการคัดเลือกผู้ผลิตมากกว่าหนึ!งราย ยกเว้ นผู้ผลิตที!เป็ นพันธมิตรของบริษัทมาเป็ น
เวลานาน อาทิ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม! จํากัด (มหาชน) เป็ นต้ น สําหรับการพิจารณาตัดสินใจจัดหาผลิตภัณฑ์จะเป็ น
การพิจารณาร่วมกันระหว่างฝ่ ายบริหาร ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝ่ ายขาย เพื!อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที!มีคณ
ุ ลักษณะเป็ นไป
ตามทีก! ําหนด
ปี #$0# บริษัทฯ มียอดสัง! ซื &อผลิตภัณฑ์จากคู่ค้ารายใหญ่ ดังนี &
บริษัท
ผลิตภัณฑ์ ประเทศ ระยะเวลาติดต่ อ
". บริษัท.ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม! จํากัด ยิปซัม!
ไทย
มากกว่า "/ ปี
(มหาชน)

งานทียังไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ '" ธันวาคม #$0# บริษัทฯ มีงานที!อยู่ระหว่างผลิตจํานวน -.'$ ล้ านบาท
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ผลกระทบต่ อสิงแวดล้ อม
เนื!องจากการผลิตสินค้ าของบริษทั มีกระบวนผลิตหลักๆ # รูปแบบ กล่าวคือ
1. บริษัทจะนําเหล็กเส้ นไปผ่านขบวนการรี ด และขึน& รูป เพื!อใช้ เป็ นโครงคร่าวผนังและฝ้าเพดาน
2. บริษัทจะทําการแปรรูปอลูมิเนียมเส้ น โดยการตัดประกอบเป็ นบานประตูหน้ าต่าง
ในขบวนการผลิต บริษัทใช้ เครื! องจักรที!ทนั สมัย โดยวัสดุที!เหลือจากการผลิต สามารถรี ไซเคิลแล้ วนํากลับมาใช้ ได้ อกี จึง
อาจจะกล่าวได้ วา่
กระบวนการผลิตของบริษัทไม่สร้ างมลพิษต่อสิ!งแวดล้ อม
ประกอบกับที!ตั &งโรงงานอยูใ่ นนิคม
อุตสาหกรรม (ซึง! เป็ นพื &นที!สีม่วง)ไม่ติดกับเขตชุมชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน
3. ปั จจัยความเสียง
ความเสียงสําหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง (Building Products)
1. ความเสียงจากการถูกยกเลิกสัญญาเช่ าทีดินและอาคาร
บริษัทฯ ได้ ทําการเช่าที!ดินและอาคารจากบุคคลอื!น โดยทรัพย์สินที!ใช้ เป็ นที!ตั &งสํานักงานใหญ่และโกดังเก็บของ ดังนัน&
บริษัทฯ จึงมีความเสีย! งที!อาจจะถูกยกเลิกสัญญาเช่าที!ดินและอาคาร หรื อการไม่ได้ รับการต่อสัญญาเช่าที!ดินและ
คลังสินค้ าแห่งใดแห่งหนึง! อันจะทําให้ บริษัทอาจจะต้ องมีค่าใช้ จา่ ยในการย้ ายสํานักงานและคลังสินค้ า ซึง! ส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานของบริษัทได้
สําหรับสัญญาเช่าที!ดินพร้ อมสิง! ปลูกสร้ างที!เป็ นที!ตั &งสํานักงานใหญ่ของบริษัท
ได้ ทําสัญญาเช่าไว้ กบั เครื อญาติของ
ผู้บริหารหลักของบริษัท และ บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความเสีย! ง โดยทําข้ อตกลงสัญญาเช่าแต่ละครัง& มีกําหนดอายุ
ของสัญญาครัง& ละ ' ปี และมีเงื!อนไขพิเศษให้ สิทธิแก่บริษัทฯ ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปอีกไม่น้อยกว่า # ปี โดยมี
กําหนดเพดานสูงสุดในการปรับขึ &นค่าเช่าแต่ละครัง& ไว้ แน่นอน
และหากผู้ให้ เช่าต้ องการยกเลิกสัญญาเช่าต้ องแจ้ งให้
บริษัทฯทราบก่อนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 0/ วัน โดยบริษัทฯมีนโยบายเจรจาต่อสัญญาเช่าก่อนสัญญาเช่าครบกําหนดไม่
น้ อยกว่า 7/ วัน
นอกจากนี & หากมีการโอนสิทธิการเช่าของบริษัท ผู้ให้ เช่าจะจัดหาพื &นที!แปลงอื!นมาให้ ใช้ ทดแทนหรือชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่
บริษัท จึงน่าจะทําให้ ความเสี!ยงที!บริษัท อาจจะถูกยกเลิกสัญญาเช่าที!ดินและอาคารก่อนกําหนดมีความเป็ นไปได้ ไม่มาก
นัก และในอดีตที!ผ่านมาบริษัทฯยังไม่เคยถูกยกเลิกสัญญาเช่า หรื อไม่ได้ รับการต่อสัญญาเช่า
2. ความเสียงในการจัดหาผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีการจัดหาผลิตภัณฑ์ในลักษณะของการว่าจ้ างผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ ลิขสิทธิ:ตราสินค้ าของบริษัทเอง
และบริษัทฯ ทําการสัง! ซื &อผลิตภัณฑ์จากเจ้ าของลิขสิทธิ:ตราสินค้ าชันนํ
& าทังในประเทศและต่
&
างประเทศโดยเฉพาะ บริษัท
ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซัม! จํากัด (มหาชน) ซึง! เป็ นผู้จดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์ยิบซัม! รายหลักให้ แก่บริษัทฯมาอย่างต่อเนื!อง ดังนัน&
บริษัทฯ จึงมีความเสี!ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์ในกรณีที!ผ้ ผู ลิตและเจ้ าของลิขสิทธิ:ตราสินค้ าอาจจะไม่สามารถผลิตหรื อ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่บริษัทฯได้ ตามคุณภาพ ปริมาณ เวลา และเงื!อนไขที!บริษัทกําหนดไว้ ได้ รวมทังมี
& ความเสี!ยงใน
การที!เจ้ าของลิขสิทธิ:ตราสินค้ าอาจบอกเลิกหรื อไม่ต่อสัญญาการเป็ นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่บริษัท ซึง! จะส่งผล
ต่อการดําเนินงานและการเติบโตของบริษัทฯ
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการติดต่อค้ าขายและมีความสัมพันธ์ทดี! ีกบั ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาเป็ นระยะ
เวลานาน โดยเฉพาะบริษัทฯ ได้ ทําสัญญาเป็ นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ กับ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซัม! จํากัด
(มหาชน) ซึง! เป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที!สร้ างยอดรายได้ ให้ กบั บริษทั ฯ ทังยั
& งได้ ร่วมมือกันจัดตั &งศูนย์เรี ยนรู้ พัฒนาฝี มือ
ผู้รับเหมา (Gyproc Training Center) ในบริเวณพื &นทีข! องบริษัทฯ ดังนันจึ
& งถือได้ วา่ บริษัทฯ และบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบ
ซัม! จํากัด เป็ นหุ้นส่วนทางธุรกิจที!มีความสัมพันธ์กนั ด้ วยดีเสมอมา
ในส่วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์ประเภทอื!นๆ บริษัทฯ มีนโยบายกระจายการจัดหาผลิตภัณฑ์ โดยมีการติดต่อกับโรงงาน
ผู้ผลิตในประเทศที!ได้ คณ
ุ ภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที!บริษัท กําหนดไว้ มากกว่า " แห่ง นอกจากนี & ส่วนผลิตภัณฑ์ภายใต้
ลิขสิทธิ:ตราสินค้ าจากต่างประเทศที!บริษัทฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย บริษัทฯ ก็มีการทําสัญญา
แต่งตั &งเป็ นตัวแทนหลักในการจัดการผลิต และสัญญาแต่งตั &งเป็ นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนัน& บริษัทฯ คาดว่าความ
เสี!ยงที!อาจเกิดขึ &นจากการจัดหาผลิตภัณฑ์จึงมีโอกาสน้ อย และที!ผ่านมาก็ยงั ไม่เคยประสบปั ญหาดังกล่าวแต่อย่างใด
3. ความเสียงจากความผันผวนของต้ นทุนผลิตภัณฑ์ และอัตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษัทฯอาจได้ รับความเสี!ยงจากความผันผวนของต้ นทุนผลิตภัณฑ์
อันเนื!องมาจากการปรับตัวเพิ!มขึ &นของต้ นทุน
วัตถุดิบแต่ละประเภท รวมทังผลิ
& ตภัณฑ์ที!นาํ เข้ ามาจากต่างประเทศที!อาจได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ!งอาจส่งผลกระทบต่อต้ นทุนผลิตภัณฑ์เช่นกัน โดยผลกระทบดังกล่าวจะส่งผลให้
ความสามารถในการทํากําไรขันต้
& นของบริษัทลดลง
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการวางแผนและการบริ หารการจัดซื &อผลิตภัณฑ์และการบริหารสินค้ าคงคลัง
รวมทังการบริ
&
หารระบบขนส่งและโลจิสติกส์ เพื!อควบคุมและบริหารต้ นทุนรวมทังค่
& าใช้ จ่ายในการดําเนินงานของบริษัท
ฯ รวมทังมี
& การพิจารณาปรับราคาขายผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนโดยสมํา! เสมอ ซึ!งที!ผ่านมาก็ได้ รับ
ความร่วมมือด้ วยดีจากผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ในการกําหนดกรอบราคาขาย โดยหากผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ ต้องการปรับ
ราคาเกินกว่ากรอบราคาที!กําหนดต้ องแจ้ งให้ บริษัททราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า '/ วัน เพื!อให้ บริษัทสามารถวางแผนใน
การจัดซื &อและแจ้ งราคาใหม่ให้ กบั ลูกค้ าของบริษัทฯ ได้
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ท!นี ําเข้ าจากต่างประเทศ กรณีที!เป็ นการสัง! ซื &อผลิตภัณฑ์ในปริ มาณสูงอย่า งมีนยั ยะสําคัญ บริษัท
ฯ มีนโยบายป้องกันความเสี!ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศโดยทําสัญญาซื &อขายอัตรา
แลกเปลี!ยนล่วงหน้ า (Forward Contract) เพื!อป้องกันความเสี!ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี!ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ!งปั จจุบนั บริษัทฯมีวงเงินทําสัญญาซื &อขายอัตราแลกเปลี!ยนล่วงหน้ า (Forward Contract) กับสถาบัน
การเงินอย่างเพียงพอในการควบคุมความเสี!ยงจากอัตราแลกเปลี!ยน
4. ความเสียงจากการทีผลิตภัณฑ์ ถูกลอกเลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างตกแต่งภายในเป็ นผลิตภัณฑ์ที!มีคณ
ุ ลักษณะและรูปแบบที!ง่ายต่อการลอกเลียนแบบ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ!งการลอกเลียนแบบรูปลักษณ์ภายนอก
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ ม่งุ เน้ นให้ ความสําคัญกับคุณภาพ ลักษณะการ
ใช้ งาน และการพัฒนารูปแบบให้ มีลกั ษณะเฉพาะตัวที!ยากต่อการลอกเลียนแบบแต่งา่ ยต่อการติดตั &งใช้ งาน และมีการจด
อนุสิทธิบตั รผลิตภัณฑ์ (Patent) เพื!อป้องกันการผลิตสินค้ าลอกเลียนแบบ
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ปั จจุบนั บริษัทได้ รับการรับรองอนุสิทธิบตั รสําหรับผลิตภัณฑ์วงกบประตูและผลิตภัณฑ์วงกบช่องแสง และได้ รับสิทธิบตั ร
การออกแบบผลิตภัณฑ์หน้ าตัดโลหะเป็ นที!เรี ยบร้ อยแล้ ว รวมทังบริ
& ษัทยังได้ รับความร่วมมือเป็ นอย่างดีจาก บริษัท ไทย
ผลิตภัณฑ์ยิบซัม! จํากัด (มหาชน) ในการออกหนังสือรับรองคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของบริษทั ให้ แก่ลกู ค้ าประเภท
ผู้รับเหมาก่อสร้ างตกแต่งภายในเพื!อนําไปยืนยันแก่เจ้ าของโครงการ นอกจากนี & บริษัทฯ มุ่งเน้ นการให้ บริการคําแนะนํา
และคําปรึกษาการใช้ ผลิตภัณฑ์ควบคูก่ บั การจําหน่ายผลิตภัณฑ์เพื!อสร้ างการยอมรับและความภักดีในการใช้ ผลิตภัณฑ์
ของบริษัท มากยิง! ขึ &น
ความเสียงสําหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)
1. ความเสียงจากการจัดหาทีดินเพือพัฒนาโครงการ
การจัดหาที!ดินทีม! ีศกั ยภาพเป็ นปัจจัยสําคัญอย่างหนึง! ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ ประสบความสําเร็จและ
สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค ในช่วงหลายปี ที!ผา่ นมาประเทศไทยมีการลงทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้ างพื &นฐานของภาครัฐทังในกรุ
&
งเทพ,ปริมณฑลและในส่วนภูมิภาค ซึง! รวมถึงการก่อสร้ างรถไฟฟ้า การสร้ าง
และขยายถนนเส้ นทางต่างๆ ทําให้ เกิดการขยายตัวของเมืองและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และมีความต้ องการ
ทีด! ินเพื!อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจและที!อยู่อาศัยเพิม! ขึ &น รวมถึงมีการเก็งกําไรจากการซื &อขายที!ดิน ส่งผลให้ ราคา
ที!ดินในหลายพื &นที!ปรับตัวเพิม! ขึ &นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิง! ในพื &นที!ที!มคี วามต้ องการซื &อสูง ขณะที!แปลงที!ดินที!มี
ศักยภาพในการพัฒนา มีจาํ กัดจึงเกิดการแข่งขันในการซื &อทีด! ิน และส่งผลให้ ราคาทีด! ินที!มีศกั ยภาพมีราคาสูงขึ &น ซึง!
ต้ นทุนที!ดินถือว่าเป็ นปัจจัยสําคัญในการแข่งขันในการพัฒนาโครงการ อาทิเช่น ที!ดินย่านธุรกิจใจกลางเมือง ที!ดินในแนว
รถไฟฟ้า และทีด! ินติดถนนใหญ่ ซึง! เป็ นทีต! ้ องการของผู้ประกอบการ ทําให้ มีการแย่งซื &อทีด! ินส่งผลให้ ราคาที!ดินมีการปรับ
ขึ &นตามความต้ องการในการซื &อของผู้ประกอบการ ทําให้ การพัฒนาโครงการมีความยากมากขึ &น ซึง! อาจทําให้ อตั รากําไร
เบื &องต้ นลดลงและยังเพิ!มความเสี!ยงในการขายเนื!องจากราคาขายทีต! ้ องปรับตัวสูงขึ &น
บริษัทมีนโยบายสร้ างการเติบโตอย่างต่อเนื!องและมีเสถียรภาพ
จึงให้ ความสําคัญกับการจัดหาทีด! ินเพื!อการพัฒนา
โครงการ โดยจะมีการจัดทําแผนพัฒนาโครงการในระยะเวลา "-# ปี การจัดหาทีด! ินจะติดต่อผ่านทังนายหน้
&
าซื &อขายที!ดิน
และติดต่อโดยตรงกับเจ้ าของทีด! นิ ก่อนการตัดสินใจซื &อที!ดิน บริษัทจะพิจารณาเลือกที!ดินในทําเลที!มีศกั ยภาพ อยูใ่ น
เส้ นทางคมนาคมที!เดินทางสะดวกและใกล้ รถไฟฟ้าสายหลัก อยูก่ ลางแหล่งชุมชนและสิ!งอํานวยความสะดวก ที!ผ่านมา
การพัฒนาโครงการต่างๆได้ รับการตอบรับจากลูกค้ าดีเนื!องจากโครงการตั &งอยู่ในทําเลที!ดีและตั &งราคาที!ผ้ อู ยู่อาศัยจริง
สามารถเข้ าถึงได้ อกี ทังยั
& งได้ รับการสนับสนุนทางด้ านการเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ เป็ นอย่างดี
2. ความเสียงของการเข้ าถึงแหล่ งเงินทุน
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด แม้ ว่าจะเป็ นบริษัทใหม่ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่โครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทก็ได้ รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน เนื!องจากทางบริษัทให้ ความสําคัญกับโครงการในเรื! อง
รูปแบบของโครงการที!พฒ
ั นาและทําเลที!ตั &ง ทีอ! ยู่ใจกลางเมืองย่าน CBD และใกล้ รถไฟฟ้า ประกอบกับผลงานที!ผ่านมา
ของทีมผู้บริหาร มีประวัติการพัฒนาโครงการที!ประสบความสําเร็จมาแล้ วหลายโครงการ จึงทําให้ เป็ นที!เชื!อถือของสถาบัน
การเงินต่างๆ ที!ผ่านมาสถาบันการเงินหลายแห่งยินดีให้ การสนับสนุนเงินทุนในแต่ละโครงการ โดยบริษัทได้ ทําการ
เปรี ยบเทียบข้ อเสนอเพื!อทําให้ โครงการมีต้นทุนที!เหมาะสมที!สดุ

ส่วนที! " - 25

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี !"#!

3. ความเสียงจากการปรับเปลียนกฎระเบียบ ข้ อบังคับ หรือกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
การดําเนินงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อกฎหมายที!เกี!ยวข้ องหลายฉบับ อาทิ
พระราชบัญญัตจิ ดั สรรที!ดิน พระราชบัญญัติอาคารชุด และกฎหมายอื!นทีเ! กี!ยวข้ อง เป็ นต้ น ทังนี
& & เพื!อให้ กฎหมายต่างๆ มี
ความสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั กฎระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อกฎหมายดังกล่าว จึงมีการ
ปรับปรุง เปลี!ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
บริษัทได้ ตระหนักถึงความเสี!ยงดังกล่าว จึงได้ กําหนดให้ การปฏิบตั ิงานต่างๆ ต้ องเป็ นไปตามทีก! ฎหมายกําหนด ทังนี
& & ก่อน
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจะตรวจสอบกฎหมายทีค! วบคุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างรอบคอบ
เพื!อลดความเสี!ยงจากการปรับเปลี!ยนกฎระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อกฎหมายที!เกี!ยวข้ อง
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บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี !"#!

4. ทรัพย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที '" ธันวาคม #$%#
ประเภททรัพย์สิน
1 ที!ดินพร้ อมสิ!งปลูกสร้ าง โฉนดเลขที!
%$" (บางส่วน) ถนนพระราม '
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
3 อาคารสํานักงานขาย
ส่วนปรับปรุงอาคาร
4 (อาคารขนาด # ชันครึ
& !ง รวมส่วน
ปรับปรุงสถานที!)
5 เครื! องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
6
อุปกรณ์คลังสินค้ า
7 เครื! องตกแต่งและเครื! องใช้
สํานักงาน
8 เครื! องตกแต่งและเครื! องใช้ ห้อง
ตัวอย่างและสํานักงานขาย
9
ยานพาหนะ
10 งานระหว่างก่อสร้ าง

มูลค่าตาม
บัญชี

ลักษณะ
กรรมสิทธิ:

การใช้ งาน

เป็ นผู้เช่า

ที!ตั &งอาคารสํานักงาน
และคลังสินค้ า

เป็ นเจ้ าของ

ที!ตั &งอาคารสํานักงาน

4,385,559.04

ไม่มีภาระผูกพัน

เป็ นเจ้ าของ

ที!ตั &งอาคารสํานักงาน
และคลังสินค้ า

5,575,808.47

ไม่มีภาระผูกพัน

เป็ นเจ้ าของ

ใช้ สําหรับผลิตสินค้ า

2,992,229.43

เป็ นเจ้ าของ

ใช้ ที!บริษัท

เป็ นเจ้ าของ

ใช้ ที!บริษัท

เป็ นเจ้ าของ

ใช้ ที!บริษัท

ภาระผูกพัน

(บาท)

เป็ นเจ้ าของ

ใช้ ที!บริษัท

เป็ นเจ้ าของ

ใช้ ที!บริษัท

-

ไม่มีภาระผูกพัน
มูลค่าตามบัญชี จํานวน
526,547.95 บาท
791,872.98
อยู่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
ทางการเงิน
ไม่มีภาระผูกพัน
10,962,638.07
1,930,169.33

ไม่มีภาระผูกพัน

มูลค่าตามบัญชี จํานวน
9,545,970.17 บาท
10,420,478.57
อยู่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
ทางการเงิน
12,893,330.76
ไม่มีภาระผูกพัน

รวมทรัพย์สิน
หัก ค่าเผื!อการด้ อยค่า

49,952,086.65
(401,384.00)

รวมทรัพย์สินสุทธิ

49,550,702.65
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บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี !"#!

สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตนทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที '" ธันวาคม #$%#
ประเภททรัพย์สิน
1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2 ลิขสิทธิ: และสิทธิบตั ร
3 รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
4 โปรแกรมระหว่างติดตั &ง

มูลค่าตาม
บัญชี

ลักษณะ
กรรมสิทธิ:

การใช้ งาน

เป็ นเจ้ าของ

ใช้ ที!บริษัท

เป็ นเจ้ าของ

ใช้ ที!บริษัท

13,030,644.04
5.00

เป็ นเจ้ าของ

ใช้ ที!บริษัท

2,076,518.85

เป็ นเจ้ าของ

ใช้ ที!บริษัท

3,572,698.94

(บาท)

รวมสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ

โครงการที!อยู่อาศัยเพื!อผู้
เกษียณอายุระหว่างพัฒนา

ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

18,679,866.83

โครงการทีอยู่อาศัยเพือผู้เกษียณอายุระหว่ างพัฒนา ณ วันที '" ธันวาคม #$%#
มูลค่าตามบัญชี
ลักษณะ
ประเภททรัพย์สิน
การใช้ งาน
กรรมสิทธิ:
(บาท)
1

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้ าของ

ให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญา
เช่าดําเนินงานและ 446,421,883.35
สัญญาจัดหาเงิน

รวม

ภาระผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพัน

446,421,883.35

อสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน ณ วันที '" ธันวาคม #$%#
ประเภททรัพย์สิน
1

อสังหาริมทรัพย์เพื!อการลงทุน
- โครงการที!อยู่อาศัยเพื!อผู้
เกษียณอายุ
ประเภทวิลล่า

ลักษณะ
กรรมสิทธิ:

เป็ นเจ้ าของ

มูลค่าตามบัญชี
การใช้ งาน

ถือครองไว้ เพื!อหวัง
กําไรจากการเพิ!ม
มูลค่าในระยะยาว

รวม

(บาท)

ติดจํานองกับสถาบัน
การเงินมูลค่า
233,244,200.00 104,249,200.00
บาท สําหรับวงเงินกู้
60.00 ล้ านบาท
233,244,200.00
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บริษัทฯ ได้ ทําสัญญาเช่าที!ดิน อาคารสํานักงานและคลังสินค้ า ทังสํ
& านักงานใหญ่และสํานักงานสาขา โดยมีรายละเอียด
ของสัญญาเช่า ดังนี &
ในนามบริษทั บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)
ทีตัง&
เจ้ าของกรรมสิทธิ*
รายละเอียดสัญญา
- สํานักงานใหญ่ เลขที! 905/7 ถนน
คณะบุคคลสบฤกษ์
- สัญญาที! " อายุสญ
ั ญา ' ปี
พระราม 3 ซอย 51 แขวงบาง
ตั &งแต่วนั ที! 1 มีนาคม #$0" ถึง #+ กุมภาพันธ์ #$0%
โพงพาง เขตยานนาวา
อัตราค่าเช่าเดือนละ"+",00$ บาท ตลอดอายุสญ
ั ญา
กรุงเทพมหานคร
- สัญญาที! # อายุสญ
ั ญา ' ปี

- โกดังเก็บสินค้ า เลขที! 907 ถนน
พระราม 3 ซอย 51แขวงบาง
โพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
- โกดังเก็บสินค้ าหลังตึกแถวเลขที!
7"7,7#",7#' และ 7#$ โฉนดเลขที!
##"0+ ถนนพระราม ' ซอย $"
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร

นางวัลภา นุชปานทอง

ตั &งแต่วนั ที! " เมษายน #$0" ถึง '" มีนาคม #$0%
อัตราค่าเช่าเดือนละ $0,$// บาท
".นางวัภา นุชปานทอง
#.นายมนัส ท่านเจริญ
'.นางสมสุข ออมสิน
%.นางจารุวรรณ สุริย์ระวิมาศ
$.นายพงษ์ ศกั ดิ: ท่านเจริญ
0.นายสุเมธ ท่านเจริญ
-.นายเฉลิมศักดิ: ท่านเจริญ

ในนามบริษทั ดีแอนด์ ดบั บลิว (เอเซีย) จํากัด (บริษัทย่ อย)
ทีตัง&
เจ้ าของกรรมสิทธิ*
- โรงงาน เลขที! 0'0/""-"# หมู่ '
บริษัท ทู ทราย์ จํากัด
ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

- โรงงาน เลขที! 0'% หมู่ '

ตั &งแต่วนั ที! " มกราคม #$0" ถึง '" ธันวาคม #$0'
อัตราค่าเช่าเดือนละ ""/,/// บาท ตลอดอายุ
สัญญา
- อายุสญ
ั ญา 3 ปี

บริษัท ทู ทราย์ จํากัด

ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
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- อายุสญ
ั ญา ' ปี
ตั &งแต่วนั ที! " กรกฎาคม #$0/ ถึง '/ มิถนุ ายน #$0"
อัตราค่าเช่าเดือนละ $-,/// บาท
ตั &งแต่วนั ที! " กรกฎาคม #$0" ถึง มิถนุ ายน #$0#
อัตราค่าเช่า เดือนละ $7,"// บาท
ตั &งแต่วนั ที! " กรกฎาคม #$0# ถึง '/ มิถนุ ายน #$0'
อัตราค่าเช่าเดือนละ 0",'/$ บาท

รายละเอียดสัญญา
อายุสญ
ั ญา ' ปี
ตั &งแต่วนั ที! 7 มกราคม #$0/ ถึง 7 มกราคม #$0"
อัตราค่าเช่าเดือนละ #$/,/// บาท
ตั &งแต่วนั ที! 7 มกราคม #$0" ถึง 7 มกราคม #$0'
อัตราค่าเช่าเดือนละ '/-,/// บาท
ต่อสัญญาแล้ ว อายุสญ
ั ญา ' ปี
ตั &งแต่วนั ที! 7 มกราคม #$0' ถึง + มกราคม #$0%
อัตราค่าเช่าเดือนละ '/-,/// บาท
ตั &งแต่วนั ที! 7 มกราคม #$0% ถึง 7 มกราคม #$00
อัตราค่าเช่าเดือนละ '"/,/// บาท
อายุสญ
ั ญา ' ปี
ตัง! แต่วนั ที! " กันยายน #$0# ถึงวันที! '" สิงหาคม #$0$
อัตราค่าเช่าเดือนละ "$/,/// บาท

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี !"#!

ในนามบริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ (เอเซีย) จํากัด (บริษัทย่ อย)
ทีตัง&
เจ้ าของกรรมสิทธิ*
รายละเอียดสัญญา
-อาคารตึกแถว % ชัน& เลขที! ''% ถนน นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์ อายุสญ
ั ญา " ปี
พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวน
ตั &งแต่วนั ที! " กุมภาพันธ์ #$0# ถึง '" มกราคม #$0'
อัตราค่าเช่าเดือนละ $/,/// บาท
หลวง กรุงเทพ
(ที!ตั &งสํานักงานบริษัท)
- อาคารเลขที! #$-/#+,#$-/#7 ห้ อง
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ อายุสญ
ั ญา ' ปี
D5,D6 โครงการ THE WIZ
ปอเรชัน! จํากัด (มหาชน)
ตั &งแต่วนั ที! " พฤศจิกายน #$0" ถึง '/ ตุลาคม #$0%
RATCHADA ถนนรัชดาภิเษก แขวง
อัตราค่าเช่าเดือนละ #%-,/// บาท
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
(ที!ตั &ง Sale Gallery โครงการทีครัชดา)
- เลขที!ดิน #+-7 หน้ าสํารวจ "#/'
นางสาวนิพาดา โชติ
อายุสญ
ั ญา # ปี
ตําบลคลองเตย อําเภอพระโขนง
กะวรรณ
ตั &งแต่วนั ที! " ตุลาคม #$0# ถึง "ตุลาคม #$0%
อัตราเช่าเดือนละ "0/,/// บาท
กรุงเทพมหานคร
(ที!ตั &ง Sale Galley โครงการทีคสาทร)
ในนามบริษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์ วิส จํากัด (บริษทั ย่ อย)
ทีตัง&
เจ้ าของกรรมสิทธิ*
รายละเอียดสัญญา
-ที!ดินและอาคารสโมสรและทรัพย์สิน บริษัท แสนสรา ดีเวลลอป อายุสญ
ั ญา '/ ปี
ส่วนกลางของโครงการที!อยู่อาศัยเพื!อ เม้ นท์
ตั &งแต่วนั ที! "# ธันวาคม #$0# ถึง "" ธันวาคม #$7#
ผู้เกษียณอายุแสนสรา ตําบลหินเหล็ก
อัตราค่าเช่าเดือนละ "-$,/// บาท
ไฟ อําเภอหัวหิน ประจวบคีรีขนั ธ์
ในนามบริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (บริษทั ย่ อย)
ทีตัง&
-บ้ านตัวอย่าง Type A ของโครงการที!
อยู่อาศัยเพื!อผู้เกษียณอายุแสนสรา
ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขนั ธ์
-บ้ านตัวอย่าง Type B ของโครงการที!
อยู่อาศัยเพื!อผู้เกษียณอายุแสนสรา
ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขนั ธ์
-บ้ านตัวอย่าง Type C ของโครงการที!
อยู่อาศัยเพื!อผู้เกษียณอายุแสนสรา
ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน
ประจวบคีรีขนั ธ์

เจ้ าของกรรมสิทธิ*
นางศุภรัฐ พิศาลบุตร
และ นางนริ สา เนื!องสิทธิ:

รายละเอียดสัญญา
อายุสญ
ั ญา ' ปี
ตั &งแต่วนั ที! #/ มิถนุ ายน #$0/ ถึง "7 มิถนุ ายน #$0'
อัตราค่าเช่าเดือนละ "#$,%$7.0$ บาท

นางอรสอาง สารกิจปรี ชา อายุสญ
ั ญา ' ปี
และ นางสาวปณยา สารกิจ ตั &งแต่วนั ที! ## กันยายน #$0/ ถึง #" กันยายน #$0'
อัตราค่าเช่าเดือนละ "'',-7'.'% บาท
ปรี ชา
นางนริ สา เนื!องสิทธิ:
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อายุสญ
ั ญา ' ปี
ตั &งแต่วนั ที! 7 มกราคม #$0" ถึง + มกราคม #$0%
อัตราค่าเช่าเดือนละ "#+,%-'.'% บาท

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี !"#!

สรุ ปสัญญาทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ
บันทึกข้ อตกลงการแต่ งตัง& ตัวแทนจําหน่ าย
คู่สัญญา
: บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซัม! จํากัด (มหาชน) (“Gyproc”) กับ
บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) (“BSM”)
วันทีทําบันทึก
สาระสําคัญของบันทึก
ข้ อตกลง

: 20 ธันวาคม 2550
: - BSM ตกลงซื &อสินค้ าจาก Gyproc เพื!อจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าภายในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานคร และ สาขาต่างจังหวัด
- สินค้ าที!ตกลงซื &อตามสัญญานี & ได้ แก่ แผ่นยิปซัม! บอร์ ดทุกชนิด, โครงคร่าวเหล็ก,ปูน
ปลาสเตอร์ ,อุปกรณ์ประกอบการติดตั &งทังระบบ
&
และสินค้ าอื!นๆ
- การชําระเงินภายใน 0/ วัน นับจากวันเปิ ด invoiceในการส่งสินค้ า
- BSM ขายสินค้ าตามเป้าหมายการขาย ที!ทาง Gyproc แจ้ งให้ ทราบเป็ นรายไตรมาส
- BSM จะสัง! ซื &อสินค้ าจาก Gyproc ทุกๆเดือน จํานวนไม่ตาํ! กว่าเป้าหมายการขาย เพื!อให้
มีสนิ ค้ าเพียงพอทีจ! ะจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าตลอดเวลา
- Gyproc จะให้ ความช่วยเหลือและความร่วมมืออย่างเต็มที!แก่ BSM เพือ! ให้ ทาง BSM
สามารถดําเนินการขายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาผูกพัน

: บันทึกข้ อตกลงมีอายุ 1 ปี และกรณีที!ไม่มีค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ!งบอกเลิกสัญญา ให้ ถือ
ว่าคู่สญ
ั ญาตกลงต่ออายุสญ
ั ญานี &ออกไปอีกคราวละ 1 ปี ตามข้ อกําหนดและเงื!อนไขแห่ง
สัญญานี &ทุกประการ

เงือนไขอืน

: - BSM จะต้ องนําหนังสือคํ &าประกันของธนาคารมามอบให้ แก่ Gyproc เพื!อเป็ นประกันการ
ชําระราคาสินค้ าตามสัญญานี &เต็มตามจํานวนที!ทาง Gyproc กําหนดตลอดอายุสญ
ั ญา
- หาก BSM ไม่สามารถทํายอดจําหน่ายได้ ตามเป้าหมายการขายเป็ นระยะเวลา 2 ไตร
มาสติดต่อกัน Gyproc มีสิทธิที!จะบอกเลิกหรื อปรับเปลี!ยนเงื!อนไขกับ BSM ได้

ขอบเขตอํานาจของ
กฎหมาย

: บันทึกข้ อตกลงฉบับนี &และบรรดาสัญญาต่างๆ ระหว่าง Gyproc และ BSM จะใช้ บงั คับและ
แปลความตามกฎหมายไทย
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บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี !"#!

เครืองหมายการค้ าทีบริษัทจัดจําหน่ ายมีดังนี &
ลําดับ
1

เครืองหมายการค้ า

ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื! องหมายการค้ าสําหรับบริการจัดการขายวัสดุก่อสร้ าง

2

ผลิตภัณฑ์โครงคร่าว ระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัม! ภายใต้ ตรา
สินค้ าของบริษัท

3

โครงคร่าวผนังและเพดานสําหรับงานแผ่นยิปซัม! ที!ได้ รับการ
รับรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรม

4

โครงคร่าวฝ้าเพดานสําหรับงานแผ่นยิปซัม!

5

บัวเพดานสําเร็จรูปทําจากยิปซัม!

6

ช่องเปิ ดฝ้าเพดานสําเร็จรูป

7

ผลิตภัณฑ์ฝา้ เพดานและผนังยิปซัม! ภายใต้ ตราสินค้ า
“ Gyproc”

8

ฉนวนกันความร้ อน

9

แผ่นผนังสําเร็จรูป

10

ประตูอลูมิเนียม, มือจับประตูทาํ จากสแตนเลสสตีล, แผ่น
อลูมิเนียมใช้ บฝุ า้ เพดาน

11
12
13
14
15
16
17

ระบบประตูบานเลื!อนล้ อบน
ระบบประตูบานเลื!อนเกี!ยวล้ อล่าง
ผนังกระจก # ชัน&
ระบบเฟรมอลูมิเนียมสําหรับงานกั &นผนัง ตกแต่งภายในสํานักงาน
ระบบประตูหน้ าต่างภายนอกคุณภาพสูง
มุ้งม้ วน นวตกรรมใหม่จากประเทศออสเตรเลีย
มุ้งจีบ สําหรับช่องเปิ ดขนาดใหญ่
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บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)
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เงินลงทุนของบริษัท
ณ วันที! '" ธันวาคม #$0# บริษัทฯ มีบริษัทย่อย - บริษัท รายละเอียด ดังนี &
หน่ วย:พันบาท
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
บริษัท
บริษัท อินสตอลไดเรค จํากัด
บริษัท บิวเดอสมาร์ ท คอนสตรัคชัน! ซิสเต็ม จํากัด
บริษัท ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จํากัด

หน่ วย:
พันบาท
10,000.00
-

หน่ วย:
พันรูปี
1,000.00

สัดส่ วนเงิน
ลงทุน
(ร้ อยละ)

มูลค่ าเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน

2562

2562

100.00

9,999.70

99.70

683.80

60,000.00

-

100.00

59,999.70

500.00

-

50.99

254.95

150,000.00

-

100.00

149,999.98

บริษัท แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์ วสิ จํากัด

500.00

-

100.00

499.98

บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

500.00

-

100.00

149,999.50

บริษัท บิวดิ &ง บลิ &ง จํากัด
บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

รวม

150,000.00

371,437.61

หัก ค่าเผื!อด้ อยค่าเงินลงทุน

(3,668.31)

สุทธิ

367,769.30

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจทีเ! กื &อหนุนและเอื &อประโยชน์ต่อการทํา
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรื อเป็ นธุรกิจซึง! อยู่ในอุตสาหกรรมทีม! ีแนวโน้ มการเจริญเติบโตและจะคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที!
ได้ รับจากการลงทุนเป็ นสําคัญ โดยบริษัทฯ จะควบคุมดูแลด้ วยการส่งกรรมการเข้ าไปเป็ นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในกรณีที!เป็ นบริษัทร่วม บริษัทฯ จะไม่เข้ าไปควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพียงแต่จดั ส่งตัวแทนจากบริษัทฯ เข้ าไปเป็ น
กรรมการในบริษัทนันๆ
& ทังนี
& &จํานวนตัวแทนจากบริษัทฯ ที!เข้ าไปเป็ นกรรมการจะขึ &นอยู่กบั สัดส่ว นการถือหุ้นของบริษัท
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บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริษัท และบริ ษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใด ที!อาจก่อให้ เกิดผลเสียหายต่อบริ ษัท สูงกว่าร้ อยละ 5 ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที!อาจก่อให้ เกิดผลกระทบในด้ านลบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
และบริษัทย่อยอย่างมีนยั สําคัญ
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บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี !"#!

6. ข้ อมูลทัวไปและข้ อมูลสําคัญอืน
6.1 ข้ อมูลทัวไป
ชื!อบริษัท

:

ชื!อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:
:

ที!ตั &งสํานักงานใหญ่

:

โทรศัพท์สํานักงานใหญ่
โทรสารสํานักงานใหญ่
Home Page
จํานวนทุนจดทะเบียน

:
:
:
:

จํานวนทุนที!ออกและเรี ยกชําระแล้ ว :

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)
BuilderSmart Public Company Limited
BSM
0107550000173
ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพสูงสําหรับอาคารสํานักงานและที!อยู่
อาศัย โดยเน้ นผลิตภัณฑ์ที!มีดีไซน์และนวัตกรรมใหม่ๆ
เลขที! 905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
0-2683-4900
0-2683-4949
www.buildersmart.com
#"+,$"%,'"%.// บาท
จํานวนหุ้นสามัญ
2,185,143,140 หุ้น
มูลค่าต่อหุ้นทีต! ราไว้
0.10 บาท
213,050,619.30 บาท (ข้ อมูลล่าสุด ณ $ มีนาคม #$0')

บุคคลอ้ างอิง :
") นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
7' ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร "/%//
โทรศัพท์ 0 2009 9999

#) ผู้สอบบัญชี

:

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
เลขที! 100/72 ชัน& 22, 100/2 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-645-0109 โทรสาร 02-645-0110
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บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

ส่ วนที "
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7 ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ ของบริษทั
บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ "#$,%#&,'#&.** บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน ",#$%,#&',#&* หุ้น มูลค่าหุ้นที!ตราไว้ เท่ากับ
0.10 บาท มีทนุ ชําระแล้ วเท่ากับ "#',*%*,+#-.'* บาท จํานวนหุ้นที!ออกจําหน่ายได้ แล้ วเท่ากับ ",#'*,%*+,#-' หุ้น
(หมายเหตุ : -ข้ อมูลล่าสุด ณ % มีนาคม "%+')
ผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ
รายชื!อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลําดับแรกของบริษัทฯ (รวมผู้ทเี! กี!ยวข้ องตามมาตรา "%$ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์) มีรายชื!อดังต่อไปนี /
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชือ
นางพัทยา พิเชฐพงศา
กลุ่มนายสัญชัย เนื!องสิทธิ7/#

จํานวนหุ้น (หุ้น)
300,823,612
249,647,000
184,000,000
136,456,120
86,356,800
83,968,900
73,532,500
68,199,250
65,271,000
62,892,500
819,358,511

นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์
กลุ่มนายสุเรช ซูบรามาเนียม/"
นายภีม ภาณุพฒ
ั นพงศ์
นายเพชร ภาณุพฒ
ั นพงศ์
นางพนิดา ภาณุพฒ
ั นพงศ์
นางเกศรา มานะศิลป์
นายวิชาญ ตรี สทุ ธาชีพ
บริษัท สินแพทย์ จํากัด
ผู้ถือหุ้นรายอื!นๆ

ร้ อยละ
14.12%
11.72%
8.64%
6.40%
4.05%
3.94%
3.45%
3.20%
3.06%
2.95%
38.46%

รวม

2,130,506,193
100.00%
หมายเหตุ : /# กลุ่มนายสัญชัย เนื!องสิทธิ7 ประกอบด้ วย นายสัญชัย เนื!องสิทธิ7 และนางนริสา เนื!องสิทธิ7 (ภรรยา)
/" กลุ่มนายสุเรซ ซูบรามาเนียม ประกอบด้ วย นายสุเรซ ซูบรามาเนียม และนางนวพร สบฤกษ์ (ภรรยา)
(หมายเหตุ : ข้ อมูลล่าสุด ณ '* ธันวาคม 2562)
การออกหลักทรัพย์ อืนระหว่ างปี
· ในระหว่างปี บริษัทฯ มีการออกหลักทรัพย์เป็ นหุ้นกู้ระยะสั /นจํานวนเงินรวม #**.** ล้ านบาท ชนิดระบุผ้ ถู ือ
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน คืนเงินต้ นครัง/ เดียวเมื!อครบกําหนดไถ่ถอน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบ
กําหนดไถ่ถอนวันที! '# มีนาคม พ.ศ. "%+'
· บริษัทไม่มีการออกตัว> แลกเงินระยะสั /นใหม่ มีเพียงการต่ออายุ ซึง! ณ สิ /นปี มีตวั> แลกเงินคงเหลือจํานวน %* ล้ าน
บาท อัตราดอกเบี /ย +."% ระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน ครบกําหนดวันที! 31 มกราคม พ.ศ. 2563
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิที!เหลือหลังจากหักเงินสํารอง
ต่างๆ ทุกประเภทตามที!ได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจําเป็ นอืน! ใด และการจ่ายเงิน
ปั นผลนันไม่
/ มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้ วยคณะกรรมการทังหมด
/
4 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี /
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที! '# ธันวาคม "%+" มีจํานวนทังสิ
/ /น - ท่าน ประกอบด้ วย
ชือ – สกุล
ตําแหน่ ง
1. นายเอนก พิเชฐพงศา
ประธานกรรมการ
2. นายสัญชัย เนื!องสิทธิ7
รองประธานกรรมการ
3. นายสุเรช ซูบรามาเนียม
กรรมการ
4. นายหยาง ชวน โมห์
กรรมการ
5. นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์
กรรมการ
6. นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพฒ
ั นพงศ์
กรรมการ
7. นายมาร์ ค เดวิด เรมิแจน
กรรมการอิสระ
8. นางสาว ฐิ ตยิ า วงศ์จิรชัย
กรรมการอิสระ
9. นายออเสน การบริสทุ ธิ7
กรรมการอิสระ
หมายเหตุ: นางพรศิริ (พรรษชล) กุศลภุชฌงค์ ทําหน้ าทีเ! ป็ นเลขานุการบริษัท
กรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษทั
นายสุเรซ ซูบรามาเนียม, นายสัญชัย เนื!องสิทธิ7, นายหยาง ชวน โมห์ และนายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์ โดยกรรมการ " ใน &
ท่าน ลงลายมือชื!อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัท ได้ จดั ให้ มจี าํ นวนกรรมการทีเ! หมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยประกอบด้ วย
กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง! หนึ!งของจํานวนกรรมการทังหมดต้
/
องมีถนิ! ฐานอยูใ่ น
ราชอาณาจักร
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วยกรรมการที!เป็ นอิสระ (Independent Director) อย่างน้ อย 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทังคณะ
/
และมีจาํ นวนอย่างน้ อย 3 คน
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3. จํานวนองค์ประชุมขันตํ
/ า! ณ ขณะที!คณะกรรมการบริษัท จะลงมติในที!ประชุมคณะกรรมการ โดยต้ องมี
กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
/
การวินิจฉัยชี /ขาดของที!ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมาก โดยกรรมการคนหนึง! มีเสียงหนึง! ในการลงคะแนนกรรมการซึง! มีส่วนได้ เสียใน
เรื! องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื! องนัน/ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที!ประชุมออกเสียงเพิ!มขึ /นอีก
หนึ!งเสียงเป็ นเสียงชี /ขาด
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทต้ องปฏิบตั หิ น้ าที!ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
ของที!ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซือ! สัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าที!กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม
กํากับดูแลการบริ หารการจัดการของฝ่ ายบริหารหรื อของบุคคลใดๆ ซึง! ได้ รับมอบหมายให้ ดําเนินงานดังกล่าว
เพื!อให้ แน่ใจว่าฝ่ ายบริหารหรื อบุคคลใดๆ นัน/ ได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายที!คณะกรรมการกําหนด
3. คณะกรรมการบริษัทมีอาํ นาจแต่งตั /งประธานกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที!บริหารหนึ!งคนหรื อหลายคน และ/หรื อ
ตําแหน่งอื!นใด ให้ ดาํ รงตําแหน่งภายในระยะเวลาที!คณะกรรมการอาจกําหนดขึ /น และคณะกรรมการอาจ
มอบหมายหรื อกําหนดอํานาจให้ แก่บคุ คลดังกล่าวนัน/
ตามทีค! ณะกรรมการเห็นสมควรซึง! เป็ นอํานาจทีต! าม
กฎหมายหรื อตามข้ อบังคับบริษทั มิได้ กําหนดไว้ วา่ เป็ นอํานาจของผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการมีอาํ นาจเลือกตั /งกรรมการจํานวนหนึง! เป็ นคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการ และ/หรื อ
คณะที!ปรึกษาอื!นใดตามความเหมาะสมเพื!อดําเนินกิจการอย่างหนึ!งอย่างใดหรื อหลายหลายก็ได้
5. คณะกรรมการต้ องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และควบคุมกํากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลรวมทังจั
/ ดทํา
รายงานต่างๆ ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและเป็ นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที!กําหนด
6. คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าที!กํากับให้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที!มี
ประสิทธิภาพโดยจัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผู้ติดตามและดําเนินการร่วมและประสานงานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ
7. คณะกรรมการมีหน้ าที!จดั ให้ มีการจัดทํารายงานทางการเงินและต้ องจัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบ และ/หรื อ
สอบทานรายงานทางการเงินนันให้
/ เสร็จก่อนจะมีการนําเสนอต่อที!ประชุมผู้ถือหุ้น
8. การดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเรื! องดังต่อไปนี / คณะกรรมการจะกระทําได้ ก็ต่อเมื!อได้ รับอนุมตั ิจากที!
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี! ('/&) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
/
้ ถือหุ้นซึง! มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขาย หรื อโอนกิจการของบริษทั ทังหมดหรื
/
อบางส่วนที!สําคัญให้ แก่บคุ คลอื!น
(ข) การซื /อ หรื อรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรื อบริษัทมหาชนอื!นมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี!ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
/
อบางส่วนที!สําคัญ การ
มอบหมายให้ บุคคลอื!นใดเข้ าจัด การธุรกิจของบริ ษัท
หรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอื!นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื!อการแบ่งผลกําไรขาดทุน กัน
(ง) การแก้ ไขเพิม! เติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิม! หรื อลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
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(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื!น
ทังนี
/ / กรรมการซึง! มีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในเรื! องใดเรื! องหนึ!ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื! อง
นัน/ นอกจากนี /คณะกรรมการยังมีหน้ าทีใ! นการกํากับดูแลให้ บริ ษทั หรื อบริษัทย่อยปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังกฎหมายว่
/
าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี!ยวกับการทํารายการเกี!ยวโยงกัน
หรื อรายการเกี!ยวกับการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึง! สินทรัพย์ของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการ
กรรมการบริษัทมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ ' ปี โดย # ปี ในที!นี / หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของ
ปี ที!ได้ รับการแต่งตั /ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ถดั ไป กรรมการซึง! พ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับการเสนอ
ชื!อและแต่งตั /งเข้ าดํารงตําแหน่งใหม่ได้
ทังนี
/ / การมอบอํานาจหน้ าที!และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน/ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจหรื อ
มอบอํานาจช่วงที!ทาํ ให้ คณะกรรมการบริษัท หรื อผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมตั ิรายการที!ตน
หรื อบุคคลที!อาจมีความขัดแย้ ง (ตามทีน! ิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) เข้ าเป็ น
คู่สญ
ั ญาหรื อทํารายการดังกล่าวกับบริษัทฯ และ/หรื อบริษัทย่อย
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั อืน
กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ ไม่เกิน 5 บริษัท โดย กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที!
บริหาร / ผู้บริหารระดับสูง ไม่ควรรับเป็ นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื!นที!ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทฯ และการปฏิบตั ิหน้ าที!ของตน
ประธานเจ้ าหน้ าที!บริหารจะดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อประธานเจ้ าหน้ าที!บริหาร(กรรมการผู้จดั การ) ในบริษัทอืน!
นอกเหนือจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อบริษัทอื!นที!บริษัทถือหุ้นได้ ก็ต่อเมื!อได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้ มกี ารกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้ าเป็ นรายปี และแจ้ งให้ กรรมการแต่ละคนทราบ กําหนดการ
ดังกล่าว เพื!อให้ กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้ าร่วมประชุมได้ โดยมีกําหนดการประชุมขันตํ
/ !าจํานวน & ครัง/ ต่อปี ซึง!
เหมาะสมกับการทําหน้ าทีข! องคณะกรรมการบริษัท และลักษณะธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม อาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ!มตามความจําเป็ น ทังนี
/ /ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ จะร่วมกันพิจารณากําหนดวาระการประชุม และ
กรรมการบริษัท แต่ละคนมีความเป็ นอิสระที!จะเสนอเรื! องเข้ าสู่วาระการประชุม โดยในปี "%+" บริษัทจัดให้ มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัท จํานวน & ครัง/ กรรมการแต่ละคนเข้ าร่วมประชุมอย่างสมํา! เสมอ
อนึ!ง บริษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมเอกสารประกอบการประชุมในวาระต่างๆโดยมีรายละเอียดประกอบวาระ
การประชุมอย่างชัดเจน และเพียงพอในการพิจารณาให้ กรรมการบริษัททราบล่วงหน้ าก่อนการประชุมอย่างน้ อย % วันทํา
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การ เพื!อให้ กรรมการบริษัทได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม (ยกเว้ นวาระเร่งด่วนเพื!อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทจะจัดส่งเอกสารให้ ทนั อย่างน้ อย # วันก่อนประชุม)
การเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่ อย
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
ลําดับ

รายชือ

(จํานวนครัง# การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทัง# หมด)
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
และพิจารณา
บริษัท
ตรวจสอบ
ค่ าตอบแทน
4/4
3/3

2

นายเอนก พิเชฐพงศา
นายสัญชัย เนื!องสิทธิ7

3

นายสุเรช ซูบรามาเนียม

4/4

4

นายหยาง ชวน โมห์

4/4

5

นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์

4/4

6

นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพฒ
ั นพงศ์

3/4

7

นายมาร์ ค เดวิด เรมิแจน

4/4

4/4

8

นางสาวฐิ ติยา วงศ์จิรชัย
นายออเสน การบริสทุ ธิ7

3/4

3/4

4/4

4/4

1

9

4/4

3/3
3/3

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที! '# ธันวาคม "%+" มีจาํ นวนทังสิ
/ /น 3 ท่าน ประกอบด้ วย

1.
2.
3.

ชือ – สกุล
นายมาร์ ค เดวิด เรมิแจน
นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย
นายออเสน การบริสทุ ธิ7

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:
กรรมการตรวจสอบที!มีความรู้ทางด้ านบัญชี-การเงิน คือ นายมาร์ ค เดวิด เรมิแจน
โดยมี นางพรศิริ(พรรษชล) กุศลภุชฌงค์ ทําหน้ าที!เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. มีกรรมการอิสระอย่างน้ อยหนึง! ในสาม (#/') ของจํานวนกรรมการทังหมด
/
แต่ต้องไม่น้อยกว่า ' คน โดย
คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้คดั เลือกสมาชิก # คน ให้ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
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2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านต้ องเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญทีเ! หมาะสมต่อ
ภารกิจที!ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความรู้และความสามารถในเรื! องที!เกี!ยวข้ องต่อการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั /งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย # ท่าน เพื!อทําหน้ าที!ปฏิบตั ิงาน
ในเรื! องเกี!ยวกับการจัดเตรี ยมข้ อมูล วาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดทํารายงานกิจกรรม และงานอื!นๆ
ตามทีค! ณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย
คุณสมบัตคิ ณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้ องเป็ นกรรมการอิสระของบริษัทที!มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่เป็ นบุคคลต้ องห้ ามตาม
กฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื!นทีเ! กี!ยวข้ องกับ
ธุรกิจของบริษัทที!กําหนดไว้ ดงั นี /
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ # ของจํานวนหุ้นที!มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
/
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทังนี
/ / นับรวมการถือหุ้นของผู้ที!เกี!ยวข้ องของกรรมการอิสระ
รายนันๆ
/ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที!มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที!ปรึกษาที!ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า " ปี ก่อนวันที!
ยื!นคําขออนุญาตต่อสํานักงานหรือวันที!ได้ รับแต่งตั /งเป็ นกรรมการอิสระ ทังนี
/ / ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่
รวมถึงกรณีที!กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที!ปรึกษาของส่วนราชการซึง! เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที!มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ! ป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี!น้อง และบุตร รวมทังคู
/ ่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที!จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรื อบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที!อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
/
เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที!มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที!มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า " ปี ก่อนวันที!ยื!นคําขออนุญาตต่อสํานักงานหรื อวันที!ได้ รับแต่งตั /งเป็ นกรรมการ
อิสระ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที!มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง! มี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า " ปี ก่อนวันทีย! ื!นคําขออนุญาตต่อ
สํานักงานหรื อวันที!ได้ รับแต่งตั /งเป็ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึง! รวมถึงการให้ บริการเป็ นที!ปรึกษากฎหมายหรื อที!ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง! ได้ รับค่าบริการเกินกว่า " ล้ านบาทต่อปี จากบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที!มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้
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7.
8.

9.
10.

ให้ บริการทางวิชาชีพนัน/ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า " ปี ก่อนวันที!ยื!นคําขอ
อนุญาตต่อสํานักงานหรื อวันที!ได้ รับแต่งตั /งเป็ นกรรมการอิสระ
ไม่เป็ นกรรมการที!ได้ รับการแต่งตั /งขึ /นเพื!อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง!
เป็ นผู้ที!เกี!ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที!มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม! นี ยั กับกิจการของบริษัท
หรื อบริษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที!มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที!มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที!ปรึกษาที!
รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ # ของจํานวนหุ้นที!มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
/
ษัทอืน! ซึง! ประกอบ
กิจการที!มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที!มีนยั กับกิจการของบริษัท หรื อบริษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอืน! ใดที!ทาํ ให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี!ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้ น อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ ตดั สินใจในการดําเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มี
อํานาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที!และรับผิดชอบตามข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ และให้ รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
1. สอบทานให้ บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit
ที!มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบตั ิของบริษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที!เกี!ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั /ง บุคคลซึง! มีความเป็ นอิสระเพือ! ทําหน้ าที!เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอ
ค่าตอบแทน และเลิกจ้ างบุคคลดังกล่าว
5. เข้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ # ครัง/
6. พิจารณารายการที!เกี!ยวโยงกันหรื อรายการที!อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้ อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ เพื!อให้ ม!นั ใจว่ารายการดัง กล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ สูงสุด
ต่อบริ ษัท
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึง! รายงานดังกล่าวลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ปฎิบตั ิการอื!นใดตามที!คณะกรรมกรของบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ ' ปี และดํารงตําแหน่งไม่เกิน ' วาระติดต่อกันนับจากวันที!ได้ รับแต่งตั /ง
จากคณะกรรมการบริษัทหรื อที!ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย # ปี ในที!นี / หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ของปี ทไี! ด้ รับการแต่งตั /ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ถดั ไป กรรมการซึง! พ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับการ
เสนอชื!อและแต่งตั /งเข้ าดํารงตําแหน่งใหม่ได้
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที! '# ธันวาคม "%+" มีจาํ นวนทังสิ
/ /น ' ท่าน ประกอบด้ วย
ชือ – สกุล
ตําแหน่ ง
1. นายเอนก พิเชฐพงศา
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายมาร์ ค เดวิด เรมิแจน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายออเสน การบริสทุ ธิ7
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หมายเหตุ:นางพรศิริ (พรรษชล) กุศลภุชฌงค์ ทําหน้ าทีเ! ป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอํานาจหน้ าที! ซึง! ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี /
1. กําหนดนโยบายต่างๆ ดังนี /
(ก) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ หรื อผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั /งแต่ตาํ แหน่งรอง
กรรมการผู้จดั การขึ /นไป
(ข) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื!นที!ให้ แก่ กรรมการ หรื อผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เฉพาะ
ตําแหน่งกรรมการผู้จดั การขึ /นไปโดยต้ องมีหลักเกณฑ์ที!ชดั เจน โปร่งใส เพื!อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมตั ิ
2. คัดเลือก และเสนอชื!อบุคคลที!มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพื!อดํารงตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี / เพื!อนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัท
(ก) กรรมการ (เพิ!มเติม / ทดแทน / ครบตามวาระ)
(ข) ผู้บริหารระดับสูงตั /งแต่ตาํ แหน่งรองกรรมการผู้จดั การขึ /นไป
3. ดูแลให้ กรรมการ หรื อผู้บริหารระดับสูง ตั /งแต่ตําแหน่งกรรมการผู้จดั การขึ /นไปได้ รับผลตอบแทน (ค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการ / ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง / ค่าเบี /ยประชุม) หรื อเงิน Bonus ที!เหมาะสมกับหน้ าที!และ
ความรับผิดชอบที!มตี ่อบริษัท
4. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเฉพาะตําแหน่งกรรมการผู้จดั การ เพื!อใช้ พจิ ารณาปรับ
ผลตอบแทนประจําปี โดยได้ คาํ นึงถึงหน้ าที!ความรับผิดชอบที!มีต่อบริษัท
5. ปฏิบตั ิการอื!นใดตามที!คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที! '# ธันวาคม "%+" มีจาํ นวนทังสิ
/ /น 4 ท่าน ประกอบด้ วย
ชือ – สกุล
ตําแหน่ ง
1. นายสัญชัย เนื!องสิทธิ7
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้ าหน้ าที!บริหาร
2. นายสุเรช ซูบรามาเนียม
กรรมการบริหาร
3. นายหยาง ชวน โมห์
กรรมการบริหาร
4. นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์
กรรมการบริหาร
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องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้เสนอการแต่งตั /งคณะกรรมการบริ หาร โดยเลือกตั /งจากกรรมการ และ/หรื อผู้บริหารจํานวนหนึง!
ตามทีเ! ห็นสมควร
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอํานาจสัง! การ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายที!คณะกรรมการกําหนด
2. กําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
3. กําหนดแผนและแนวทางเกี!ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
4. อนุมตั ิการแต่งตั /งที!ปรึกษาด้ านต่างๆ ที!จาํ เป็ นต่อการดําเนินงานของบริษัท
5. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้ องกับกฎหมาย
ที!บงั คับใช้ อยู่
6. มีอํานาจในการอนุมตั ิตามขอบเขตที!คณะกรรมการมอบหมาย
ทังนี
/ / การมอบอํานาจดังกล่าวข้ างต้ นให้ แก่คณะกรรมการบริหารนัน/ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจหรื อมอบอํานาจ
ช่วงที!ทาํ ให้ กรรมการบริหาร หรื อบุคคลที!อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื!นใด
กับบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาหรื อทํารายการดังกล่าวได้ อีกทังกํ
/ าหนดให้ กรรมการบริ หารซึง! มีสว่ นได้ เสียใน
เรื! องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื! องนัน/ ทังนี
/ / การอนุมตั ิรายการที!อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวอาจ
ต้ องดําเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยรายการทีเ! กี!ยวโยง
กัน พ.ศ."%&+
ขอบเขตหน้ าทีความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
ประธานกรรมการ เป็ นกรรมการที!ไม่ได้ เป็ นผู้บริหาร ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับประธานเจ้ าหน้ าที!บริหาร (CEO) และไม่มี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริหาร โดยมีบทบาท อํานาจ และหน้ าที!ที!แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
หน้ าทีของประธานกรรมการ
1. กํากับดูแลให้ คณะกรรมการบริษทั มีโครงสร้ างและองค์ประกอบทีเ! หมาะสม
2. ประสานงานประธานเจ้ าหน้ าที!บริหารในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้ กรรมการบริษัทได้ รับ
ข้ อมูลอย่าง ถูกต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุมเพื!อให้ กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้
อย่างหมาะสม
3. ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
4. เป็ นผู้นําของคณะกรรมการบริษทั และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและสรุปมติที!ประชุมและ
สิ!งที!จะต้ องดําเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
5. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้ กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี!ยนความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที!
เป็ นอิสระ และใช้ ดลุ ยพินจิ อย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียทุกฝ่ ายอย่างครบถ้ วน
6. กําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มกี รรมการบริษัทที!มาจากฝ่ ายจัดการ
7. เป็ นผู้นําในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริ ษัท และกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้
เหมาะสม รวมทัง/ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้ มีการตอบข้ อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
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8. สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที!ดใี นการปฏิบตั ิตามนโยบายบริหารกิจการที!ดีและต่อต้ านคอร์ รัปชัน! และ
จรรยาบรรณธุรกิจ และส่งเสริมให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีม! ีจริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที!ดี และกํากับ
ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีทมี! ีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
9. การเสริมสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที!เป็ นผู้บริหารและกรรมการที!ไม่เป็ นผู้บริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
10. กํากับดูแลให้ การปฏิบตั ิหน้ าที!ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการ
บริษัทแต่ละคน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และบรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที!กําหนดไว้
อํานาจหน้ าทีของประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายหน้ าที!ให้ ประธานเจ้ าหน้ าที!บริ หาร (CEO) เป็ นผู้มีอาํ นาจดําเนินการต่าง ๆ แทนบริษัท
ตามหนังสือมอบอํานาจของบริษทั ซึง! สามารถสรุปสาระสําคัญ ได้ ดงั นี /
1. การดําเนินกิจการตามปกติธุระของบริษัทและอนุมตั ิเงินกู้ยืมระหว่างกันตามอํานาจอนุมตั ิ และดูแลค่าใช้ จา่ ยใน
การดําเนินการตามที!กําหนดให้ ดาํ เนินการตามเงื!อนไขที!บริษัทกําหนด
2. การทํานิติกรรม สัญญา ข้ อตกลง หรื อข้ อผูกมัดในนามของบริษัทเกี!ยวกับกิจการใด ๆ ที!คณะกรรมการบริษัทได้
มีมติอนุมตั ิ หรื อ ให้ ความเห็นชอบไว้ แล้ ว
3. การทําการว่าจ้ าง จ่ายค่าจ้ าง ปลดออก และการอื!น ๆ ตามความจําเป็ นและสมควรกับลูกจ้ าง
4. การแต่งตั /งทนายความ และที!ปรึกษากฎหมาย
5. การกระทําการในนามของบริษัทและการกระทําการแทนบริษัทในกิจการใด ๆ กับหน่วยงานของรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานที!จดั ตั /งขึ /นตามกฎหมายอื!น ๆ
6. การแต่งตั /ง และโยกย้ ายผู้รับมอบอํานาจช่วง หรื อตัวแทน
ทังนี
/ / การมอบหมายอํานาจหน้ าทีแ! ละความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที!บริหารดังกล่าวข้ างต้ น จะไม่รวมถึงการมอบ
อํานาจ และ/หรื อ การมอบอํานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที!ตน หรื อผู้รับมอบอํานาจช่วง หรื อบุคคลที!อาจมีความขัดแย้ ง
(ตามทีน! ิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีส่วนได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื!นใดขัดแย้ งกับบริ ษัท ซึง! การ
อนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที!ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที!ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื!อ
พิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามทีข! ้ อบังคับของบริษัท หรื อตามกฎหมายที!เกี!ยวข้ องกําหนด
การอื!นใดนอกเหนือจากที!กล่าวมาข้ างต้ น ประธานเจ้ าหน้ าที!บริหารไม่สามารถกระทําได้ เว้ นแต่จะได้ รับมอบหมายจากที!
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็ นคราวๆ ไป
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารตามนิยามของ กลต. ณ วันที! '# ธันวาคม "%+" มีจํานวนทังสิ
/ /น + ท่าน ประกอบด้ วย
ชือ – สกุล
ตําแหน่ ง
1. นายสัญชัย เนื!องสิทธิ7
ประธานเจ้ าหน้ าที!บริหาร
2. นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกลุ
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
3. นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายขายต่างประเทศ
4. นางสาวพัชรี เก๊ อะเจริญ
ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนที! " - 10
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5.
6.

นางพรศิริ(พรรษชล) กุศลภุชฌงค์
นางสาวนนทชา พรเพิ!มสุข

ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายการเงิน
ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์

เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทได้ มมี ติแต่งตั /งนางพรศิริ (พรรษชล) กุศลภุชฌงค์ ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริษัท เพื!อทําหน้ าที!
จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังจั
/ ดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจําปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที!กฎหมายกําหนด โดยเลขานุการบริษัทที!
คณะกรรมการแต่งตั /งขึ /นเป็ นผู้ทคี! ณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม
มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
เลขานุการบริษัท

ส่วนที! " - 11
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โครงสร้ างองค์ กร (Organization Chart)
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รายงานการเปลียนแปลงการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารบริษัท ในปี "$%"

ลําดับ

1

2

3
4
5
6
7
8
9

(8 ก.พ.62)
-

(30 ธ.ค.62)
-

จํานวนหุ้นที!
เปลี!ยนแปลง
(เพิม! ขึ /น/
ลดลง)
ในปี 2562
-

300,823,612

300,823,612

-

14.1198%

140,000,000

-

6.5712%

109,647,000

-

5.1465%

100,000,000

100,000,000

-

4.6937%

36,456,120

36,456,120

-

1.7111%

-

-

-

-

-

-

-

-

181,802,759

184,000,000

2,197,241

8.6364%

-

-

-

-

58,833,100

58,833,100

-

2.7615%

-

-

-

-

7,220,412

-

-

0.3389%

-

-

-

-

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

คู่สมรส และบุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายออเสน การบริสทุ ธิ7
กรรมการอิสระ

-

-

-

-

-

-

-

-

คู่สมรส และบุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

-

-

-

-

รายชื!อ

นายเอนก พิเชฐพงศา

จํานวนหุ้น ณ. จํานวนหุ้น ณ.

ตําแหน่ง

ประธานกรรมการ

คู่สมรส และบุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

รองประธานกรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที!
นายสัญชัย เนื!องสิทธิ7
140,000,000
บริหารกลุ่ม BSM
Group
คู่สมรส และบุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
109,647,000
นายสุเรช ซูบรามาเนียม

กรรมการ

คู่สมรส และบุตรทีย! งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายหยาง ชวน โมห์

กรรมการ

คู่สมรส และบุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์

กรรมการ

คู่สมรส และบุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพฒ
ั นพงศ์

กรรมการ

คู่สมรส และบุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายมาร์ ค เดวิด เรมิแจน

กรรมการอิสระ

คู่สมรส และบุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย

ส่วนที! " - 13

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
-
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ลําดับ

10

รายชื!อ

นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกลุ

ตําแหน่ง

ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

คู่สมรส และบุตรทีย! งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ
11

ผู้อํานายการ
ฝ่ ายขายต่างประเทศ

คู่สมรส และบุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

12

นางสาวพรศิริ กุศลภุชฌงค์
ชื!อเดิม (พรรษชล)

ผู้จดั การอาวุโส
ฝ่ ายการเงิน
และเลขานุการบริษัท

คู่สมรส และบุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

13

นางสาวนนทชา พรเพิ!มสุข

ผู้จดั การอาวุโส
ฝ่ ายพัฒนา
และบริหาร
ผลิตภัณฑ์

คู่สมรส และบุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

14

นางสาวพัชรี เก๊ อะเจริญ

ผู้จดั การอาวุโส
ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คู่สมรส และบุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ส่วนที! " - 14

จํานวนหุ้น
ณ.

จํานวนหุ้น
ณ.

(8 ก.พ.62)

(30 ธ.ค..62)

จํานวนหุ้นที!
เปลี!ยนแปลง
(เพิ!มขึ /น/
ลดลง)
ในปี 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

20,292,500

22,292,500

2,000,000

1.0463%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

128,625

625

(128,000)

0.0000%

-

-

-

-

160,625

230,625

70,000

0.0108%

-

-

-

-

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในปี "%+" สิ /นสุด ณ วันที! '# ธันวาคม "%+" ได้ แก่
ค่าเบี /ยประชุม มีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็ นรายบุคคล ดังนี /
ปี "$%&
(ล้ านบาท)
1. นายเอนก พิเชฐพงศา
0.10
7
2. นายสัญชัย เนือ! งสิทธิ
0.08
3. นายสุเรช ซูบรามาเนียม
0.08
4. นายหยาง ชวน โมห์
0.08
5. นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์
0.06
6. นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพฒ
ั นพงศ์
0.04
7. นายมาร์ ค เดวิด เรมิแจน
0.10
8. น.ส.ฐิ ติยา วงศ์จิรชัย
0.08
9. นายออเสน การบริสทุ ธิ7
0.06
10. *ดร.ธีรธร ธาราไชย
0.08
11. *นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ ทไรท์
0.06
0.82
รวมค่ าเบีย# ประชุม
หมายเหตุ * กรรมการทัง/ " ท่าน ลาออกระหว่างปี "%+#
รายชือกรรมการ

ปี "$%"
(ล้ านบาท)
0.10
0.08
0.08
0.08
0.08
0.06
0.10
0.06
0.08
0.72

โบนัสกรรมการที!จ่ายระหว่างปี "%+" จํานวน ".- ล้ านบาท ซึง! เป็ นไปตามมติที!ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี "%+# ทีไ! ด้
อนุมตั ิกรอบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสําหรับผลประกอบการปี "%+# ไว้ แล้ ว
ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้ แก่ เงินเดือน โบนัส คอมมิชชัน! เงินกองทุนสํารองเลี /ยงชีพ ค่านํ /ามัน ค่าโทรศัพท์ และค่าเบี /ย
ประชุมกรรมการบริษัทย่อย
ค่าตอบแทนผู้บริหารคํานวณตามโครงสร้ างผู้บริหารล่าสุด โดยจํานวนผู้บริหารทีเ! ข้ าหลักเกณฑ์คํานิยาม ผู้บริหาร ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี "%+" จํานวน + คน โดยมีค่าตอบแทนผู้บริหารดังนี /
ปี "$%&
ปี "$%"
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ล้ านบาท
ล้ านบาท
เงินเดือน
12.14
12.56
โบนัส
1.36
1.59
คอมมิชชัน!
0.67
2.05
อื!นๆ
0.92
2.85
รวม
15.09
19.06
ค่ าตอบแทนอืนของกรรมการและผู้บริหารทีไม่ ใช่ ตัวเงิน
-ไม่มี
ส่วนที! " - 15

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)
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จํานวนบุคลากร
ณ วันที! '# ธันวาคม "%+" บริษทั ฯมีบคุ ลากรที!แบ่งออกเป็ นสายงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี /
บมจ.บิวเดอสมาร์ ท
31ธ.ค.61

บจก. ดีแอนด์ ดับบลิว (เอเชีย)

31ธ.ค.62

31ธ.ค.61

31ธ.ค.62

- พนักงานประจํา

122

คน

130

คน

50

คน

53

คน

- พนักงานรายวัน

0

คน

0

คน

4

คน

0

คน

122

คน

130

คน

54

คน

53

คน

รวม

บจ. แสนสรา ดีเวลล็อปเมนท์
31ธ.ค.61

บจ. ทีค ดีเวลลอปเมนท์

31ธ.ค.62

31ธ.ค.61

31ธ.ค.62

- พนักงานประจํา

7

คน

14

คน

4

คน

6

คน

- พนักงานรายวัน

0

คน

0

คน

0

คน

0

คน

รวม

7

คน

14

คน

4

คน

6

คน

ค่ าตอบแทนบุคลากร
ค่าตอบแทนบุคลากรในปี "%+" สิ /นสุด ณ วันที! '# ธันวาคม "%+" แบ่งออกเป็ นสายงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี /
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ค่าตอบแทนพนักงานประจํา (เงินเดือน โบนัส
คอมมิชชัน! * และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี /ยงชีพ )
ค่าตอบแทนของลูกจ้ างรายวัน (ค่าจ้ าง)
รวม

(หน่ วย : ล้ านบาท)
ค่าตอบแทนพนักงานประจํา (เงินเดือน โบนัส
คอมมิชชัน! *และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี /ยงชีพ )
ค่าตอบแทนของลูกจ้ างรายวัน (ค่าจ้ าง)
รวม

บมจ.บิวเดอสมาร์ ท

บจก. ดีแอนด์ ดับบลิว (เอเชีย)

ปี "$%&

ปี "$%"

ปี "$%&

ปี "$%"

76.89

85.19

19.95

24.59

76.89

85.19

19.95

24.59

บจ. แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์

บจ. ทีค ดีเวลลอปเมนท์

ปี "$%&

ปี "$%"

ปี "$%&

ปี "$%"

8.07

7.78

4.69

6.98

8.07

7.78

4.69

6.98

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีข้อกําหนดในการจ่ายค่าคอมมิชชัน! ให้ พนักงานฝ่ ายขาย โดยวิธีการคํานวณจะขึน/ กับข้ อตกลงที!ทําไว้ กบั บริษัท ซึง! บริษัท
ฯ จะจ่ายค่าคอมมิชชัน! เข้ าบัญชีเงินเดือนให้ ทกุ งวดสิ /นเดือน
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ข้ อพิพาทด้ านแรงงาน
บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้ านแรงงานใดๆ
ระยะเวลา 3 ปี ที!ผ่านมา

รวมถึงไม่มกี ารเปลี!ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนยั สําคัญ

ในช่วง

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีการจัดอบรมพนักงานให้ มีความรู้ความสามารถตามลักษณะงานของแต่ละฝ่ าย โดยมีการจัดอบรมเพิ!มเติม
ความรู้ และวิวฒ
ั นาการใหม่ๆ ตามความเหมาะสมของงานแต่ละฝ่ าย ทังภายในและภายนอกองค์
/
กร โดยบริษัทมีการจัด
ฝึ กอบรมให้ ความรู้ภายในองค์กรเป็ นประจําสมํา! เสมอในเรื! อง ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ตลอดจนให้ ความรู้ในการติดตั /ง
สินค้ าของบริษัทแก่พนักงานและบุคคลภายนอกที!สนใจ นอกจากนี /บริษัทยังได้ มกี ารเชิญวิทยากรมาให้ ความรู้อบรมทังใน
/
และนอกสถานที!อีกด้ วย
ค่าใช้ จา่ ยเกี!ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในปี "%%--"%+# สามารถแสดงได้ ดงั ตาราง
(หน่วย : บาท)
ค่าฝึ กอบรมภายนอก - ภายในบริษัท
ค่าฝึ กอบรมต่างประเทศ
รวม
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ปี "%+#
1,043,108.72
1,043,108.72

ปี "%+"
231,809.72
231,809.72
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9 การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและปฏิบตั ิตามหลักการและแนวปฏิบตั ิที!ดีเกี!ยวกับการกํากับ
ดูแลกิจการ เพื!อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้ เกิดความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายที!เกี!ยวข้ อง
กับบริษัทฯไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้น, ผู้มีส่วนได้ เสีย, คณะกรรมการ, คณะผู้บริหาร บุคลากรของบริษัท และสังคม ซึง!
คณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการประเมิน ทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการเป็ นประจําเพื!อให้ เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ที!เปลี!ยนแปลงไป บริษัทฯได้ เผยแพร่นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื!อสร้ างความเข้ าใจที!ดี และ
ส่งเสริมให้ เกิดการปฏิบตั ิตามของกรรมการ ผู้บริ หาร บุคลากรทุกระดับชัน/ และผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษัทฯได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที!ดตี ามที!ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดไว้ ดังนี /
หมวดที & : สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Rights of Shareholders and
Equitable Treatment of Shareholders)
&. การปกป้ องสิทธิของผู้ถือหุ้น
#.# บริษัทฯให้ ความสําคัญกับการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริมให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิขนพื
ั / /นฐาน ได้ แก่ การมีส่วน
แบ่งในกําไรของบริษัท การได้ รับข่าวสารข้ อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้ าร่วมประชุมเพื!อใช้ สิทธิออกเสียงในที!ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื!อแต่งตั /งหรื อถอดถอนกรรมการ แต่งตั /งผู้สอบบัญชี และเรื! องที!มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล
การแก้ ไขวัตถุประสงค์บริษัท การแก้ ไขข้ อบังคับบริษัท การแก้ ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ!มทุน เป็ นต้ น
#." บริษัทฯคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้ ดแู ลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขนพื
ั / /นฐานตามกฎหมาย ได้ แก่ การให้ ข้อมูลสําคัญ
ที!เป็ นปั จจุบนั ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การจัดให้ มีบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร (MD&A) เพื!ออธิบายผลการ
ดําเนินงานทุกไตรมาส และการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื!อสิ!งพิมพ์ตา่ งๆ
". การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯได้ กําหนดให้ มกี ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ละครัง/ ภายในเวลาไม่เกิน & เดือนนับแต่วนั สิ /นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
ทังนี
/ / ในปี "%+" บริษัทได้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในวันที! '* เมษายน "%+" โดยประธานกรรมการบริษทั
ประธานอนุกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ! ริหาร กรรมการ รวมทังผู
/ ้ บริหาร และผู้สอบบัญชี ได้ เข้ าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื!อตอบคําถามในที!ประชุม
'. การส่ งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่ วงหน้ า
'.# บริษัทฯมอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึง! เป็ นนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทเป็ นผู้
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนการประชุม โดยในปี "%+" บริษัทได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ ผ้ ู
ถือหุ้นล่วงหน้ าก่อนวันประชุม '* วัน และได้ เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ า '* วันก่อนวัน
ประชุมเช่นกัน เพื!อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ า และได้ มีการประกาศลง
หนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื!อบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วย
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'." หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้ วน มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที! ระเบียบวาระการประชุม
โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื! องเสนอเพื!อทราบ หรื อเพื!อพิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ วัตถุประสงค์
และเหตุผล พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ข้ อบังคับบริษัททีเ! กี!ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนทีแ! สดงสถานที!
ประชุม รายละเอียดของเอกสารที!ผ้ ถู ือหุ้นจะต้ องนํามาแสดงในวันประชุม และวิธีการเข้ าร่วมประชุม
'.' บริษัทฯส่งเสริมการใช้ สิทธิและไม่ละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้ นําเสนอเรื! องที!สําคัญให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิและบรรจุเรื! องต่างๆ ทีส! ําคัญอย่างครบถ้ วนตามกฎหมาย ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้ อบังคับบริษัท
'.& ในหนังสือเชิญประชุมมีวาระการประชุมที!สําคัญเป็ นเรื! องๆอย่างชัดเจน เพื!อนําเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิเป็ น
ประจําทุกปี ได้ แก่
- วาระการแต่งตั /งคณะกรรมการ: บริษัทฯกําหนดวิธีการให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยได้ ให้
รายละเอียด ชื!อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จํานวนบริษัทที!ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ แยกเป็ น
บริษัทจดทะเบียนและบริษัททัว! ไป ประเภทของกรรมการที!เสนอ ข้ อมูลการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะอนุกรรมการที!แต่ละท่านดํารงตําแหน่ง (กรณีเสนอแต่งตั /งกรรมการรายเดิม) โดยการเสนอแต่งตั /งดังกล่าวได้ ผ่านการ
พิจารณากลัน! กรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว
- วาระค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทฯได้ ให้ รายละเอียดเกี!ยวกับรูปแบบ จํานวนเงินค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์การ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทีไ! ด้ ผ่านการพิจารณากลัน! กรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว
- วาระการแต่งตั /งผู้สอบบัญชี: บริษัทฯได้ ให้ รายละเอียดเกี!ยวกับชื!อผู้สอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี ประสบการณ์
ความรู้ความสามารถ ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทน จํานวนปี ทที! าํ หน้ าทีใ! ห้ บริษัทฯ วิธีการพิจารณาความ
เหมาะสมของค่าสอบบัญชี ซึง! ได้ ผ่านการพิจารณากลัน! กรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
วาระการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผล: บริษัทฯได้ ให้ รายละเอียดเกี!ยวกับการจัดสรรกําไรและทุนสํารองตาม
กฎหมาย จํานวนเงินปั นผล พร้ อมเหตุผลและข้ อมูลประกอบ ซึง! จะเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล และ
การกําหนดวันกําหนดรายชื!อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื!อกําหนดสิทธิในการรับเงินปั นผล โดยการเสนอเรื! องดังกล่าวได้
ผ่านการพิจารณากลัน! กรองโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ ว
*. การอํานวยความสะดวกแก่ ผ้ ถู ือหุ้น
&.# บริษัทฯมีนโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ ผ้ ถู ือหุ้น ทังนั
/ กลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และราย
ย่อย เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
&." บริษัทฯจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ โรงแรมริเวอร์ ฟร้ อนท์ เรสซิเดนซ์ ตั /งอยู่ที!อาคารเอสวีซิตี / ซึง! เป็ นสถานที!ทผี! ้ ถู ือหุ้นสามารถ
เดินทางไปร่วมประชุมได้ งา่ ยโดยสามารถโดยสารรถไฟฟ้า BRT ได้ และได้ อํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกันทุกราย ด้ วยการจัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีค! อยดูแลต้ อนรับ และให้ ความสะดวกอย่างเพียงพอ
&.' บริษัทฯเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้ าก่อนการประชุม # ชัว! โมง โดยไม่จํากัดสิทธิในการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้น
ที!มาสายโดยได้ อํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมอย่างเต็มที!
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&.& บริษัทฯให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นที!มาร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ!มแล้ ว มีสิทธิออกเสียงหรื อลงคะแนนได้ ตั /งแต่วาระที!อยู่
ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ ลงมติเป็ นต้ นไป
$. การดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
%.# ก่อนเริ!มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที!ประชุมหรื อผู้ที!ได้ รับมอบหมายจะแนะนําคณะกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที!ปรึกษาการเงิน ให้ ที!ประชุมทราบ และชี /แจงกฎเกณฑ์ตา่ งๆทีใ! ช้ ในการ
ประชุม รวมทังขั
/ นตอนการออกเสี
/
ยงลงมติ
%." บริษัทฯได้ จดั สรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความ
คิดเห็น และตั /งคําถามในที!ประชุม โดยกรรมการและผู้บริหารจะตอบข้ อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้
ความสําคัญกับทุกคําถาม แล้ วจึงให้ ที!ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนันๆ
/
%.' บริษัทฯดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลําดับระเบียบวาระที!ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ไม่แจกเอกสารทีม! ีข้อมูล
สําคัญเพิ!มเติมในที!ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน และจะไม่มีการเพิ!มวาระการประชุมที!ไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเป็ นการ
ล่วงหน้ าในที!ประชุม
%.& บริษัทฯมีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ เพื!อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรณีที!มีข้อโต้ แย้ งในภายหลัง
และในกรณีที!วาระนันมี
/ หลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั /งกรรมการ บริษัทฯเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถแต่งตั /ง
กรรมการเป็ นรายบุคคล
6. การดําเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
6.1 บริษัทฯมีการเปิ ดเผยมติที!ประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมผลการลงคะแนนเสียงโดยแจ้ งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ
เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันเดียวกับวันประชุมผู้ถือหุ้น

และ

6.2 หลังจากที!ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติจา่ ยเงินปั นผล บริษัทฯได้ ประสานงานกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซึง! เป็ นนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท เพื!อให้ มนั! ใจว่าผู้ถือหุ้นได้ รับสิทธิเงินปั นผลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
ทังนี
/ / คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดวันกําหนดรายชื!อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื!อสิทธิในการรับเงินปั นผลภายหลังจาก
ที!ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแล้ วไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ
6.3 บริษัทฯมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้ อง ครบถ้ วน เพือ! ให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยได้ บนั ทึกรายชื!อและ
ตําแหน่งของกรรมการทีเ! ข้ าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผู้ถือหุ้น คําชี /แจงของกรรมการและ
ผู้บริหาร รวมทังมติ
/ ที!ประชุมไว้ อย่างชัดเจน ซึง! แยกเป็ นคะแนนทีเ! ห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง และจํานวนบัตร
เสีย(ถ้ ามี) โดยได้ จดั ส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ เผยแพร่
รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี / ยังได้ เผยแพร่ภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นบน
เว็บไซต์ของบริษัทอีกด้ วย
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+. แนวทางการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริษัทให้ ความสําคัญและดูแลให้ มีการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยได้ ดาํ เนินการต่างๆ
ดังนี /
@.# การเสนอเพิ!มวาระการประชุม และเสนอชื!อบุคคลเพื!อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ บริษัทฯมีนโยบายอํานวยความ
สะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอเพิ!มวาระการประชุมล่วงหน้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี รวมทังเสนอชื
/
!อบุคคล
เพื!อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี โดยบริษัทฯกําหนดหลักเกณฑ์ที!ชดั เจนเผยแพร่ผา่ น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึง! บริษัทฯได้ เปิ ดโอกาสให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและชื!อกรรมการพร้ อมข้ อมูล
ประกอบการพิจารณาล่วงหน้ าเป็ นเวลาประมาณ " เดือน (ตั /งแต่วนั ที! - ธันวาคม "%+" – '# มกราคม "%+') ทังนี
/ / บริษัท
ฯได้ กําหนดกฎเกณฑ์ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันซึง! ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ % สามารถเสนอวาระและชื!อ
กรรมการได้ สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี "%+" ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระเพิ!มเติมและไม่มีการเสนอรายชื!อ
กรรมการ
@." การมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที!ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ บริษัทฯได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
ถือหุ้นมอบฉันทะให้ บคุ คลอื!น หรื อกรรมการอิสระ เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและใช้ สิทธิออกเสียงแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบ
ฉันทะในรูปแบบที!ผ้ ถู ือหุ้นกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ (แบบ ข.) รวมทัง/ ได้ ระบุเกี!ยวกับเอกสารประกอบการมอบ
ฉันทะ และคําแนะนําขันตอนในการมอบฉั
/
นทะไว้ อย่างชัดเจน ซึง! เป็ นขันตอนโดยทั
/
ว! ไปที!ไม่ย่งุ ยากต่อการปฏิบตั ิ
หมวดที " : บทบาทของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Roles of Stakeholder)
&. การปฎิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกลุ่มต่ างๆ
บริษัทฯมีการต่อผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียทุกกลุ่ม ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า หรื อผู้ค้า/ผู้ขาย หรื อเจ้ าหนี / พนักงาน สังคม ชุมชน
สิ!งแวดล้ อม และผู้กํากับดูแล (Regulator) โดยกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิของบริษัท รวมทังส่
/ งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในการปฎิบตั ิตามแนวปฎิบตั ิดงั กล่าว ซึง! การดําเนินการต่างๆ บริษัทฯเคารพสิทธิของผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย ดังนี /
ลูกค้ า : บริษัทฯมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อลูกค้ าที!ชดั เจน เป็ นธรรม และเสมอภาค มุ่งมัน! สร้ างความพึงพอใจและความ
มัน! ใจให้ กบั ลูกค้ าเพื!อให้ ได้ สินค้ าและบริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ บริษัทฯมีการแบ่งลูกค้ าที!ชดั เจนแยกตามกลุ่มการดําเนิน
ธุรกิจของลูกค้ าและผลิตภัณฑ์หลักที!ลกู ค้ าซื /อ และมีให้ สิทธิพเิ ศษในแต่ละกลุ่มลูกค้ าอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯจะใส่ใจ
ดูแลลูกค้ าในทุกระดับไม่ว่าจะเป็ นรายใหญ่ซงึ! เป็ นลูกค้ าหลัก หรื อรายย่อยทีเ! ป็ นลูกค้ า walk – in มาซื /อของที!หน้ าร้ านของ
บริษัท โดยบริษัทฯได้ จดั แบ่งทีมพนักงานให้ ไว้ เฉพาะสําหรับดูแลลูกค้ าทีเ! ป็ นผู้รับเหมาตกแต่งภายใน และผู้รับเหมา
งานยิปซัม! ซึง! มักจะรับงานโครงการขนาดใหญ่ทตี! ้ องการรู้เกี!ยวกับผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติการใช้ งานที!ละเอียด บริษัทฯ
จึงจัดให้ มีทีมเจ้ าหน้ าที!ฝ่ายขายทีม! ีประสบการณ์ และมีความรู้ความเชี!ยวชาญเกี!ยวกับผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างดีดแู ลอย่าง
ใกล้ ชิด
นอกจากนี /ยังมีระบบ Membership Program ที!จะสานต่อความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าให้ ใกล้ ชดิ มากขึ /น โดยมีการจัดระดับ
แบ่ง ' กลุ่ม คือ Platinum ,Gold, Specialist โดยแต่ละระดับจะได้ เครดิต วงเงินแตกต่างกัน ขึ /นอยู่กบั ประวัตกิ ารซื /อ และ
การชําระเงิน ซึง! จะได้ ราคาพิเศษกว่าราคาปกติตามเงื!อนไขทีก! ําหนดอย่างชัดเจน
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ในขณะที!ลกู ค้ ารายย่อยที!มาซื /อผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทฯก็จดั เจ้ าหน้ าที!ไว้ คอยดูแลไม่วา่ จะผ่านทาง Call Centre หรื อ
เจ้ าหน้ าที!ประจําศูนย์ Gyproc Centre ซึง! จะทําหน้ าทีใ! ห้ คาํ แนะนําสินค้ าทีเ! หมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ า โดย
แผนก Call Centre จะให้ บริการช่วยเหลือลูกค้ าในด้ านการเช็คสต็อกสินค้ า ตรวจสอบวงเงิน แจ้ ง promotion และติดต่อ
ประสานงานการจัดส่ง ลูกค้ าสามารถสอบถามสถานะของรถจัดส่งได้ ตลอดเวลา เพื!อให้ ลกู ค้ าสามารถวางแผนรับสินค้ า
ได้ อย่างสะดวกมากขึ /น ทังนี
/ / บริษัทฯมีระบบการวัดความพึงพอใจของลูกค้ า และจัดเป็ นส่วนหนึ!งของดัชนีชี /วัดผลการ
ทํางาน (KPIs) ของพนักงานด้ วย
ปั จจุบนั บริษัทฯอยู่ระหว่างการพัฒนา application ในการขายสินค้ า online เพื!อเป็ นช่องทางอํานวยความสะดวกแบบ
ครบวงจร ตั /งแต่การสัง! ซื /อ ชําระค่าสินค้ า และบริการจัดส่ง ตลอดจนสามารถเช็คสถานะการจัดส่งสินค้ าได้ ด้วย และเพื!อ
อํานวยความสะดวก ง่ายต่อการเข้ าถึงมากขึ /น
นอกจากนี / บริษัทฯยังได้ จดั ให้ มีศนู ย์ฝึกอบรมกับลูกค้ าที!เป็ นผู้รับเหมาให้ ได้ รับความรู้ในการติดตั /งผลิตภัณฑ์ของบริษัท
และสามารถสอบถามปั ญหาเกี!ยวกับการใช้ สินค้ าได้ ตลอดเวลา โดยทางศูนย์จะมีการอบรมให้ กบั ลูกค้ าและผู้ที!สนใจ โดย
จะจัดการฝึ กอบรมขึ /นอย่างสมํ!าเสมอ
สินค้ าของบริษัทถูกออกแบบมาโดยคํานึงถึงการใช้ งานของลูกค้ าเป็ นหลัก ดังนันสิ
/ นค้ าของบริษัทจึงถูกออกแบบให้ ง่ายต่อ
การใช้ งาน สะดวกรวดเร็วในการติดตั /ง และยังคงความสวยงามและแข็งแรงอีกด้ วย โดยสินค้ าทีบ! ริษัทจัดจําหน่ายอยูใ่ น
ราคาทีเ! หมาะสมกับคุณภาพ ซึง! บริษัทฯได้ ทําการตรวจสอบคุณภาพสินค้ า (QC) ก่อนที!จะขายทุกชิ /น ดังนัน/ ลูกค้ า
สามารถมัน! ใจในคุณภาพสินค้ าของบริษัทได้ นอกจากนี /สินค้ าของบริษัทเมื!อติดตั /งให้ แล้ ว ยังมีการรับประกันคุณภาพ
สินค้ า (Warrantee) ทุกงานที!บริษัทเป็ นผู้ติดตั /งอีกด้ วย
บริษัทยังคงสานสัมพันธ์ทดี! ีกบั ลูกค้ ามาโดยตลอด ทุกปี บริษัทได้ ร่วมงาน TIDA Night เพื!อการพบปะสังสรรค์กบั ระหว่าง
สถาปนิก มัณฑนากร และสมาชิกของสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย นอกจากนี /บริษัทยังได้ จดั กิจกรรมสานสัมพันธ์
กับลูกค้ าโดยนําทีมกลุ่มลูกค้ ามัณฑนากรกว่า$* ท่าน ร่วมชมภาพยนตร์ ด้วยกันอีกด้ วย
ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้น โดยปฏิบตั ิหน้ าทีต! ่อผู้ถือหุ้นด้ วยความซือ! สัตย์ สุจริต เป็ นธรรม
บริหารกิจการให้ มีความเจริญก้ าวหน้ า มัน! คง และก่อให้ เกิดผลตอบแทนที!เหมาะสมแก่ผ้ ถู ือหุ้น มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้
ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สมํา! เสมอ และครบถ้ วน นอกจากนี / ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็น และ
ข้ อเสนอแนะในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง/
คู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้ าหนี # : บริษัทฯมีขนตอนในการคั
ั/
ดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจน เป็ นรูปธรรม เป็ นไปตามนโยบาย
จัดซื /อจัดจ้ าง
ในการคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ต้องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะอนุกรรมการที!ได้ รับ
มอบหมายให้ พิจารณาการจัดซื /อจัดจ้ างโดยเฉพาะ
ในกรณีที!ค่คู ้ าที!พนักงานฝ่ ายจัดซื /อติดต่อไปหรื อคู่ค้าที!ติดต่อมายังฝ่ ายจัดซื /อเข้ าข่ายเป็ นบุคคลที!เกี!ยวโยงกันกับบริษัท
(Connected Person) ซึง! เป็ นบุคคลหรื อนิติบคุ คลที!มีความสัมพันธ์กบั ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม
รวมถึงผู้เกี!ยวข้ องของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ก่อนจะทําการติดต่อเสนอราคาจัดซื /อจัดจ้ างจากคูค่ ้ ารายนัน/ ฝ่ ายจัดซื /อจะต้ อง
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แจ้ งไปยังเลขานุการบริษัทเพื!อตรวจสอบขอบเขตการอนุมตั ิรายการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที!
"#/"%%# เรื! องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที!เกี!ยวโยงกัน (รวมทังที
/ ป! ระกาศเพิ!มเติมในภายหลัง)

ทจ.

ทังนี
/ / หากภายหลังการเสนอราคาและเจรจาต่อรองทางการค้ าเสร็จสิ /น กรณีบริษัทฯเข้ าตกลงเข้ าทํารายการกับคู่ค้าทีเ! ข้ า
ข่ายเป็ นบุคคลที!เกี!ยวโยงกันดังกล่าว ฝ่ ายจัดซื /อจะต้ องแจ้ งรายละเอียดรายการให้ แก่เลขานุการบริษัทเพื!อทําการเปิ ดเผย
ข้ อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที!เกี!ยวโยงกัน พ.ศ."%&+ (รวมทังที
/ !ประกาศเพิ!มเติมในภายหลัง)
ทังนี
/ / บริษัทฯปฏิบตั ิตามสัญญาที!มีต่อคู่ค้า หรื อผู้ค้า/ผู้ขาย หรื อเจ้ าหนี /ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และตั /งอยู่บน
พื /นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที!เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
/
าย รวมทังไม่
/ เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ ผลประโยชน์ใดๆ ที!ไม่สจุ ริตกับ
คู่ค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย หรื อเจ้ าหนี /
สําหรับเจ้ าหนี /ธนาคารและสถาบันการเงิน บริษัทฯได้ ปฎิบตั ิตามเงื!อนไขทางการค้ าและสัญญาทีต! กลงกัน โดยบริษัทฯยัง
ไม่เคยมีปัญหาในเรื! องการชําระเงิน
บริษัทฯสามารถปฏิบตั ิตามเงือ! นไขการกู้ยืมเงินตามข้ อตกลงกับเจ้ าหนี /ที!ให้ การ
สนับสนุนเงินกู้แก่บริษัท และสามารถชําระหนี /คืนตรงตามกําหนด จนกระทัง! บริษัทฯได้ รับความเชื!อถือจากธนาคารและ
สถาบันการเงินหลายแห่งมากขึ /น เห็นได้ จากบริษัทฯได้ รับวงเงินสินเชื!อเพิม! ขึ /น และได้ รับอัตราดอกเบี /ยและค่าธรรมเนียม
ที!ตํ!ากว่าอัตรามาตรฐานธนาคาร
คู่แข่ งทางการค้ า : บริษัทฯยึดมัน! แนวทางในการดําเนินธุรกิจบนหลักธรรมภิบาลโดยจะไม่เอาเปรี ยบหรื อไม่มีนโยบาย
กลัน! แกล้ งคู่แข่งทางการค้ า ดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที!ดี หลีกเลี!ยงวิธีการที!ไม่สจุ ริตเพื!อทําลายคู่แข่ง
ทางการค้ า ให้ ความเสมอภาคและเป็ นธรรมต่อคู่แข่งทางการค้ า มีการตกลงทางการค้ าที!เอื /อประโยชน์ซงึ! กันและกัน ซึง! ทํา
ให้ บริษัทฯและคูค่ ้ าไม่มีข้อพิพาทและทําให้ ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยัง! ยืน
พนักงาน : บริษัทฯได้ มีการประชุมพนักงานประจําปี เพื!อสื!อสารเกี!ยวกับนโยบาย วิสยั ทัศน์ และทิศทางในการดําเนิน
ธุรกิจประจําปี ที!ชดั เจนให้ กบั พนักงานทุกคนได้ รับทราบ และมีค่มู ือพนักงานเพื!อให้ พนักงานรับทราบกฎระเบียบข้ อพึง
ปฎิบตั ิ บทลงโทษ รวมถึงสวัสดิการทีใ! ห้ กบั พนักงานทุกคน ซึง! เป็ นการปฎิบตั ิอย่างเท่าเทียม เปิ ดเผยและเป็ นธรรมกับ
พนักงาน
บริษัทฯได้ เล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคลากรที!ร่วมพัฒนาให้ บริษัทมีความเติบโต ดังนันบริ
/ ษัทฯจึงได้ ให้ ความใส่ใจในคุณภาพ
ชีวิตของพนักงาน โดยจัดให้ มกี ารตรวจสุขภาพขึ /นเป็ นประจําทุกปี ขึ /นภายในบริษัทเพื!อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ กบั
พนักงาน อีกทังยั
/ งได้ ดแู ลใส่ใจพนักงานทีเ! จ็บป่ วยโดยได้ มีบตั รประกันสุขภาพให้ กบั พนักงานในกรณีที!ต้องเข้ าพักรักษาใน
โรงพยาบาล
ด้ านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯเห็นความสําคัญว่าองค์กรจะเติบโตได้ ด้วยพนักงานที!มีคุณภาพ จึงได้ มีการจัดอบรมเพือ!
พัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับชัน/ ตั /งแต่ความรู้เรื! องสินค้ าและผลิตภัณฑ์ ความรู้เรื! องการติดตั /งสินค้ า ตลอดจน
ความรู้ในเรื! องเทคโนโลยีสารสนเทศซึง! บริษัทให้ ความสําคัญมาก บริษัทฯมีการพัฒนาระบบงานให้ มีประสิทธิภาพมากขึ /น
โดยมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆขึ /นมารองรับการทํางานของพนักงาน ทําให้ สามารถควบคุมการทํางาน
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ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ /น และได้ มีการจัดฝึ กอบรมพนักงานให้ มีความเข้ าใจในระบบงานต่างๆอย่างต่อเนื!อง และมี
ทีม IT ให้ การดูแลอย่างใกล้ ชดิ นอกจากนี /ยังได้ มีพฒ
ั นาทักษะทางทีมงานขาย พนักงานบัญชีและฝ่ ายต่างๆให้ มีทกั ษะใน
งานมากขึ /น ตลอดจนได้ พฒ
ั นาทักษะการบริหารงานของพนักงานระดับกลางให้ มศี กั ยภาพในการควบคุมดูแลงานมากขึ /น
นอกจากนี / บริษัทฯยังส่งเสริมให้ พนักงานมีสมั พันธ์ภาพที!ดตี ่อกันระหว่างพนักงานและผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทฯมี
โครงการร่วมทานอาหารกลางวันทุกวันศุกร์เว้ นศุกร์ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย เพื!อให้ พนักงานและผู้บริหารได้ พบปะสังสรรค์กนั
ระหว่างพักรับประทานอาหาร
ในส่วนของโรงงาน ซึง! ส่วนใหญ่เป็ นบุคลากรที!มถี ิ!นฐานอยู่ตา่ งจังหวัดเป็ นส่วนใหญ่ บริษัทฯได้ เล็งเห็นความสําคัญของ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวของพนักงาน โดยบริษัทฯได้ ให้ พนักงานได้ หยุดยาวประมาณ %-+ วัน เพื!อได้ เดินทางกลับถิ!น
ฐานภูมิลําเนา ซึง! จะเป็ นช่วงเวลาสอดคล้ องกับวันหยุดของลูกค้ าส่วนใหญ่ ดังนันจึ
/ งไม่กระทบกับการดําเนินงานของ
บริษัท
นอกจากนี / บริษัทฯยังให้ ความสําคัญกับวันเกิดของพนักงานแต่ละคน จึงได้ กําหนดให้ วนั เกิดของพนักงานงานแต่ละคน
เป็ นวันหยุดพิเศษ พนักงานจึงสามารถทํากิจกรรมส่วนตัวในวันเกิดกับครอบครัวของตนเองได้ อีกด้ วย
สิงแวดล้ อม : เนื!องจากการผลิตสินค้ าของบริษัทมีกระบวนผลิตหลักๆ " รูปแบบ กล่าวคือ
1. บริษัทฯจะนําเหล็กเส้ นไปผ่านกระบวนการรีด และขึ /นรูป เพื!อใช้ เป็ นโครงคร่าวผนังและฝ้าเพดาน
2. บริษัทฯจะทําการแปรรูปอลูมเิ นียมเส้ น โดยการตัดประกอบเป็ นบานประตูหน้ าต่าง
ในกระบวนการผลิต บริษัทฯใช้ เครื! องจักรที!ทนั สมัย โดยวัสดุทเี! หลือจากการผลิตสามารถรี ไซเคิลแล้ วนํากลับมาใช้ ได้ อีก
จึงอาจจะกล่าวได้ วา่
กระบวนการผลิตของบริษัทไม่สร้ างมลพิษต่อสิ!งแวดล้ อม ประกอบกับที!ตั /งโรงงานอยูใ่ นนิคม
อุตสาหกรรม (ซึง! เป็ นพื /นที!สีม่วง) ไม่ติดกับเขตชุมชน จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน
ทังนี
/ / บริษัทฯให้ ความสําคัญกับการใช้ พลังงานสะอาดจึงได้ จดั ซื /อรถบรรทุกซึง! ใช้ ก๊าซ NGV มาใช้ ในการจัดส่งสินค้ าให้ กับ
ลูกค้ าด้ วย
สังคมและชุมชน
บริษัทฯเห็นความสําคัญของเด็ก ซึง! ต่อไปจะเป็ นอนาคตของชาติ โดยร่วมบริจาคทุนทรัพย์ให้ กบั มูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์
พาร์ ทเนอร์ ชิพ เพื!อสนับสนุนค่าใช้ จ่ายของโรงเรี ยนโบว์มอนท์ จังหวัดชัยภูมิ เป็ นประจําทุกปี ซึง! ทางโรงเรียนจะนําเงินมา
ใช้ เพื!อให้ การศึกษา จัดหาอาหารกลางวันและรถรับส่งให้ กบั เด็กในชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้ จา่ ย นอกจากนี /บริษัทยังได้
บริจาคทุนทรัพย์และร่วมทํากิจกรรมกับเด็กในสถานสงเคราะห์บ้านมหาเมฆ เป็ นประจําอีกด้ วย
ผู้กํากับดูแล : บริษัทฯได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้ อกําหนดต่างๆทีเ! กี!ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจโดย
ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที!ดี
สือมวลชน : บริษัทฯได้ ให้ ความสําคัญในการสื!อสาร-ติดต่องานและให้ ข่าวกับสื!อมวลชน โดยบริษัทฯได้ จดั จ้ างมืออาชีพ
ในการประสานงานและแถลงข่าวกับสื!อมวลชน มีการให้ ขา่ วอย่างสมํ!าเสมอ โดยมีการตรวจสอบข้ อมูลข่าวสารให้ มคี วาม
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ถูกต้ องและเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของบริษัท อนึง! บริษัทฯได้ มีการสร้ างความสัมพันธ์ที!ดีกบั สื!อมวลชนโดยมีการทํา
กิจกรรมการกุศลร่วมกัน และจัดงานเลี /ยงขอบคุณนักข่าวขึ /นทุกปี
". ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
บริษัทฯให้ ความสําคัญอย่างยิง! ในเรื! องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน และได้ ตระหนักถึง
ผลที!เกิดขึ /นจากอัคคีภยั ในอันทีจ! ะทําให้ เกิดการบาดเจ็บ หรื อ สEูเสียชีวิต และเกิดความเสียหายแก่อาคารสถานที! และ
เครื! องจักรอุปกรณ์ตา่ ง ๆของบริษัท บริษัทจึงกําหนดให้ มกี ารจัดทําแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั การอพยพหนีไฟ และจัด
อบรมหลักสูตรต่างๆด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน เช่น การอบรม สุขภาพอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน การดับเพลิงขันต้
/ น (Fire Drill) การฝึ กซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายเป็ น
ประจําทุกปี การฝึ กซ้ อมตามแผนปฏิบตั ิการฉุกเฉินของบริษทั
ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคล
(Personal Protective Equipment) ให้ กบั พนักงานอีกด้ วย
'. มาตรการการแจ้ งเบาะแส และกลไกมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
บริษัทฯจัดให้ มชี ่องทางในการแจ้ งเบาะแสและรับเรื! องข้ อร้ องเรี ยนของทังจากบุ
/
คคลภายนอกและพนักงาน โดยได้ กําหนด
กระบวนการ และขันตอนในการแจ้
/
งเบาะแส ซึง! ได้ เปิ ดเผยไว้ ใน website ของบริษัท โดยบริษัทฯจัดให้ มีช่องทางในการ
แจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน ในกรณีที!สงสัยว่าจะมีการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การกระทําผิดกฎหมาย รวมถึง
พฤติกรรมที!ส่อถึงการทุจริต หรื อการปฏิบตั ิทไี! ม่เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทาง ดังนี /
o ส่งทาง internet ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในช่องทางการแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยน หรื อ
o ส่งทาง E- Mail: whistleblower@buildersmart.com
o โทรศัพท์ ถึง เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ *"-+$'-&-** ต่อ &*$
o ส่งจดหมายลงทะเบียนถึง เลขานุการบริษัท
ทังนี
/ / บริษัทฯมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน โดยจะเก็บข้ อมูลและตัวตนของผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรียน
และผู้ถกู ร้ องเรี ยนเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยข้ อมูลเท่าที!จาํ เป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของ
ผู้รายงานแหล่งที!มาของข้ อมูล หรื อบุคคลที!เกี!ยวข้ อง โดยบริษัทฯจะไม่กระทําการใดอันไม่เป็ นธรรมต่อผู้แจ้ งเบาะแส หรื อ
ผู้ร้องเรี ยน ไม่ว่าจะโดยการเปลี!ยนแปลงตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที!ทํางาน สัง! พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั งิ าน
เลิกจ้ าง หรื อกระทําการอื!นใดทีม! ีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ให้ ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริง
บริษัทฯไม่เคยมีประวัติการฝ่ าฝื นกฎหมายด้ านแรงงาน การจ้ างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้ า โดยที!ผ่านมาบริษัทฯ
ไม่เคยมีการรายงานหรื อการร้ องเรี ยนเกี!ยวกับการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การกระทําผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที!
ส่อถึงการทุจริต การปฏิบตั ิอย่างไม่เท่าเทียมกัน
ในปี "%+" บริษัทไม่ได้ รับข้ อร้ องเรี ยนใดๆ เกี!ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื /นฐานของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ มีการปฏิบตั ิต่อผู้
ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน และไม่พบการใช้ ข้อมูลภายในของบริษทั เพื!อแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด
หมวดที ' : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
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&. การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัท นอกเหนือไปจากการเปิ ดเผยรายงานทางการเงินหรื อสารสนเทศอื!นๆต่อสาธารณะ
ผ่านช่องทางต่างๆตามเงื!อนไขที!กฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้ วน และตรงเวลาแล้ วนัน/ บริษัทฯจะเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่อไปนี /เพื!อแสดงถึงความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ คือ
1) ข้ อมูลเผยแพร่และข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
2) ข้ อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ www.setsmart.com ซึง! บริษัท นําส่งข้ อมูลงบการเงินทุกครัง/ พร้ อมกับ
ข้ อมูลที!จดั ส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต.
3) แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ %+-#) และรายงานประจําปี (Annual Report)
4) ในส่วนของงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) นัน/ บริษัทฯยังไม่ได้ จดั ตั /งหน่วยงานขึ /นมาเฉพาะ แต่
ได้ มอบหมายให้ นายสัญชัย เนื!องสิทธิ7 เป็ นผู้ดแู ลการติดต่อสื!อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทัง/
นักวิเคราะห์ และผู้ที!เกี!ยวข้ อง โดยสามารถติดต่อได้ ที!หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท คือ *-"+$'-&-**
ในปี "%+" บริษัทฯได้ เปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที!สนใจทัว! ไป ได้ มีโอกาสรับข้ อมูลข่าวสารโดยตรงจากทาง
ผู้บริหารของบริษัท ในงานต่างๆ เช่น opportunity day , MAI Forum และงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนใน
ต่างจังหวัด นอกจากนี / บริษัทฯยังได้ ให้ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื!อมวลชนหลายแขนง เช่น ให้ สมั ภาษณ์ในรายการวิทยุโทรทัศน์
และหนังสือพิมพ์ธุรกิจต่างๆ เพื!อเป็ นช่องทางเพิ!มเติมในการให้ ข้อมูลข่าวสารที!ทนั ต่อเวลาอีกด้ วย
". การจัดทํารายงานทางการเงิน เพื!อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินว่ามีความเพียงพอ ถูกต้ อง
ครบถ้ วน โปร่งใส เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที!รับรองโดยทัว! ไป และ ใช้ นโยบายบัญชีที!เหมาะสมและถือปฏิบตั ิ
โดยสมํ!าเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทํางบการเงินของบริษัท และ
เพื!อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ สว่ นเสียเกิดความเชื!อมัน! ต่อรายงานทางการเงินที!บริษัทจัดทําขึน/ ว่า
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้ น
คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั /งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื!อทําหน้ าที!สอบทานให้ บริษัทมีรายงานทางการเงินและการ
ดําเนินงานอย่างถูกต้ อง เพียงพอ รวมทังคณะกรรมการตรวจสอบได้
/
จดั ทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทยังได้ จดั ทํา รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํารายงานทางการเงิน ซึ!ง
ครอบคลุมเรื! องสําคัญตามข้ อพึงปฏิบตั ิสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที!ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ เสนอแนะไว้ ลงนามโดย
ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที!บริหาร โดยแสดงควบคู่กบั รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี
ในปี "%+" บริษัทฯได้ ให้ ผ้ สู อบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึง! มีความรู้ ความ
ชํานาญในวิชาชีพ มีความเป็ นอิสระ และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยงบการเงินของบริษัทได้ รับการ
รับรองโดยไม่มีเงื!อนไข และถูกต้ องตามที!ควรในสาระสําคัญ ตามหลักการบัญชีที!รับรองโดยทัว! ไป และผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯมีการจัดทําบทรายงานการ
วิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร (MD&A) ซึง! ได้ มีการจัดทําเป็ นรายไตรมาส เพื!ออธิบายในเชิงวิเคราะห์เกี!ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงาน และปัจจัยทีม! ผี ลต่อฐานะการเงิน รวมทังการเปลี
/
!ยนแปลงที!สําคัญ
หมวดที * : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที!มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ทีเ! ป็ น
ประโยชน์ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื!อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผู้
ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้ มีส่วนร่วมในการกําหนด และ/หรื อให้ ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจและ
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งบประมาณทีก! ําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้ แก่กิจการ
และความมัน! คงสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
รวมทังดู
/ แลให้ มกี ระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี!ยง
การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการดําเนินการอย่างสมํ!าเสมอ
*.& โครงสร้ างคณะกรรมการ
&.#.# คณะกรรมการบริษัทได้ พจิ ารณาความเหมาะสมของโครงสร้ างคณะกรรมการ ซึง! กําหนดให้ คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย % ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ!งหนึง! ของจํานวนกรรมการทังหมดต้
/
องมีถิ!นฐานอยูใ่ น
ราชอาณาจักร
โดยปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน - ท่าน ดังนี /
- กรรมการที!เป็ นผู้บริหาร & ท่าน (ร้ อยละ&&.&&)
- กรรมการที!ไม่ได้ เป็ นผู้บริหาร % ท่าน (ร้ อยละ %%.%+) เป็ นกรรมการจากภายนอก
บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน ' ท่าน คิดเป็ นสัดส่วน # ใน ' ของจํานวนกรรมการทังคณะ
/
&.#." คณะกรรมการบริษัทได้ กําหนดโครงสร้ างของคณะกรรมการ ให้ ประกอบด้ วยกรรมการทีม! คี ณ
ุ สมบัติ หลากหลาย
โดยเป็ นบุคคลที!มคี วามรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมได้ รับความเชื!อถือเป็ นที!ยอมรับ
โดยทัว! ไป มีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้ วยทักษะด้ านต่างๆ เช่น ด้ านภาวะอุตสาหกรรม (Industry
Knowledge) ด้ านบัญชีการเงิน ด้ านการจัดการ และด้ านอื!นๆ ซึง! สอดคล้ องและเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทนและบริษัทย่อย บริษัทฯกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระะไปเป็ นตามของสํานักงาน ก.ล.ต.
&.#.' บริษัทฯมีการแบ่งแยกบทบาทหน้ าที! และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ าย
บริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
&.#.& กรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่ง ' ปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทกุ ครัง/ ให้ กรรมการจํานวน # ใน
' ออกจากตําแหน่ง โดยให้ กรรมการที!ดาํ รงตําแหน่งนานที!สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง ทังนี
/ / ไม่ได้ มกี ารกําหนดจํานวนปี ใน
การดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ หรื อกําหนดจํานวนวาระในการดํารงตําแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ นานที!สดุ ไว้ แต่
จะพิจารณาจากความรู้และมีประสบการณ์ที!เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัทเป็ นสําคัญ
&.#.% คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในเรื! องการปฏิบตั ิหน้ าที!อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการบริษัท
จึงมีนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื!นเพื!อให้ สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิที!ดี โดยกําหนดให้ กรรมการแต่ละคน
จะดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ ไม่เกิน % บริษัท สําหรับประธานเจ้ าหน้ าทีบ! ริหารจะดํารงตําแหน่ง
กรรมการหรื อกรรมการผู้จดั การหรื อประธานเจ้ าหน้ าที!บริหารในบริษัทอื!นนอกเหนือจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อบริษัท
อื!นที!บริษัทถือหุ้นได้ ก็ต่อเมื!อได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัทแล้ วเท่านัน/
&.#.+ บริษัทฯจัดให้ มีนโยบายในการไปดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารในบริษัทย่อยของกรรมการ ผู้บริหาร หรื อ
พนักงานบริษัท รวมทังมี
/ ระบบการติดตามดูแลการดําเนินงานและการกําหนดทิศทางในการปฏิบตั ิงานของบริษัทย่อย
ทังนี
/ / เพื!อให้ มนั! ใจว่า บริษัทฯสามารถติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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นอกจากนี / คณะกรรมการบริษัทได้ จดั ให้ มีคณะกรรมการชุดต่างๆเพื!อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลัน! กรองงาน อันจะ
ช่วยเพิ!มประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการบริษัทและเพื!อความโปร่งใสในการปฏิบตั ิหน้ าที! โดยมีรายละเอียด
ตามหัวข้ อ “คณะกรรมการชุดย่อย”
*." บทบาท หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ปฏิบตั ิหน้ าที!ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที!ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ความซื!อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหาร การ
จัดการของฝ่ ายบริหารหรื อของบุคคลใดๆ ซึง! ได้ รับมอบหมายให้ ดําเนินงานดังกล่าว เพื!อให้ แน่ใจว่าฝ่ ายบริหาร
หรื อบุคคลใดๆ นัน/ ได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายที!คณะกรรมการกําหนด
3. มีอํานาจแต่งตั /งประธานกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที!บริหารหนึ!งคนหรื อหลายคน และ/หรื อตําแหน่งอื!นใด ให้
ดํารงตําแหน่งภายในระยะเวลาทีค! ณะกรรมการอาจกําหนดขึ /น และคณะกรรมการอาจมอบหมายหรื อกําหนด
อํานาจให้ แก่บคุ คลดังกล่าวนัน/ ตามทีค! ณะกรรมการเห็นสมควรซึง! เป็ นอํานาจที!ตามกฎหมายหรื อตามข้ อบังคับ
บริษัทมิได้ กําหนดไว้ ว่าเป็ นอํานาจของผู้ถือหุ้น
4. มีอํานาจเลือกตั /งกรรมการจํานวนหนึง! เป็ นคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการ และ/หรื อ คณะที!ปรึกษาอื!น
ใดตามความเหมาะสมเพื!อดําเนินกิจการอย่างหนึ!งอย่างใดหรื อหลายหลายก็ได้
5. รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และควบคุมกํากับดูแลให้ มกี ารเปิ ดเผยข้ อมูลรวมทังจั
/ ดทํารายงานต่างๆ ให้
ถูกต้ องครบถ้ วนและเป็ นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที!กําหนด
6. มีหน้ าที!กํากับให้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที!มีประสิทธิภาพโดยจัดให้ มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผู้ติดตามและดําเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
7. มีหน้ าที!จดั ให้ มกี ารจัดทํารายงานทางการเงินและต้ องจัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบ และ/หรื อ สอบทานรายงาน
ทางการเงินนันให้
/ เสร็จก่อนจะมีการนําเสนอต่อที!ประชุมผู้ถือหุ้น
8. ดําเนินการในเรื! องดังต่อไปนี /เมื!อได้ รับอนุมตั ิจากที!ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี! ('/&)
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
/
้ ถือหุ้นซึง! มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทังนี
/ / กรรมการซึง! มีสว่ นได้ เสีย
หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในเรื! องใดเรื! องหนึ!ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื! องนัน/
(ก)
การขาย หรื อโอนกิจการของบริษทั ทังหมดหรื
/
อบางส่วนที!สําคัญให้ แก่บคุ คลอื!น
(ข)
การซื /อ หรื อรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรื อบริษัทมหาชนอืน! มาเป็ นของบริษัท
(ค)
การทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี!ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททังหมดหรื
/
อบางส่วนที!สําคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื!นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอื!นโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื!อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
(ง)
การแก้ ไขเพิม! เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
(จ)
การเพิม! หรื อลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ)
การเลิกบริษัท
(ช)
การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ)
การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริษัทอื!น
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9. กํากับดูแลให้ บริษัทหรื อบริษัทย่อยปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง/
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี!ยวกับการทํารายการเกี!ยวโยงกัน หรื อรายการเกี!ยวกับการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง! สินทรัพย์ของบริษัทฯหรื อบริษัทย่อย
*.' อํานาจอนุมัตขิ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอาํ นาจกําหนดนโยบายและอนุมตั ิเรื! องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้ าที!ที!กําหนดโดยกฎหมาย
ข้ อบังคับบริษัท และมติที!ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง! รวมถึงการกําหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ในการดําเนินงาน แผน
งบประมาณและแผนการดําเนินงานธุรกิจประจําปี การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนที!กําหนด
ไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้ าควบรวมกิจการ การแบ่งแยก กิจการ และการเข้ าร่วมทุน
สรุ ปอํานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการ , กรรมการบริหารและผู้บริหาร (เฉพาะรายการทีมีนัยสําคัญ)
รายการธุรกรรมการค้ าปกติ :
คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร
เป็ นผู้มีอํานาจพิจารณาและบริหารงานในเรื! องที!เกี!ยวกับการ
ดําเนินงานตามปกติของบริษัท แต่ถ้าขนาดของรายการใหญ่มากกว่า %* ล้ านบาท จะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการใน
การประชุมครัง/ ต่อไป
รายการธุรกรรมซือ# -ขายอสังหาริมทรัพย์ :
การซื /อขายอสังหาริมทรัพย์ใดๆของบริษัทให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสม
รายการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินกับบริษทั ย่ อย :
ถ้ าขนาดของเงินให้ ก้ ยู ืมสะสมรวมกันมากกว่า '* ล้ านบาทให้ อยูด่ ลุ ยพินิจของคณะกรรมการ แต่ถ้าน้ อยกว่า '* ล้ านบาท
ให้ อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหาร โดยการให้ ก้ แู ต่ละครัง/ จะต้ องชี /แจงเหตุผลให้ คณะกรรมการรับทราบทุกครัง/
รายการเปิ ดบัญชีและปิ ดบัญชีกับธนาคารและสถาบันการเงิน
คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจที!จะแต่งตั /งและเปลี!ยนแปลงบุคคลผู้มีอํานาจลงนามกระทํา
การแทนบริษัทเพื!อเปิ ดและปิ ดบัญชีกบั ธนาคารและสถาบันการเงิน และกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที!ของผู้ที!ได้ รับการ
แต่งตั /งดังกล่าว เป็ นไปตามที!คณะกรรมการได้ กําหนดไว้ แล้ ว
รายการกู้ยืมและคํา# ประกันของบริษัทและบริษทั ย่ อย
ในการทํารายการกู้ยืมใดๆจากธนาคารและสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
รวมถึงการให้ การคํ /าประกันโดย
บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด(มหาชน)
วงเงินใหม่ :
ต้ องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อนทํารายการ
วงเงินเดิม (ต่ออายุวงเงิน) : ไม่ต้องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อนทํารายการ
การคํ /าประกันโดยบริษัทฯ : ต้ องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษทั ฯก่อนทํารายการ
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รายการ
(ต่ อครัง# )

ธุรกรรมปกติ
มูลค่ามากกว่า 50 ลบ.
มูลค่าระหว่าง 20-50 ลบ.
มูลค่าระหว่าง 5-20 ลบ.
มูลค่าระหว่าง 1-5 ลบ.
มูลค่าไม่เกิน 1 ลบ.
ซือ# -ขาย อสังหาริมทรัพย์
ทุกขนาดของรายการ
ให้ เงินกู้ยืมบริษทั ในเครือ
มูลค่าสะสมมากกว่า '0 ลบ.
มูลค่าสะสมระหว่าง #0-30 ลบ.
มูลค่าสะสมน้ อยกว่า 10 ลบ.
เงินลงทุน / เงินฝาก
เปิ ดบัญชีและปิ ดบัญชีกับ
ธนาคารและสถาบันการเงิน
กู้ยืมและคํา# ประกันของบริษทั
และบริษัทย่ อย

คณะกรรมการ คณะกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที ผู้อํานวยการฝ่ าย
บริษัท (Board บริหาร
บริหาร
บัญชีและการเงิน
of Directors) (Executive
(CFO)
(CEO)
Committee)

ผู้อํานวยการ
ฝ่ าย

ให้ แจ้ งคณะกรรมการเพือทราบในการประชุมครัง# ต่ อไป

x
x
x
x
x

x
x
x

X
X

x

x
x
x
x
x
x
x
เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนที!คณะกรรมการอนุมตั ิ
x
x
x

อนึ!ง ในกรณีที!บริษัทฯหรื อบริษัทย่อยเข้ าทํารายการกับบุคคลที!เกี!ยวโยงกันของบริษัท อํานาจอนุมตั ิจะต้ องพิจารณา
เกณฑ์การทํา “รายการที!เกี!ยวโยงกัน” ตามมาตรา $-/#" ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที! ทจ.
"#/"%%# และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื! องรายการที!เกี!ยวโยงกัน พ.ศ. "%&+ ควบคู่ด้วย
ในกรณีที!บริษัทฯหรื อบริษัทย่อยทํารายการซื /อหรื อขายสินทรัพย์ อํานาจอนุมตั ิจะต้ องพิจารณาเกณฑ์การทํา “รายการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง! สินทรัพย์” ตามมาตรา $-/"- ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที! ทจ.
"*/"%%# และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื! องการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง! สินทรัพย์ พ.ศ."%&@
ควบคูด่ ้ วย
*.* การประชุมคณะกรรมการ
&.&.# คณะกรรมการบริษัทได้ มีการกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้ าเป็ นรายปี และแจ้ งให้ กรรมการแต่ละคนทราบ
กําหนดการดังกล่าว เพื!อให้ กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้ าร่วมประชุมได้ โดยมีกําหนดการประชุมขันตํ
/ า! จํานวน & ครัง/
ต่อปี ซึง! เหมาะสมกับการทําหน้ าที!ของคณะกรรมการบริษัท และลักษณะธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม อาจมีการประชุม
พิเศษเพิ!มตามความจําเป็ น ทังนี
/ / ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที!บริหารจะร่วมกันพิจารณากําหนดวาระการ
ประชุม และกรรมการบริษัทแต่ละคนมีความเป็ นอิสระที!จะเสนอเรื! องเข้ าสูว่ าระการประชุม
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ในปี "%+" บริษัทฯจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน & ครัง/ กรรมการแต่ละคนเข้ าร่วมประชุมอย่างสมํา!
เสมอ รายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในหัวข้ อ”คณะกรรมการ”
%.&." บริษัทฯมีนโยบายการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมเอกสารประกอบการประชุมในวาระต่างๆโดยมีรายละเอียด
ประกอบวาระการประชุมอย่างชัดเจน และเพียงพอในการพิจารณาให้ กรรมการบริษัททราบล่วงหน้ าก่อนการประชุมอย่าง
น้ อย % วันทําการ เพื!อให้ กรรมการบริษัทได้ มเี วลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่ วมประชุม (ยกเว้ นวาระเร่งด่วนเพื!อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษัทจะจัดส่งเอกสารให้ ทนั อย่างน้ อย # วันก่อนประชุม)
&.&.' การวินจิ ฉัยชี /ขาดของที!ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมาก โดยกรรมการคนหนึ!งมีเสียงหนึ!ง ใน
การลงคะแนนกรรมการซึง! มีส่วนได้ เสียในเรื! องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื! องนัน/
ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานที!ประชุมออกเสียงเพิ!มขึ /นอีกหนึ!งเสียงเป็ นเสียงชี /ขาด นอกจากนี / บริษัทฯยังได้ กําหนดนโยบายจํานวนองค์ประชุม
ขันตํ
/ !า ณ ขณะทีค! ณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที!ประชุมคณะกรรมการ โดยต้ องมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า " ใน ' ของ
จํานวน กรรมการทังหมด
/
&.&.& ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการได้ จดั สรรเวลาไว้ อย่างเพียงพอที!ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื! อง และ
มากพอทีก! รรมการบริษัทจะอภิปรายปั ญหาสําคัญอย่างรอบคอบโดยทัว! กัน รวมทังประธานกรรมการได้
/
ส่งเสริมให้ มกี าร
ใช้ ดลุ ยพินจิ ที!รอบคอบ นอกจากนี /คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ เชิญผู้บริหารเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื!อ
ชี /แจงและให้ ข้อมูลเพิ!มเติมในฐานะที!เกี!ยวข้ องกับวาระที!เสนอโดยตรง
รวมทังกรรมการบริ
/
ษัทสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ!มเติมจากเลขานุการบริษัท นอกจากนี / ในกรณีทจี! ําเป็ นคณะกรรมการอาจให้ บริษัทเสนอความเห็นของที!ปรึกษาหรื อ
ผู้เชี!ยวชาญพิเศษจากภายนอกได้
&.&.% เลขานุการบริษัทจัดให้ มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ซึง! มีรายละเอียด เช่น ชือ! กรรมการที!
เข้ าร่วมประชุมและลาประชุม สรุปสาระสําคัญและประเด็นที!มีการอภิปราย และมติคณะกรรมการบริษัทไว้ อย่างชัดเจน
สามารถตรวจสอบได้ เป็ นไปตามที!กฎหมายกําหนด โดยบริษัทฯมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที!ดีและรัดกุม
*.$ ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
ประธานกรรมการเป็ นกรรมการทีไ! ม่ได้ เป็ นผู้บริหาร ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับประธานเจ้ าหน้ าที!บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์
ใดๆ กับฝ่ ายบริหาร โดยมีบทบาท อํานาจ และหน้ าที!ที!แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยทําหน้ าที!ต่างๆ ดังนี /
1. กํากับดูแลให้ คณะกรรมการบริษทั มีโครงสร้ างและองค์ประกอบทีเ! หมาะสม
2. ประสานงานประธานเจ้ าหน้ าที!บริหารในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้ กรรมการบริษัทได้ รับ
ข้ อมูลอย่าง ถูกต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุมเพื!อให้ กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้
อย่างหมาะสม
3. ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
4. เป็ นผู้นําของคณะกรรมการบริษทั และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและสรุปมติที!ประชุมและ
สิ!งที!จะต้ องดําเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
5. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้ กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี!ยนความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที!
เป็ นอิสระ และใช้ ดลุ ยพินจิ อย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียทุกฝ่ ายอย่างครบถ้ วน
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6. กําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มกี รรมการบริษัทที!มาจากฝ่ ายจัดการ
7. เป็ นผู้นําในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริษัท และกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้
เหมาะสม รวมทัง/ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้ มกี ารตอบข้ อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่ งใส
8. สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที!ดใี นการปฏิบตั ิตามนโยบายบริหารกิจการที!ดีและต่อต้ านคอร์ รัปชัน!
และ
จรรยาบรรณธุรกิจ และส่งเสริมให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรที!มจี ริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที!ดี และกํากับ
ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีทมี! ีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
9. การเสริมสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที!เป็ นผู้บริหารและกรรมการที!ไม่เป็ นผู้บริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
10. กํากับดูแลให้ การปฏิบตั ิหน้ าที!ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการ
บริษัทแต่ละคน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และบรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที!กําหนดไว้
ส่วนอํานาจหน้ าที!ของประธานเจ้ าหน้ าที!บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายหน้ าที!ให้ เป็ นผู้มีอํานาจดําเนินการ
ต่างๆ แทนบริษัทตามหนังสือมอบอํานาจของบริษัทซึง! สามารถสรุปสาระสําคัญ ได้ ดงั นี /
1. การดําเนินกิจการตามปกติธุระของบริษัทและอนุมตั ิเงินกู้ยืมระหว่างกันตามอํานาจอนุมตั ิ และดูแลค่าใช้ จา่ ยใน
การดําเนินการตามที!กําหนดให้ ดาํ เนินการตามเงื!อนไขที!บริษัทกําหนด
2. การทํานิติกรรม สัญญา ข้ อตกลง หรื อข้ อผูกมัดในนามของบริษัทเกี!ยวกับกิจการใด ๆ ที!คณะกรรมการบริษัทได้
มีมติอนุมตั ิ หรื อ ให้ ความเห็นชอบไว้ แล้ ว
3. การทําการว่าจ้ าง จ่ายค่าจ้ าง ปลดออก และการอื!น ๆ ตามความจําเป็ นและสมควรกับลูกจ้ าง
4. การแต่งตั /งทนายความ และที!ปรึกษากฎหมาย
5. การกระทําการในนามของบริษัทและการกระทําการแทนบริษัทในกิจการใด ๆ กับหน่วยงานของรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานที!จดั ตั /งขึ /นตามกฎหมายอื!น ๆ
6. การแต่งตั /ง และโยกย้ ายผู้รับมอบอํานาจช่วง หรื อตัวแทน
7. ซึง! การมอบอํานาจดังกล่าวจะไม่เป็ นการมอบอํานาจที!ทําให้ ผ้ ูรับมอบอํานาจสามารถอนุมตั ิรายการที!ผ้ รู ับมอบ
อํานาจหรื อบุคคลที!อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื!น
กับบริษัทหรื อบริษัทย่อย
*.% การประเมินผลงานของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
บริษัทฯมีการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที!บริหารของทุกบริษัทในกลุ่ม โดยคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้ประเมิน ทังนี
/ / สรุปผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้ าหน้ าที!บริหารถือ
เป็ นข้ อมูลลับเฉพาะไม่สามารถเปิ ดเผยได้ โดยการประเมินการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าทีบ! ริหารมีหลักเกณฑ์การ
ประเมินเกี!ยวข้ องกับผลการประกอบการของบริษัท แผนกลยุทธ์ของบริษัท และการบริหารงาน ผลการประเมินดังกล่าวจะ
ถูกนําไปพิจารณากําหนดอัตราการปรับขึ /นเงินเดือน
*.+ ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการที!เป็ นตัวเงินไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส และนําเสนอขออนุมตั ิจากที!
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจําทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนี /
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1) มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับขอบเขตภาระหน้ าที!ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที!สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที!มีความรู้ความสามารถ และมีคณ
ุ ภาพใน
การปฏิบตั ิหน้ าทีใ! ห้ กบั บริษัทได้
3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้ าใจ
4) เป็ นอัตราทีเ! ทียบเคียงได้ กบั ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรื อใกล้ เคียงกัน
ค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที!บริหาร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทน ซึง! ประกอบด้ วย ค่าตอบแทนรายเดือน,โบนัส และเบี /ยประชุม ซึง! ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธาน
เจ้ าหน้ าที!บริหาร โดยใช้ ข้อมูลการประเมินผลทีเ! กิดขึ /นจริงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ในการประเมินผลงาน
ดังกล่าว ประธานเจ้ าหน้ าที!บริหารซึง! เป็ นกรรมการที!มีส่วนได้ เสียจะไม่ได้ เข้ าร่วมพิจารณา ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้สื!อสารผลการพิจารณาให้ ประธานเจ้ าหน้ าที!บริหารทราบต่อไป
ค่าตอบแทนของผู้บริ หารและพนักงาน : บริษัทฯได้ กําหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานเป็ นไปตามหลักการ ซึง!
เชื!อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทในแต่ละปี และผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่านโดยใช้
ระบบ Key Performance Indicators (KPIs) ทังนี
/ / บริษัทฯมีการเปิ ดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ
ผู้บริหารระดับสูงในหัวข้ อ “โครงสร้ างการจัดการ - ค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร”
*.- การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและการให้ ความรู้แก่คณะกรรมการบริษทั ฝ่ ายบริหาร และ
พนักงานทุกคน เพือ! ให้ มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื!อง
สําหรับกรรมการทีเ! พิ!งเข้ ารับการดํารงตําแหน่ง บริษัทฯจะจัดปฐมนิเทศให้ กรรมการใหม่ได้ รับทราบถึงหน้ าที!และความ
รับผิดชอบเพื!อให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจในการทําหน้ าที! โดยมีการอบรมทังภายในและภายนอกบริ
/
ษั ท
บริษัทฯให้ ความสําคัญในการอบรมหรื อสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพือ! พัฒนาความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริมให้
กรรมการทุกท่านเข้ ารับการอบรมหรื อสัมมนาหลักสูตรเกี!ยวกับกรรมการ เช่น หลักสูตรซึง! จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ในปี "%+" มีการส่งกรรมการและผู้บริหาร จํานวน " ท่านเข้ าอบรม รายละเอียดดังนี /
ผู้เข้ ารับการอบรม
หลักสูตร
นายสัญชัย เนื!องสิทธิ7
CTO (Chief Transformation Officer)
นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกลุ

CFO in Capital Markets

*.; การสรรหาและแต่ งตัง# กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริษัทฯมีการแต่งตั /งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนขึ /นมาทําหน้ าที!โดยเฉพาะ ทังนี
/ /บุคคลที!ได้ รับการแต่งตั /ง
ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้ องเป็ นบุคคลที!มีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา +$ แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน พ.ศ."%'% และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที! ทจ.'-/"%%- เรื! องการขออนุญาตและการ
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อนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที!ออกใหม่ (รวมทังที
/ !จะมีการแก้ ไขเพิม! เติมในภายหลัง) และต้ องไม่เป็ นบุคคลที!มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยข้ อกําหนดเกี!ยวกับผู้บริหารของบริษัทที!ออกหลักทรัพย์ ทังนี
/ / กรรมการ
และผู้บริหารทุกท่าน ต้ องไม่มีประวัติกระทําผิดตามกฎหมายในระยะ #* ปี ย้อนหลังก่อนวันแต่งตั /ง รวมทังไม่
/ มีประวัติถกู
พิพากษาถึงที!สดุ ให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย ไม่เป็ นบุคคลที!ฝ่าฝื นข้ อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสัง! มติคณะกรรมการ หรื อ
ข้ อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที!ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทังข้
/ อพิพาทหรื อ
การถูกฟ้องร้ องที!อยู่ระหว่างตัดสิน
หมวดที $ การควบคุมภายในและการบริหารความเสียง (Internal Control and Risk Management)
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทฯให้ ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน จึงได้ มอบหมายให้ ผ้ ูบริ หารดําเนินการ
กํากับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การ
วิเคราะห์ และบริหารจัดการการควบคุมภายใน และรายงานไปยังกรรมการตรวจสอบ ควบคู่ไปกับการกําหนดนโยบายที!
สําคัญและการติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ ตลอดจนกํากับมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ป้องกันมิให้ เกิดการ
ทุจริตหรื อประพฤติมิชอบ เพื!อให้ กิจการของบริษัทสามารถดําเนินการไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1. บริษัทฯ ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัท ใช้ ข้อมูลภายในของบริษัท ที!มีหรื อที!เป็ น
สาระสําคัญซึง! มีผลต่อการเปลี!ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ และยังมิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง! ตนได้ ล่วงรู้มาโดยอาศัย
ตําแหน่งหน้ าที! หรื ออยูใ่ นฐานะที!มีสามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริง อันเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลี!ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์
และเข้ ามาทําการซื /อหรื อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้ อเท็จจริงดังกล่าว ก่อนที!ข้อเท็จจริงดังกล่าวจะถูกเปิ ดเผยต่อประชาชน
ซึง! ถือเป็ นการเอาเปรี ยบบุคคลอื!นและเป็ นการซื /อขายที!ไม่เป็ นธรรม
บริษัทถือเป็ นความผิดทางวินยั ตามข้ อบังคับการ
ทํางานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้ แก่ การตักเตือนด้ วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ การ
ภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้ างพ้ นสภาพการเป็ นพนักงานด้ วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออก แล้ วแต่กรณี เป็ นต้ น
". บริษัทฯมีข้อกําหนดเกี!ยวกับการรายงานการเปลี!ยนแปลงข้ อมูลสําคัญของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ ข้ อมูลเกี!ยวกับ
ญาติพี!น้อง การเข้ าไปเป็ นผู้ถือหุ้นในนิติบคุ คลอื!นใด หรื อการเข้ าไปเป็ นกรรมการในนิติบคุ คลอื!นใด เป็ นต้ น ซึง! กรรมการ
และผู้บริหารจะต้ องแจ้ งการเปลี!ยนแปลงข้ อมูลสําคัญให้ แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน ' วันนับจากมีการเปลี!ยนแปลง
ข้ อมูลนัน/ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื!อให้ เป็ นข้ อมูลล่าสุดเสมอ รวมทังได้
/ มีข้อกําหนดให้ กรรมการและผู้บริหารแจ้ งให้ บริษัท
ทราบทันทีกรณีที!บริษัทมีการพิจารณาเข้ าทําธุรกรรมใดๆก็ตามกับบุคคลเกี!ยวโยงกันหรื อเป็ นรายการที!มีการขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ เพื!อให้ เลขานุการบริษัทแจ้ งให้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบเพื!อดําเนินการตาม
กฎเกณฑ์ที!เกี!ยวข้ องต่อไป
'. บริษัทฯกําหนดหลักเกณฑ์เกี!ยวกับการรายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยแนวทางดังกล่าว
สอดคล้ องกับลักษณะของธุรกิจ กฎหมาย และ ข้ อกําหนดที!เกี!ยวข้ อง รวมทังกรรมการและผู
/
้ บริหารต้ องรายงานข้ อมูลส่วน
ได้ เสียมายังบริษัททุกครัง/ ที!มีการเปลี!ยนแปลง ซึง! บริษัทกําหนดให้ เลขานุการบริษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในการติดตามข้ อมูล
ดังกล่าว
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&. คณะกรรมการบริษัทได้ กําหนดแนวทางเพื!อไม่ให้ กรรมการ หรื อผู้บริหารที!มีส่วนได้ เสีย หรือมีส่วนเกี!ยวข้ องเข้ าร่วม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื อมีส่วนเกี!ยวข้ องดังกล่าว โดยก่อน
เริ!มประชุมทุกครัง/ ประธานกรรมการจะแจ้ งให้ กรรมการที!มีส่วนได้ เสียในเรื! องนันๆแจ้
/ งต่อที!ประชุมทราบและกรรมการท่าน
นันจะไม่
/
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
%. บริษัทฯมีโครงสร้ างการถือหุ้นแบบไม่ซบั ซ้ อน และรายการระหว่างกันที!เกิดขึ /นเกือบทังหมดเป็
/
นการทํารายการตามปกติ
ธุรกิจ
+. บริ ษัทฯยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. เช่ น หลักเกณฑ์ การทํา
รายการทีเ! กี!ยวโยงกัน หลักเกณฑ์การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง! สินทรัพย์ เป็ นต้ น
หมวดที 6 การป้ องกันการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Avoidance in Conflicts of Interest)
คณะกรรมการบริ ษัทมีมาตรการป้องกันเกี!ยวกับรายการที!อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดนโยบายห้ ามมิ
ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชัน/ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที!อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรื อ
การดําเนินธุรกรรมสําคัญ ได้ แก่ รายการที!เกี!ยวโยงกั น และ/หรื อการได้ มาหรื อจําหน่า ยไปซึ!งสินทรัพย์ ของบริ ษัท โดย
กําหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ กระบวนการในการพิจารณาและอนุมตั ิรายการ หรื อธุรกรรม จะต้ องปฏิบตั ิตามระบบ
ควบคุมภายในเกี!ยวกับรายการที!เกี!ยวโยงกัน และข้ อกําหนดของหน่วยงานที!กํากับบริ ษัทจดทะเบียน และกฎหมาย ที!
เกี!ยวข้ อง
หมวดที 7 จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
คณะกรรมการบริ ษัทได้ สนันสนุนให้ พนักงานและผู้บริ หารของบริษัทดําเนินงานอยู่บนหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณที!ดี
ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการร่ างเป็ นนโยบายจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของบริ ษัท เพื!อเป็ นข้ อ พึงปฏิบัติ
สําหรับคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงาน ยึ ดมั!นเป็ นแนวทางปฏิบัติ ด้วยความรับผิดชอบ ความซื!อสัตย์ สุ จริ ต
ยุติธรรม รักษาความลับ คุณธรรมในวิชาชีพ และการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื!อสร้ างความเชื!อมั!น
และความไว้ วางใจแก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มและผู้ที!เกี!ยวข้ อง
หมวดที 8 นโยบายต่ อต้ านการทุจริต
บริษัทมีเจตนารมณ์ที!จะป้องกันและไม่สนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทเข้ าไปมีส่วนร่วมใน
การคอร์ รัปชัน! การให้ /รับสินบนแก่/จากเจ้ าหน้ าที!ของรัฐและเอกชน อาทิ บุคลากรของบริษัทต่างๆ ที!มีธุรกรรมร่วมกับ
บริษัท ทังทางตรงและทางอ้
/
อมเพื!อให้ ได้ มาหรื อคงไว้ ซงึ! ธุรกิจหรื อข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน
ทังนี
/ /บริษัทได้ เปิ ดช่องทางในการรับข้ อมูล,ข้ อร้ องเรี ยนหรื อแจ้ งเบาะแสพฤติกรรมที!ส่อถึงการทุจริต เพื!อให้ พนักงานและผู้มี
ส่วนเกี!ยวข้ องสามารถแจ้ งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมัน! ใจได้ วา่ ผู้แจ้ งเบาะแสได้ รับการคุ้มครอง โดยไม่ถกู ลงโทษหรื อ
โยกย้ ายที!ไม่เป็ นธรรม หรื อกลัน! แกล้ งด้ วยประการใด
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่ อยและบริษัทร่ วม
บริษัทฯ มีการแต่งตั /งบุคคลเข้ าเป็ นกรรมการในบริษัทย่อย โดยบริษัทฯได้ กําหนดระเบียบปฏิบตั ใิ ห้ การเสนอชื!อและใช้ สิทธิ
ออกเสียงดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทด้ วย โดยบุคคลที!ได้ รับการแต่งตั /งให้ เป็ นกรรมการในบริษัท
ย่อย มีหน้ าที!ดาํ เนินการเพื!อประโยชน์ที!ดีที!สดุ ของบริษัทย่อย นอกจากนี /การทํารายการเกี!ยวโยง การได้ มาหรื อจําหน่ายไป
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ซึง! สินทรัพย์ หรื อการทํารายการสําคัญอื!นๆ ให้ ใช้ หลักเกณฑ์ทเี! กี!ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและการทํารายการใน
ลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการกํากับดูแลให้ มีการจัดเก็บข้ อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย
ในรูปแบบเดียวกันกับบริษัทฯ เพือ! บริษัทฯสามารถตรวจสอบและนํามาจัดทํางบการเงินรวมได้ ทนั ตามกําหนด
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ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้ แก่ บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ดังนี /
1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)
สําหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของปี "%+' ได้ นําเสนอต่อทีป! ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี "%+' เพื!ออนุมตั ิตอ่ ไป
ตารางเปรียบเทียบค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี 3 ปี ตัง# แต่ ปี 2561 - 2563
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

ปี "%+#

ปี "%+"

ปี 2563 (ปี ที!เสนอ)

เปลี!ยนแปลง (+/-)

ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)

1,100,000

1,110,000

1,150,000

+3.60%

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)

1,050,000

1,230,000

1,310,000

+6.50%

รวมทัง# สิน# (บาท)

2,150,000

2,340,000

2,460,000

+5.15%

2. ค่าตอบแทนอื!น (Non Audit Fee)
- ไม่มี –
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&=.ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริษัทประกอบกิจการด้ วยความดูแลและใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้ เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ!งแวดล้ อม ดําเนินธุรกิจที!
มีคุณธรรม จริยธรรม และตั /งอยู่บนหลักการการกํากับดูแลกิจการที!ดี เป็ นเครื! องมือในการกํากับดูแลให้ กิจการของบริ ษัท
ดําเนินไปด้ วยความสื!อสัต ย์ สุจริ ต โปร่ งใส และยุติธรรม โดยตระหนัก ถึงผลกระทบทางลบต่ อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ!งแวดล้ อม โดยน้ อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการให้ เกิดการดําเนินกิ จการ เป็ นการสร้ างความสําเร็ จ
และประโยชน์สขุ ซึง! ส่งผลดีต่อความยัง! ยืนของกิจการ โดยบริษัทได้ ดําเนินการดังนี /
ภายในองค์ กร
1. บริษัทมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อย่ างมีความรับผิดชอบ
#.# บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการเรี ยนรู้ การฝึ กอบรม เพื!อพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนัก งานในทุกระดับชัน/
ทังความรู
/
้ ในทักษะเฉพาะในงาน และทักษะการบริหารงาน เพื!อให้ พนักงานได้ เติบโตในองค์กร เป็ นผู้บริ หารที!ดี
ต่อไปในอนาคต
#.". บริ ษัทให้ ข้อมูลที!โปร่ งใสกับพนักงาน มีการประชุมพนักงานเพื!อแถลงนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย ทังที
/ !เป็ น
ตัวเลข และไม่เป็ นตัวเลข เพื!อให้ รับทราบและเข้ าใจ และดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
#.' สนับสนุนให้ พนักงานในองค์กร มีการใช้ ชีวิตที!สมดุลระหว่างการทํางาน และชีวิตครอบครัว โดยพัฒนาระบบการ
จัดการให้ มีประสิ ทธิ ภาพ ใช้ เทคโนโลยี มาช่วยในการทํางานในทุกแผนก เพื!อให้ การทํ างานมี ประสิทธิ ภาพ
รวดเร็ ว และการทํางานมีประสิทธิผลมากยิ!งขึน/ ทําให้ ใช้ เวลาในการทํางานน้ อยลง ไม่ต้องทํางานล่วงเวลา มี
ชีวิตกับครอบครัวและได้ พกั ผ่อนหลังเลิกงานมากขึ /น
2. สุขภาวะและความปลอดภัยในการทํางาน
".# สํานักงานของบริ ษัทตั /งอยู่ใกล้ กับคลังสินค้ า บริ ษัทจึงได้ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน มีการดูแล
จัดเก็บสินค้ าให้ เป็ นระเบียบ สะดวกต่อการเบิกสินค้ าและการขนย้ าย นอกจากนี / บริ ษัทยังได้ คํานึงถึงความ
ปลอดภัยและอาชีวะอนามัย โดยได้ มีการจัดอบรมเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั พนักงานในกรณีเกิดเหตุอคั คีภยั เพื!อ
ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
"." บริ ษัทได้ คํานึงสุขภาพพนักงาน มีการจัดตรวจสุขภาพประจําปี พร้ อมแพทย์ให้ คําแนะนําการดูแลสุขภาพ ณ ที!
ทําการของบริษัท และบริ ษัทในเครื อ เป็ นประจําทุกปี เพื!อให้ มนั! ใจว่า พนักงานบริ ษัทฯ มีสขุ ภาพที!ดีเหมาะสม
ต่อการทํางาน
3. การจัดการเรืองสิงแวดล้ อม
'.# การผลิตสินค้ าของบริษัทมีกระบวนผลิตหลักๆ " รูปแบบ กล่าวคือ
1. บริษัทจะนําเหล็กเส้ นไปผ่านกระบวนการรี ด และขึ /นรูป เพื!อใช้ เป็ นโครงคร่าวผนังและฝ้าเพดาน
2. บริษัทจะทําการแปรรูปอลูมิเนียมเส้ น โดยการตัดประกอบเป็ นบานประตูหน้ าต่าง
ในกระบวนการผลิต บริษัทใช้ เครื! องจักรที!ทนั สมัย โดยวัสดุที!เหลือจากการผลิต สามารถรี ไซเคิลแล้ วนํากลับมาใช้ ได้ อีก จึง
อาจกล่าวได้ ว่า กระบวนการผลิตของบริ ษัทไม่สร้ างมลพิษต่อสิ!งแวดล้ อม ประกอบกับที!ตั /งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
ซึง! เป็ นพื /นที!สีม่วง ไม่ติดกับเขตชุมชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน
'." บริ ษัทให้ ความสําคัญเรื! องมลพิษ สิ!งแวดล้ อม และการดูแลการใช้ เชื /อเพลิง เนื!องจากธุร กิจของบริ ษัทมีบริ การ
ขนส่งสินค้ าให้ กับลูกค้ า บริ ษัทมีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งเป็ นประจํา และเลือกใช้ ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ทุก
คัน เพื!อเป็ นการดูแลสิ!งแวดล้ อมอีกด้ วย
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4. ธรรมาภิบาลและความโปร่ งใสในการดําเนินงาน
บริ ษัทมีค่านิยมองค์กร 6 ข้ อ คือ ทํางานเป็ นทีม มุ่งมัน! บริ การลูกค้ า มุ่งเน้ นคุณภาพ มีความคิดสร้ างสรรค์ พัฒนาอย่าง
ต่อเนื!อ ง ยึดมั!นความซื!อ ตรง ซึ!งมี การสื!อ สารให้ กับพนักงานทุกคนทราบ และดํ าเนิ นงานตามค่านิ ยมดังกล่าวอย่ าง
สมํ!าเสมอ อีกทังบริ
/ ษัทได้ ดําเนินงานอย่างมีขนตอนที
ั/
!ชดั เจน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ภายนอกองค์ กร
บริษัทมีการจัดการคู่ค้าและหุ้นส่วนกิจการทีร! ับผิดชอบต่อสังคม
สืบเนื!องจากค่านิยมองค์กร 6 ข้ อ ดังที!ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น บริ ษัทจึงได้ ให้ ความสําคัญความรับผิดชอบทางสังคมกับ
บุคคลภายนอกองค์กร อันได้ แก่
1. ลูกค้ า : บริษัทให้ ความสําคัญเกี!ยวกับสินค้ าและบริการ เพื!อสนองตอบความต้ องการของลูกค้ าให้ มากที!สดุ ดังนี /
#.# บริษัทได้ จดั แบ่งทีมขายเพื!อให้ การดูแลและแนะนํากับลูกค้ าแต่ละกลุ่ม เพื!อให้ ลกู ค้ าได้ มีความรู้ ความเข้ าใจใน
ผลิตภัณฑ์ และได้ รับความพึงพอใจสูงสุด อันจะนํามาซึง! การเติบโตของรายได้ ที!ยงั! ยืนในอนาคต
#." บริ ษัทไม่หยุดยัง/ ในการวิจัยและพัฒ นา รวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์ ซึ!งเป็ นสินค้ าที!มีนวัตกรรม เพื!อให้ ทันต่อ
ความเปลี!ยนแปลงของรูปแบบการใช้ ชีวิตของลูกค้ า และทันต่อการเปลี!ยนแปลงของเทคโลยีของโลก
บริษัทมีศนู ย์ Gyproc Centre ซึง! จะทําหน้ าที!ให้ คําแนะนําสินค้ าที!เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ า
#.' นอกจากนี /บริษัทยังได้ จดั ให้ มีศนู ย์ฝึกอบรมกับลูกค้ าที!เป็ นผู้รับเหมา (Gyproc Training Center) ให้ ได้ รับความรู้
ในการติดตั /งผลิตภัณฑ์ของบริษัทและสามารถสอบถามปั ญหาเกี!ยวกับการใช้ สินค้ าได้ ตลอดเวลา โดยทางศูนย์
จะมีการอบรมให้ กบั ลูกค้ าและผู้ที!สนใจจัดขึ /นอย่างสมํ!าเสมอ
#.& สินค้ าของบริษัทเมื!อติดตั /งให้ แล้ ว บริษัทยังมีการรับประกันคุณภาพสินค้ า ทุกงานที!บริษัทเป็ นผู้ติดตั /ง
#.% บริษัทจัดตั /งให้ มีแผนก Call Centre ที!คอยให้ บริการช่วยเหลือลูกค้ า ในด้ านการเช็คสต็อกสินค้ า ตรวจสอบวงเงิน
แจ้ งข้ อมูลการส่งเสริ มมการขาย และติดต่อประสานงานการจัดส่ง ลูกค้ าสามารถสอบถามสถานะของรถจัดส่ง
ได้ ตลอดเวลา เพื!อให้ ลกู ค้ าสามารถวางแผนรับสินค้ าได้ อย่างสะดวกมากขึ /น
#.+ ทังนี
/ / บริ ษัทยังคงสานความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า มีการเข้ าพบลูกค้ าเป็ นประจํา และมีการร่วมงานสังสรรค์ เพื!อ
พัฒนาความสัมพันธ์ที!ดีต่อลูกค้ าในหลายกลุ่ม อันได้ แก่ ลูกค้ าที!เป็ นกลุ่มสถาปนิก มัณฑนากร โดยเข้ าร่ วมงาน
TIDA Night และมีการจัดกิจกรรม MOVIE Night เพื!อคืนกําไรให้ กบั ลูกค้ า เป็ นประจําทุกปี อีกด้ วย
จากการที!บริษัทมีความรับผิดชอบในการขายสินค้ าและใส่ใจในการให้ บริการกับลูกค้ าทุกราย ลูกค้ าจึงมีความเชื!อใจ
และมีการติดต่อซื /อขายอย่างต่อเนื!องเป็ นระยะเวลานาน ทําให้ ฐานลูกค้ าของบริษัทเติบโตขึน/ ในทุกๆปี และมีการซื /อ
เพิ!มขึ /นด้ วย อนึ!ง บริษัทมิได้ ดูแลแค่เพียง ผลิตภัณฑ์ บริการ และสานความสัมพันธ์เท่านัน/ แต่บริษัทยังคงมุ่งมัน! ที!จะ
สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเติบโตไปพร้ อมๆ กับบริษัท โดยบริษัทจะมีการพิจารณาผลกรซื /อ และประวัติการชําระเงินที!ผ่านมา
เพื!อพิจารณาให้ วงเงินขายเครดิตกับลูกค้ า เพื!อเพิ!มสภาพคล่องให้ กับกิจการของลูกค้ า โดยทางบริ ษัทมีนโยบายใน
การป้องกันความเสี!ยงอันเกิดจากหนี /มีปัญหา โดยควบคุมการให้ เครดิตไม่เกิน +* วัน และได้ ทําประกันหนี /ของลูกค้ า
อีกด้ วย
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2. ผู้ถือหุ้น :
บริษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฎิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วน
ได้ เสีย การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ!งได้ เปิ ดเผยไว้ ใน หัวข้ อ การกํากับ
กิจการของบริษัท
อนึ!ง บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายจ่ายปั น ผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิที!เหลือหลังจากหักเงินสํารอง
ต่างๆ ทุกประเภท เพื!อเป็ นการปั นผลกําไรของบริษัทไปยังผู้ถือหุ้นอย่างสมํ!าเสมอ จากการที!บริษัทมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้นด้ วยดีมาโดยตลอด บริษัทเชื!อมัน! ว่าจะได้ รับความไว้ วางใจจากผู้ถือหุ้น ต่อไปในระยะยาว
3. คู่ค้า
บริ ษัทให้ ความสําคัญ ต่อความสัมพันธ์ ที!ดีกับคู่ค้า ทัง/ ที!เป็ นบริ ษัท และสถาบันการเงิ น โดยบริ ษัทตะหนักถึงความ
ซื!อสัตย์ และเที!ยงตรงในการชําคืนหนี / ทังเจ้
/ าหนี /การค้ า และเจ้ าหนี /สถาบันการเงิน ที!ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีปัญหาใน
เรื! องการชําระหนี / จนได้ รับความไว้ วางใจจากคู่ค้า ธนาคารและสถาบันการเงินให้ วงเงินการค้ า และวงเงินสินเชื!อ
เพิ!มขึน/ โดยธนาคารและสถาบันการเงินได้ พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบีย/ ให้ กับบริ ษัท ทํา ให้ บริ ษัทมีการบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงินได้ ดีขึ /น
บริ ษัทมีความมุ่งมั!นที!จะเติบโตไปพร้ อมๆ กับคู่ค้าของบริ ษัทไม่ว่าจะเป็ นรายเล็กหรื อรายใหญ่ ที! ผ่านมาบริ ษัทได้
พัฒนาความสัมพันธ์ ทางการค้ าที!ดีเสมอมา เพื! อที!จะให้ บริ ษัทคู่ค้าเติบโตก้ าวหน้ าควบคู่กันไปกับการเติบโตของ
บริษัท
4.

ความรับผิดชอบต่ อชุมชนและสังคม
บริ ษัทฯ ร่ วมบริ จาคทุนทรัพย์ให้ กับมูลนิธิ เดอะ โบว์ มอนท์ พาร์ ทเนอร์ ชิพ เพื!อสนับสนุนค่าใช้ จ่ายของโรงเรี ยนโบว์
มอนท์ จ.ชัยภูมิ เป็ นประจําทุกปี และมีส่วนร่ วมในการก่อสร้ างบ้ านพักครู อาคารเรี ยน โดยใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท
เพราะเราเชื!อว่าเด็กๆ ในวันนี / จะเป็ นอนาคตของชาติในวันหน้ า เราจึงร่ วมให้ การดูแล และช่วยเหลือโดยเฉพาะกับ
เด็กที!ด้อยโอกาสทางสังคม
สําหรับชุมชนรอบข้ าง บริ ษัทได้ ให้ การดูแลใส่ใจกับเด็กที!ด้อยโอกาส โดยได้ บริจาคทุนทรัพย์ และร่ วมทํากิจกรรมกับ
เด็กในสถานสงเคราะห์บ้านมหาเมฆ ซึง! ตั /งอยู่ใกล้ สถานที!ตั /งของบริษัท เป็ นประจําอีกด้ วย

บริษัทเชื!อมัน! ว่า การที!บริษัทคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย สังคมและสิ!งแวดล้ อม จะส่งผลให้ บริ ษัทมีการเติบโตที!ยงั! ยืน
ต่อไป
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
คณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายให้ ผ้ บู ริหารดูแลระบบการควบคุมภายใน ทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน การวิเคราะห์ และบริหารจัดการการควบคุมภายใน และรายงานไปยังกรรมการตรวจสอบ เพื!อให้ คณะกรรมการ
มัน! ใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย! งที!เพียงพอและเหมาะสม เพือ! ให้ การดําเนินงานของ
บริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม มีการจัดทํา
และการรายงานข้ อมูลงบการเงินทีถ! กู ต้ องครบถ้ วน เชื!อถือได้ และทันเวลาในการรายงานต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนตาม
กฎเกณฑ์ที!ตลาดหลักทรัพย์ฯกําหนด
อนึ!งจากการสอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสําหรับปี "%+" ผลปรากฎว่าบริษัทและ
บริษัทย่อยมีการควบคุมภายในทีเ! พียงพอและเหมาะสม และไม่พบข้ อบกพร่องเกี!ยวกับระบบการควบคุมภายในที!เป็ น
สาระสําคัญ
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12. รายการระหว่ างกัน
บริษัทฯ มีการทํารายการกับบุคคลที!มีความสัมพันธ์เกี!ยวโยงกันและอาจมีความขัดแย้ งกันทางผลประโยชน์ ตาม
มาตรา 258 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. "%'% มี
ข้ อมูลแสดงรายการระหว่างบริษทั บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่อย กับบุคคลที!อาจมีความขัดแย้ ง
ชื!อ

บจ. รวมโชคชัย
เอ็นจิเนียริ!ง

ลักษณะรายการ

ความสัมพันธ์

ั นพงศ์
#.รับเหมาก่อสร้ างให้ กบั โครงการของ นายวรุตม์ ภาณุพฒ
เป็ นกรรมการของ
- บจ. แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์
บมจ.บิวเดอสมาร์ ท
บจ. ทีค ดีเวลลอปเมนท์
- บจ. ทีค ดีเวลลอปเมนท์
บจ. รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ!ง

มูลค่าทังหมด
/
ปี "%+"
(ไม่รวม VAT)

ยอดคงเหลือ
ณ. '# ธ.ค. +"

133,790,538.00

8,332,175.77

126,404,166.40

0.00

". ซื /อวัสดุก่อสร้ าง จาก
- บมจ. บิวเดอสมาร์ ท

24,249,665.97 20,181,726.71

โอนเงินผ่อนดาวน์ของโครงการ เดอะ
ทีค สุขมุ วิท '- ให้ กบั บจ. ทีค ดีเวลล
บจ. แอล เค เอช อปเมนท์
นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์
ดีเวลลอปเม้ นท์ รับชําระเงินผ่อนดาวน์ของโครงการ เป็ นกรรมการทัง/ " บริษัท
เดอะ ทีค สุขมุ วิท '- ให้ กบั บจ. ทีค
ดีเวลลอปเมนท์

0
1,489,790.60
29,970398.38

บจ. แอล เค เอช ให้ บริการเช่ารถกับบจ. ทีค ดีเวลลอป นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์
เทรดดิ /ง
เมนท์
เป็ นกรรมการทัง/ " บริษัท

192,600.00

-

นายวรุตม์
ภาณุพฒ
ั นพงศ์

600,000.00

-

ให้ บริการเช่าอาคารสํานักงานของ
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์
เป็ นกรรมการทัง/ " บริษัท
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

มาตรการหรือขัน# ตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่ างกัน
ในกรณีที!มีรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที!เกี!ยวโยงกัน หรื อ บุคคลที!อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีส่วน
ได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะมีการทํารายงานแจ้ งไปยังเลขานุการบริษัทเพื!อตรวจสอบ
ขอบเขตการอนุมตั ิรายการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที! ทจ."#/"%%# เรื! องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที!
เกี!ยวโยงกัน และนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื!อรับทราบและ/หรื อพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบ(แล้ วแต่กรณี) ในกรณีที!คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไม่มีความชํานาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที!อาจเกิดขึ /น บริษัทฯ จะให้ บคุ คลที! ' ซึง! เป็ นผู้เชี!ยวชาญอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี!ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพื!อนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ คณะกรรมการบริษัทหรื อผู้ถือ
หุ้น (แล้ วแต่กรณี) และทําการเปิ ดเผยข้ อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื! อง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษัทจดทะเบียนในรายการที!เกี!ยวโยงกัน พ.ศ."%&+ ต่อไป ทังนี
/ / กรรมการซึง! มีส่วน
ได้ ส่วนเสียในเรื! องใดไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมตั ริ ายการระหว่างกันในเรื! องนัน/
อนึ!ง บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั /งคณะกรรมการจัดซื /อจัดจ้ าง เพื!อดูแลให้ เกิดความโปร่งใสและเป็ นธรรมกับผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ าย ในกรณีที!กรรมการจัดซื /อจัดจ้ างมีส่วนได้ ส่วนเสียในเรื! องใด ก็จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมตั ิรายการ
ระหว่างกันในเรื! องนันด้
/ วยเช่นกัน
ทังนี
/ / บริษัทฯ จะทําการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที!ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัท แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ %+-#) และรายงานประจําปี (Annual Report) ของบริษัท
นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริษัทมีนโยบายการทํารายการระหว่างกัน ซึง! เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการทํารายการระหว่างกันบริษัทจะกําหนดเงื!อนไขและ
ข้ อตกลง ให้ เป็ นไปตามราคาและเงื!อนไขทางการค้ าทีเ! ป็ นธรรมและไม่เป็ นการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัท
ย่อย และผู้ถือหุ้น ทังนี
/ / จากการที!กรรมการบริษัทบางท่านเป็ นกรรมการของบริษัทคูค่ ้ าบางราย ทําให้ บริษัทมีแนวโน้ มทีจ! ะ
มีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคล/กิจการอื!นที!อาจมีความขัดแย้ งในอนาคตอย่างต่อเนื!อง อย่างไรก็ตาม รายการ
ระหว่างกันที!เกิดขึ /นทุกรายการเป็ นรายการที!สมเหตุสมผล จําเป็ น และเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็ น
สําคัญ และเป็ นรายการที!เกิดขึ /นจากการดําเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท ซึง! บริษัทจะทําการเปิ ดเผยรายการระหว่างกัน
ไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที!ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามมาตรฐานการบัญชีที!กําหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี
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บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี !"#!

ส่ วนที 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ
งบการเงิน
ผู้สอบบัญชีและรายงานผู้สอบบัญชี
งบการเงินสําหรับงวดบัญชีปี #$%# ตรวจสอบแล้ ว โดยผู้สอบบัญชี ชื!อ นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ เป็ นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที! &$'$ ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึง! เป็ นผู้สอบบัญชีที!ได้ รับความเห็นสอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

ความเห็นผู้สอบบัญชีต่องบการเงินสําหรับงวดบัญชีปี "#$"
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
ของเฉพาะบริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึง! ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที! "* ธันวาคม พ.ศ. #$%# งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นรวมและงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ +นสุดวันเดียวกันและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที!สําคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้ างต้ นนี + แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที!
"* ธันวาคม พ.ศ. #$%# ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ +นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที!ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)
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(ข) ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
สรุ ปรายการงบแสดงการเปลียนแปลงฐานะการเงิน
(พันบาท)

ตรวจสอบแล้ ว
สิน% สุด 31 ธ.ค. 62

สิน% สุด 31 ธ.ค. 61

สิน% สุด 31 ธ.ค. 60

จํานวน

%

จํานวน

จํานวน

39,137.83

2.06%

191,561.13

12.68%

81,173.75

14.16%

125,887.08

6.62%

139,707.82

9.25%

87,194.52

15.21%

97,842.17

5.14%

93,420.02

6.19%

101,375.70

17.68%

758,086.10

39.86%

576,110.40

38.14%

-

0.00%

53,837.81

2.83%

36,988.89

2.45%

5,575.57

0.97%

1,074,790.99

56.51%

1,037,788.26

68.71%

275,319.54

48.02%

233,244.20

12.26%

188,707.80

12.49%

62,500.00

10.90%

เงินลงทุนในตราสารหนี +ที!จะถือจนครบกําหนด - สุทธิ

10,910.79

0.57%

11,051.34

0.73%

11,188.80

1.95%

โครงการที!อยู่อาศัเพื!อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา

446,421.88

23.47%

180,899.63

11.98%

139,263.66

24.29%

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

49,550.70

2.61%

28,901.22

1.91%

29,327.64

5.12%

เงินฝากธนาคารติดภาระคํ +าประกัน

51,429.00

2.70%

36,500.00

2.42%

32,750.00

5.71%

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ

18,679.87

0.98%

15,331.20

1.02%

13,063.84

2.28%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี – สุทธิ

11,315.63

0.59%

7,018.85

0.46%

4,774.97

0.83%

5,727.54

0.30%

4,204.96

0.28%

5,105.92

0.89%

827,279.61

43.49%

472,615.00

31.29%

297,974.84

51.98%

1,902,070.60 100.00%

1,510,403.26

100.00%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี +การค้ าและลูกหนี +หมุนเวียนอื!น - สุทธิ
สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ
ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื!น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
อสังหาริมทรัพย์เพื!อการลงทุน – สุทธิ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื!น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

%

%

573,294.38 100.00%

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
+
นการเงิน

345,781.93

18.18%

66,082.90

4.38%

5,202.32

0.91%

เจ้ าหนี +การค้ าและเจ้ าหนีห+ มุนเวียนอื!น

211,971.70

11.14%

160,466.91

10.62%

104,928.90

18.30%

5,831.27

0.31%

7,983.26

0.53%

5,504.66

0.96%

60,000.00

3.15%

83,884.00

5.55%

-

0.00%

2,034.06

0.11%

1,568.12

0.10%

1,534.75

0.27%

139,756.30

7.35%

99,325.02

6.58%

-

0.00%

เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้ าค่าเช่าซื +อห้ องชุด

45,229.30

2.38%

59,534.38

3.94%

-

0.00%

หนี +สินที!เกิดจากสัญญา

14,595.49

0.77%

22,939.66

1.52%

23,533.94

4.11%

เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
+
คคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้ องกัน

10,000.00

0.53%

-

0.00%

-

0.00%

เงินประกันผลงาน

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%

860,323.08

45.23%

510,594.44

33.81%

144,658.64

25.23%

272,762.10

14.34%

236,220.00

15.64%

-

0.00%

4,114.26

0.22%

1,547.70

0.10%

1,540.34

0.27%

104,309.32

5.48%

94,767.85

6.27%

43,368.00

7.56%

8,108.00

0.43%

8,504.31

0.56%

6,977.99

1.22%

ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที!จะถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ!งปี
หนี +สินระยะยาวภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินที!จะถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ!งปี
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
+
คคลอื!น-สุทธิ

รวมหนีส% ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ
หนี +สินระยะยาวภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน - สุทธิ
หนี +สินจากเงินที!ต้องคืนให้ กบั ผู้เช่า
ประมาณการหนี +สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์
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สรุ ปรายการงบแสดงการเปลียนแปลงฐานะการเงิน
(พันบาท)

ตรวจสอบแล้ ว
สิน% สุด 31 ธ.ค. 62

สิน% สุด 31 ธ.ค. 61

สิน% สุด 31 ธ.ค. 60

จํานวน

จํานวน

จํานวน

%

%

%

พนักงาน
หนี +สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี-สุทธิ

0.00

0.00%

1,392.11

0.09%

5,235.36

0.91%

389,293.68

20.47%

342,431.97

22.67%

57,121.68

9.96%

1,249,616.76

65.70%

853,026.41

56.48%

201,780.32

35.20%

218,514.31

11.49%

218,514.31

14.47%

204,736.15

35.71%

213,050.62

11.20%

213,050.62

14.11%

169,598.07

29.58%

343,503.71

18.06%

343,503.71

22.74%

142,273.29

24.82%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย

12,635.05

0.66%

10,512.69

0.70%

8,145.28

1.42%

ยังไม่ได้ จดั สรร

81,061.86

4.26%

88,296.34

5.85%

49,497.40

8.63%

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%

ส่วนได้ เสียที!ไม่มีอํานาจควบคุม

(1.79)

(0.00%)

10.55

0.00%

30.38

0.01%

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

652.45

34.30%

657,376.83

43.52%

371,514.06

64.80%

1,902.07 100.00%

1,510,403.24

100.00%

รวมหนีส% ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส% ิน
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 2,185,143,140 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
ทุนที!ออกและชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ 2,130,506,193 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
สํารองเพื!อการจ่ายที!ใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
กําไรสะสม

องค์ประกอบอื!นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนีส% ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนที! " - 3

573,294.38 100.00%

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี !"#!

ตรวจสอบแล้ ว

สรุ ปรายการงบกระแสเงินสด
(พันบาท)

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:
กําไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี

31,204.01

66,419.10

51,084.70

หนี +สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) – สุทธิ

931.30

(701.70)

(548.68)

ค่าเสื!อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

13,416.53

11,997.78

10,845.68

(10,528.51)

(49,667.33)

(27,003.44)

0.00

(325.63)

2,080.95

ปรับรายการกระทบกําไรสุทธิเป็ นเงินสดรับ (จ่ าย) จากการดําเนินงาน

กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื!อการลงทุน
โอนกลับค่าเผื!อมูลค่าสินค้ าล้ าสมัย – สุทธิ
(กําไร)จากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์สาวรและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

1,620.26

2,752.67

822.47

(กําไร)ขาดทุนที!ยงั ไม่เกิดขึ +นจริงจากอัตราแลกเปลีย! น – สุทธิ

(411.74)

(97.89)

(1,241.05)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

-

ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

1,999.47

1,526.33

1,547.71

ค่าใช้ จ่ายผลตอบแทนที!ใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์

-

ดอกเบี +ยรับ
ต้ นทุนทางการเงิน

(1,572.09)

(1,091.41)

(2,047.97)

9,494.24

2,878.19

1,575.92

46,153.47

33,690.10

37,116.28

1,300.61

(51,161.68)

4,395.98

(6,512.40)

7,704.71

(3,639.61)

(159,829.36)

(566,067.61)

(16,848.93)

(31,413.31)

1,707.65

(1,522.58)

900.97

(667.50)

46,883.54

50,423.88

10,232.67

(14,305.09)

59,534.38

(8,344.17)

(594.28)

(4,652.47)

854.41

93.05

122.78

9,541.47

41,846.95

43,368.00

15,458.43

4,763.58

1,723.85

(16,244.17)

(10,180.85)

(8,624.42)

(72,233.49)

(460,460.11)

81,083.21

-

-

ขาดทุนจากกิจกรรมดําเนินงานก่ อนการเปลียนแปลง
ในสินทรัพย์ และหนีส% ินดําเนินงาน
สินทรัพย์ ดําเนินงาน(เพิมขึน% )ลดลง
ลูกหนี +การค้ าและลูกหนี +หมุนเวียนอื!น
สินค้ าคงเหลือ
ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื!น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื!น

-

หนีส% ินดําเนินงานเพิมขึน% (ลดลง)
เจ้ าหนี +การค้ าและเจ้ าหนีห+ มุนเวียนอื!น
เงินมัดจําและรับเงินล่วงหน้ าค่าซื +อห้ องชุด
เงินมัดจํารับล่วงหน้ า
หนี +สินหมุนเวียนอื!น
หนี +สินจากเงินที!ต้องคืนให้ กบั ผู้เช่า
เงินประกันผลงาน
จ่ายชําระภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินสดจ่ายเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
+ กิจการที!เกี!ยวข้ องกัน

ส่วนที! " - 4

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี !"#!

ตรวจสอบแล้ ว

สรุ ปรายการงบกระแสเงินสด
(พันบาท)

ปี 2562

เงินสดรับชําระคืนเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
+ กิจการที!เกีย! วข้ องกัน

ปี 2561

ปี 2560

13,290.51

-

-

(323,901.44)

(104,525.95)

(48,979.89)

(23,821.34)

(7,153.36)

(13,662.18)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร

15.33

7.48

9.35

เงินสดจ่ายเพื!อซื +อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(5,179.43)

(4,510.71)

(3,683.10)

เงินสดจ่ายเพื!อซื +อเงินลงทุนในตราสารหนี +ที!จะถือจนครบกําหนด

-

(11,255.36)

เงินสดจ่ายล่วงหน้ าให้ แก่บริษัทย่อย

-

-

เงินสดจ่ายเพื!อลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย

-

-

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

(14,929.00)

(3,750.00)

7,500.00

1,673.13

921.96

2,070.98

(352,852.24)

(119,010.58)

(68,000.21)

279,699.03

60,883.22

4,491.36

เงินสดจ่ายเพื!อโครงการที!อยู่อาศัยเพื!อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา
เงินสดจ่ายเพื!อซื +อสินทรัพย์ถาวร

เงินฝากธนาคารติดภาระคํ +าประกันเพิ!มขึ +น
เงินสดรับดอกเบี +ยรับ
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
+
นการเงินเพิ!มขึ +น(ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
+
คคลหรื อกิจการที!เกี!ยวข้ องกันเพิ!มขึ +น

10,000.00

เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
+
คคลอื!นเพิม! ขึ +น – สุทธิ

36,220.71

96,872.43

จ่ายชําระหนี +สินระยะยาวภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน

(2,368.12)

(2,074.34)

เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

145,427.97

320,104.00

จ่ายชําระเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

จ่ายชําระหนี +เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(2,024.73)

(132,769.87)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้

-

(100,000.00)

0.00

244,682.98

-

เงินสดจ่ายเงินปั นผล

(31,950.48)

(19,127.25)

-

จ่ายชําระต้ นทุนทางการเงิน

(31,798.29)

(11,516.24)

(6,886.95)

272,460.95

689,824.80

(104,420.33)

(152,624.77)

110,354.10

(91,337.33)

201.47

33.28

280.79

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี

191,561.13

81,173.75

172,230.28

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

39,137.83

191,561.13

81,173.75

เจ้ าหนี +ค่าซื +อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ!มขึ +น

2,830.68

2,403,327.69

-

สินทรัพย์ถาวรที!ได้ มาส่วนที!รับโอนจากสินค้ าคงเหลือ

2,090.25

576.60

-

สินทรัพย์ถาวรที!ได้ มาภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน

5,128.57

1,954.88

-

-

-

เงินสดรับค่าหุ้นเพิ!มทุน

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน% (ลดลง) - สุทธิ
ผลต่างอัตราแลกเปลี!ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

ข้ อมูลเพิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการทีไม่ เป็ นตัวเงิน

หุ้นปั นผล

ส่วนที! " - 5

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี !"#!

ตรวจสอบแล้ ว

สรุ ปรายการงบกระแสเงินสด
(พันบาท)

ปี 2562

หักกลบหนี +ระหว่างเงินทดรองจ่ายกับค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายของบริษัทย่อย
เจ้ าหนี +ค่าซื +อโครงการที!อยู่อาศัยเพื!อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนาเพิ!มขึ +น
ต้ นทุนการกู้ยืมที!เกี!ยวข้ องกับการได้ มาของ
โครงการที!อยู่อาศัยเพื!อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา
ต้ นทุนการกู้ยืมที!เกี!ยวข้ องกับการได้ มาของ
ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
แปลงสภาพลูกหนี +อื!นกิจการทีเ! กี!ยวข้ องกัน

ส่วนที! " - 6

ปี 2560
-

-

1,584.49

12,406.03

1,255.60

5,225.50

1,244.45

4,109.55

24,620.14

10,042.79

-

13,290.51

เป็ นเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันกิ
+ จการที!เกี!ยวข้ องกัน

ปี 2561

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี !"#!

สรุ ปรายการงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(พันบาท)

ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2562
จํานวน

ปี 2561
%

จํานวน

ปี 2560
%

จํานวน

%

รายได้ จากการขายและการให้ บริการ

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%

ต้ นทุนขายและการให้ บริการ

625,357.97

73.60%

404,073.43

68.65%

394,785.62

70.16%

รวมต้ นทุนขาย

625,357.97

73.60%

404,073.43

68.65%

394,785.62

70.16%

กําไรขัน% ต้ น

224,270.63

26.40%

184,555.76

31.35%

167,912.28

29.84%

4,410.11

0.52%

5,555.44

0.94%

10,142.15

1.80%

10,528.51

1.24%

49,667.33

8.44%

27,003.44

4.80%

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย

239,209.24

28.15%

239,778.53

40.74%

205,057.88

36.44%

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

198,510.99

23.36%

170,481.24

28.96%

152,397.29

27.08%

40,698.25

4.79%

69,297.29

11.77%

52,660.60

9.36%

9,494.24

1.12%

2,878.19

0.49%

1,575.92

0.28%

กําไรก่ อนภาษีเงินได้

31,204.01

3.67%

66,419.10

11.28%

51,084.70

9.08%

ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

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%

กําไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี

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%

24,928.84

2.93%

60,319.43

10.25%

35,537.95

6.32%

(12.35)

0.00%

(20.33)

0.00%

(150.07)

-0.03%

27,046.92

3.18%

60,352.71

10.25%

37,144.60

6.60%

(12.35)

0.00%

(20.33)

0.00%

(150.07)

-0.03%

รายได้ อื!น
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม ของอสังหาริมทรัพย์เพื!อ
การลงทุน

กําไร(ขาดทุน)ก่ อนดอกเบีย% จ่ ายและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน

การแบ่ งปั นกําไร(ขาดทุน):
ส่ วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที!เป็ นของส่วนได้ เสียที!ไม่มีอํานาจควบคุม
การแบ่ งปั นกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:
ส่ วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที!เป็ นของส่วนได้ เสียที!ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรต่อหุ้น:
กําไรต่อหุ้นขันพื
+ +นฐาน (บาท/หุ้น)

0.012

0.031

0.02

2,130,506.00

1,921,633.00

1,695,981.00

กําไรต่อหุ้นปรับลด (บาท/หุ้น)

-

0.03

-

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี!ยถ่วงนํ +าหนักปรับลด (พันหุ้น)

-

1,936,638.00

-

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี!ยถ่วงนํ +าหนัก (พันหุ้น)
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อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ

2562

2561

2560

อัตราส่ วนแสดงสภาพคล่ อง Liquidity Ratio
อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

1.25

2.03

1.90

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

(เท่า)

0.16

0.55

1.06

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

(เท่า)

N/A

N/A

0.42

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี +การค้ า

(เท่า)

7.76

6.14

6.61

ระยะเวลาเก็บหนี +เฉลี!ย

(วัน)

46

59

54

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

(เท่า)

9.65

6.65

7.06

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี!ย

(วัน)

37

54

51

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี +

(เท่า)

5.79

5.15

6.04

ระยะเวลาชําระหนี +

(วัน)

62

70

60

Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
Profitability Ratio
อัตรากําไรขันต้
+ น

(วัน)

22

43

46

(%)

26.40%

31.35%

29.84%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

(%)

4.79%

11.77%

9.36%

อัตรากําไรอื!น

(%)

1.73%

8.58%

6.19%

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร

(%)

อัตรากําไรสุทธิ

(%)

2.88%

9.37%

5.92%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
Efficiency Ratio
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(%)

3.81%

11.73%

10.07%

(%)

1.46%

5.79%

6.15%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

(%)

14.35%

42.81%

66.04%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
Financial Policy Ratio
อัตราส่วนหนี +สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

0.51

0.62

1.04

(เท่า)

1.92

1.30

0.54

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี +ย

(เท่า)

(7.95)

(158.86)

60.41

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน

(เท่า)

(0.47)

(14.19)

2.54

อัตราการจ่ายเงินปั นผล

(%)

52.83%

71.05%

51.35%

ส่วนที! " - 8
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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
รายได้
ในปี #$%# บริษัทฯมีรายได้ รวมจํานวน 864.57 ล้ านบาทเพิ!มขึ +น 220.72 ล้ านบาท หรื อคิด 34.28% เมื!อเทียบกับปี ที!ผ่านมา
เนื!องจากในปี #$%# บริษัทได้ รับรู้รายได้ ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในทัง+ # บริษัทย่อย คือ บจ. ทีค ดีเวลลอปเมนท์ และ บจ.
แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ ซึง! ยอดขายจากอสังหาริมทรัพย์คิดเป็ น "".-'% ของรายได้ รวม
ต้ นทุนขายและบริการ
ต้ นทุนขายและบริการ ประกอบด้ วย ต้ นทุนขายสินค้ า และต้ นทุนก่อสร้ างโครงการอสังหาริมทรัพย์
โดยในปี #$%# บริ ษัทฯมีต้นทุนขายและบริการจํานวน %#$."% ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น '".%0% ของรายได้ จากการขาย
และบริ ก าร เพิ! ม ขึ น+ จากปี #$%* ซึ!งเท่ า กั บ -0-.0' ล้ า นบาทหรื อ %2.%$% ของรายได้ จ ากการขายและบริ ก าร
อัตราส่วนของต้ นทุนขายและบริ การที!เพิ!มขึ +นเนื!องจากต้ นทุนก่อสร้ างของโครงการอสังหาริ มทรัพย์สงู กว่าต้ นทุนขาย
สินค้ า
อัตรากําไรขัน% ต้ น
จากการที!บริ ษัทเริ! มรับรู้รายได้ จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และมีต้นทุนก่อสร้ างรวมเป็ นต้ นทุนขายและบริ การ ซึ!งเป็ น
อัตราต้ นทุนขายที!สงู กว่าธุรกิจการจําหน่ายวัสดุก่อสร้ าง จึงส่งผลให้ บริ ษัทมีอตั ราส่วนการทํากําไรจากการขายขั น+ ต้ น
โดยรวม ลดลงจาก 31.35% เป็ น 26.40%
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย ประกอบด้ วย เงินเดือนฝ่ ายขาย ค่าใช้ จา่ ยการขายและการตลาด
ส่วนค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร ประกอบด้ วย เงินเดือนฝ่ ายบริหาร ค่าใช้ จ่ายสาธารณูปโภค
โดยในปี #$%# บริษัทฯมีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายและบริหารเท่ากับ *&2.$* ล้ านบาท คิดเป็ น #"."%% ของรายได้ จากการขายและ
บริการ ซึง! เมื!อเทียบกับปี #$%* ซึง! เท่ากับ *'0.-2 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น #2.&%% ของรายได้ จากการขายและบริการ โดย
เพิ!มขึ +นเป็ นจํานวน #2.0" ล้ านบาทจากปี ก่อน ซึง! ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้ จ่ายในการขายและการโอนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
อัตรากําไรสุทธิ
ในปี #$%# บริษัทฯมีผลกําไรสุทธิประจําปี เท่ากับ #-.&# ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิ 2.88% ของรายได้ รวม ลดลง "$."2
ล้ านบาทเมื!อเทียบกับปี ที!ผ่านมา ซึง! มีกําไรสุทธิประจําปี เท่ากับ %0."# ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากํา ไรสุทธิ &."'% ของรายได้ รวม
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การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินของบริษทั สินทรัพย์
สินทรัพย์
ณ วันที! "* ธันวาคม #$%# บริษทั มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ *,&0#.0' ล้ านบาทเพิม! ขึ +น "&*.%' ล้ านบาท หรื อ #$.&"% โดย
สินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีรายละเอียดดังนี +
สินทรัพย์หมุนเวียน: เพิม! ขึ +น "'.00 ล้ านบาทเป็ น *,0'-.'& ล้ านบาทเนื!องจาก
· เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง *$#.-# ล้ านบาทจาก *&*.$% ล้ านบาทในปี #$%* เป็ น "&.*- ล้ านบาท
ทังนี
+ +รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ +นปี #$%* จํานวน *&*.$% ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นเงินที!บริษัท
ได้ มาจากการ exercise warrant ซึง! บริษัทนําไปใช้ จา่ ยในกิจการระหว่างปี
· ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ!มขึ +น *2*.&2 ล้ านบาทจาก $'%.** ล้ านบาทในปี #$%* เป็ น '$2.0& ล้ าน
บาท ทังนี
+ +เป็ นต้ นทุนทีเ! กิดจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด โดยมี
รายละเอียดดังนี +
o ที!ดินเพิ!มขึ +น * โครงการ 99.77 ล้ านบาท
o ค่าที!ปรึกษาโครงการที!อยู่ระหว่างก่อสร้ างเพิ!มขึ +น 5.59 ล้ านบาท
o ค่าก่อสร้ างเพิม! ขึ +น 51.99 ล้ านบาท
o ดอกเบี +ยจ่ายที!บนั ทึกเป็ นต้ นทุนโครงการเพิ!มขึ +น 24.62 ล้ านบาท
· สินทรัพย์หมุนเวียนอื!น ส่วนใหญ่เป็ นเงินจ่ายล่วงหน้ าให้ ผ้ รู ับเหมาสําหรับการก่อสร้ างโครงการที!อยูพ่ ฒ
ั นา ซึง! เพิ!มขึ +น
*%.2$ ล้ านบาท จาก "%.&& ล้ านบาทในปี #$%* เป็ น $".2- ล้ านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน: เพิม! ขึ +น "$-.%% ล้ านบาทเป็ น 2#'.#2 ล้ านบาทเนื!องจาก
· เงินฝากธนาคารติดภาระคํ +าประกันเพิ!มขึ +น *-.&" ล้ านบาทจาก "%.$0 ล้ านบาทในปี #$%* เป็ น $*.-" ล้ านบาท
สอดคล้ องกับวงเงินสินเชื!อและการใช้ สินเชื!อที!เพิม! ขึ +นของบริษัทระหว่างปี
· โครงการที!อยู่อาศัยเพื!อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนาเพิ!มขึ +น #%$.$# ล้ านบาทจาก *20.&0 ล้ านบาทในปี #$%* เป็ น
--%.-# ล้ านบาท เพิ!มขึ +นตามความคืบหน้ าในการก่อสร้ างของโครงการแสนสรา ที!หวั หิน
· อสังหาริมทรัพย์เพื!อการลงทุน เพิม! ขึ +น --.$- ล้ านบาทจาก *22.'0 ล้ านบาทในปี #$%* เป็ น #"".#- ล้ านบาท เป็ น
การรับโอนโครงการ Sansara ที!สร้ างแล้ วเสร็จทังในส่
+ วนของวิลล่า และอพาร์ ทเม้ นท์
แหล่ งทีมาของเงินทุน
หนีส% นิ
ณ วันที! "* ธันวาคม #$%* บริษทั มีหนี +สินรวมเท่ากับ 1,249.62 ล้ านบาทเพิ!มขึ +น 396.59 ล้ านบาท หรื อ 46.49% โดยหนี +สิน
หมุนเวียนและหนี +สินไม่หมุนเวียน มีรายละเอียดดังนี +
หนี +สินหมุนเวียน: เพิ!มขึ +น "-&.'" ล้ านบาทเป็ น 2%0."# ล้ านบาทเนื!องจาก
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· เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั +นจากสถาบันการเงินเพิ!มขึ +น #'&.'0 ล้ านบาทจาก %%.02 ล้ านบาทในปี #%*
เป็ น "-$.'2 ล้ านบาท เนื!องจากระหว่างปี บริษัทได้ รับการสนับสนุนเงินกู้ยมื ระยะสั +นจากธนาคารเพิ!มขึ +น
· เงินกู้ยืมระยะสั +นจากบุคคลที!เกี!ยวข้ องกัน จํานวน *0.00 ล้ านบาทในปี #$%# เกิดจากกรรมการได้ ลงทุนในหุ้นกู้ของ
บริษัทที!ออกระหว่างปี #$%#
· เงินกู้ยืมระยะสั +นจากบุคคลอื!นเพิม! ขึ +น -0.-" ล้ านบาทจาก &&."" ล้ านบาทในปี #$%* เป็ น *"&.'% ล้ านบาท ทังนี
+ +
เกิดจากบริษัทได้ มีการชําระคืนตัว4 สัญญาใช้ เงินบางส่วนและมีการออกหุ้นกู้ระหว่างปี ในจํานวน &0 ล้ านบาท
หนี +สินไม่หมุนเวียน: เพิ!มขึ +น -%.2% ล้ านบาทเป็ น "2&.#& ล้ านบาทเนื!องจาก
· เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิเพิ!มขึ +น "%.$- ล้ านบาทจาก #"%.## ล้ านบาทในปี #$%* เป็ น #'#.'%
ล้ านบาท เนื!องจากบริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ ได้ รับเงินกู้เพิ!มสําหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการที!อยู่
ระหว่างก่อสร้ าง และได้ ชําระคืนเงินกู้ธนาคารทังหมดสํ
+
าหรับโครงการ ทีค สุขมุ วิท "&
· หนี +สินจากเงินที!ต้องคืนให้ กบั ผู้เช่าเพิ!มขึ +น &.$- ล้ านบาทจาก &-.'' ล้ านบาทในปี #$%* เป็ น *0-."* ล้ านบาทในปี
#$%# เนื!องจากรูปแบบธุรกิจของบริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ เป็ นการให้ เช่าที!อยู่อาศัยระยะยาว ในส่วนนี +เป็ นเงิน
รับจากการทําสัญญา ที!ยงั ไม่ได้ ดําเนินการโอนสิทธิการเช่าระยะยาว
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 652.46 ล้ านบาทลดลง 4.92 ล้ านบาทหรื อ 0.75% เนื!องจากมีรับรู้
ผลขาดทุนจากบริษัทย่อย เป็ นผลให้ ส่วนของกําไรสะสมลดลง $.** ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) มีส่วนของกําไรสะสมเพิม! ขึ +น **.'# ล้ านบาท
โครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่วนหนี +สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เพิ!มขึ +นจาก 1.30 เท่าในปี 2561 เป็ น 1.92 เท่าในปี 2562 เป็ นผล
จากเงินกู้ที!เพิ!มขึ +นเพื!อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจและโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
สภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ลดลงจาก 2.03 เท่าในปี 2561 เป็ น 1.25 เท่าในปี 2562 ขณะที!อตั ราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็ว (Quick Ratio) ลดลงจาก 0.55 เท่าในปี 2561 เป็ น 0.16 เท่าในปี 2562 เป็ นผลจากการเพิม! ขึ +นของหนี +สินหมุนเวียนใน
รายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั +นจากสถาบันการเงิน
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี +การค้ า (A/R Turnover) เพิม! ขึ +นจาก 6.14 เท่าในปี 2561 เป็ น 7.76 เท่าในปี 2562 และระยะเวลา
เก็บหนี +เฉลี!ยลดลงจาก 59 วันในปี 2561 เป็ น 46 วันในปี 2562 เนื!องจากบริษัทเข้ มงวดมากขึ +นในการให้ เครดิตและการติดตาม
รับชําระ
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (Inventory Turnover) เพิม! ขึ +นจาก 6.65 เท่าในปี 2561 เป็ น &.%$ เท่าในปี 2562 และ
ระยะเวลาขายสินค้ าคงเหลือเฉลี!ยลดลงจาก 54 วันในปี 2561 เป็ น 37 วันในปี 2562 เนื!องจากบริษัทมีการบริหารจัดการสินค้ า
คงเหลือดีขึ +น
ส่วนที! " - 11

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี !"#!

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี + (A/P Turnover) เพิ!มจาก 5.15 เท่าในปี 2561 เป็ น 5.79 เท่าในปี 2562 และระยะเวลาชําระหนี +
เฉลี!ยลดลงจาก 70 วันในปี 2561 เป็ น 62 วันในปี 2562 สอดคล้ องกับเครดิตเทอมที!ได้ รับจากคูค่ ้ า
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3.81% ลดลงจากปี 2561 ซึง! เท่ากับ 11.37% เป็ นผลจากกําไรสุทธิที!ลดลงจากปี ก่อนหน้ า
กระแสเงินสด
ในปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงานสุทธิเท่ากับ 72.23 ล้ านบาท ซึง! ส่วนใหญ่เป็ นผลจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ในส่วนของต้ นทุนโครงการพัฒนาฯ จํานวน 159.83 ล้ านบาท และบริษัทยังมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรม
ลงทุนการก่อสร้ างในโครงการที!อยู่อาศัยเพื!อผู้เกษียณอายุอกี จํานวน 323.90 ล้ านบาท โดยบริษัทมีกระแสเงินสดรับจาก
กิจกรรมจัดหาเงินทังสิ
+ +นเท่ากับ "#$.&# ล้ านบาท เป็ นผลให้ บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายปี เท่ากับ
"&.*- ล้ านบาท

ส่วนที! " - 12

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

เอกสารแนบ !
รายละเอียดเกี"ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขนุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562
รายละเอียดเกี!ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
นายเอนก พิเชฐพงศา (อายุ 51 ปี )
ประธานกรรมการ

ตําแหน่ งปั จจุบัน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที"จดทะเบียนเข้ าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ

18 ตุลาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

ปริญญาโท MBA
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที! 56/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
1. ตนเอง

ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562

ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562

เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

300,823,612

300,823,612

0

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2. คู่สมรส
3. บุตรที"ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ

ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที"สําคัญ
ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื"น
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทที"ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน/องค์ กรอื"น
2551 - ปัจจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ!ง จํากัด

2546 - ปัจจุบนั

กรรมการบริหาร

เครือเอสทีซี

ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษัท เอสซีเอช ไพรม์โฮลดิ "ง จํากัด

ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษัท ซีอาร์ ไอ อินเตอร์ เนชัน! แนล จํากัด

ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษัท แคปปิ ตลั เทรดดิ "ง จํากัด

ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษัท ท๊ อปออร์ กานิกโปรดักส์แอนด์ซพั พลายส์ จํากัด

ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษัท เอสทีซี โลจิสติกส์

ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษัท พลังมิตรทรานสปอร์ ต จํากัด

ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษัท มาริต้า มารีน จํากัด

ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษัท มาริต้า โลจิสติกส์ จํากัด

ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษัท เดอะแพคเกจจิ "ง จํากัด

เอกสารแนบ 1

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

นายสัญชัย เนื"องสิทธิ# (อายุ 49 ปี )
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

ตําแหน่ งปั จจุบัน

ประธานเจ้ าหน้ าที!บริหารกลุ่ม BSM Group
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
วันที"จดทะเบียนเข้ าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ

18 ตุลาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

ปริญญาโท บริหารธุรกิจการจัดการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที! 61/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่นที! 3/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที! 23
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA)

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
1. ตนเอง

ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562

ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562

เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด

140,000,000

140,000,000

0

109,647,000

109,647,000

0

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2. คู่สมรส
3. บุตรที"ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ

ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที"สําคัญ
ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื"น
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทที"ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน/องค์ กรอื"น
2536 – 2539

ผู้ประสานงานโครงการ

มูลนิธิ โฮปเวิลด์วาย ไทยแลนด์

2539 – 2543

เจ้ าหน้ าที!ดแู ลลูกค้ าฝ่ ายขาย

บริษัท แปซิฟิค เดคคอร์ #$$% (ประเทศไทย) จํากัด

2543 – 2544

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

บริษัท เทียนโป จิวเวลรี! จํากัด

2556 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษัท ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จํากัด

2559 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

2561 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

2553 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษัท ลิฟวิ!งวิซ จํากัด

เอกสารแนบ 1

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

นายสุเรช ซูบรามาเนียม (อายุ 53 ปี )
กรรมการบริษัท / กรรมการบริ หาร

ตําแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
วันที"จดทะเบียนเข้ าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ

18 ตุลาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ , การบัญชีและการเงิน
มหาวิทยาลัยเวสเทอน ประเทศออสเตรเลีย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที! 61/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่นที! 4/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
1. ตนเอง

ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562

ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562

เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด

100,000,000

100,000,000

0

36,456,120

36,456,120

0

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2. คู่สมรส
3. บุตรที"ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ

ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที"สําคัญ
ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื"น
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทที"ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน/องค์ กรอื"น
2539 – 2545

ผู้อํานวยการทางการค้ า

บริษัท ออสคอน อินทรีเลีย จํากัด

2556 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษัท ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จํากัด

2559 - ปัจจุบนั

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ! ริหาร

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

2561 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

เอกสารแนบ 1

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์ (อายุ 37 ปี )
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ตําแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
วันที"จดทะเบียนเข้ าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ

24 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

ปริญญาโท International Business Management,
University of Wollongong
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที! 150/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
1. ตนเอง

ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562

ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562

เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด

181,802,759

181,802,759

0

2. คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3. บุตรที"ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที"สําคัญ
ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื"น
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทที"ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน/องค์ กรอื"น
2554 - ปัจจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

2555 - ปัจจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริษัท แอล เค เอช เทรดดิ "ง จํากัด

2558 - ปัจจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริษัท รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ!ง จํากัด

2558 - ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริษัท สินรุ่งเรือง พร็อพเพอร์ ตี " จํากัด

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ! ริหาร

บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

เอกสารแนบ 1

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

นายหยาง ชวน โมห์ (อายุ 52 ปี )
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ตําแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
วันที"จดทะเบียนเข้ าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ

18 ตุลาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์
University of Auckland
ปริญญาตรี นิติศาสตร์
University of Auckland
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที! 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
1. ตนเอง

ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562

ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562

เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2. คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3. บุตรที"ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที"สําคัญ
ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื"น
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทที"ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน/องค์ กรอื"น
2544 – 2546

Tax Principal

เคพีเอ็มจี (อาเธอร์ แอนด์เดอซัน)

2547 – 2556

ผู้อํานวยการทางภาษีภาคพื "นเอเชีย

บริษัท เทสโก้ จํากัด

2556 - ปัจจุบนั

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ! ริหาร

บริษัท ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จํากัด

2559 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

เอกสารแนบ 1

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

นางสาวพิชญ์ ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์ (อายุ 33 ปี )
ตําแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการบริษัท

วันที"จดทะเบียนเข้ าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ

24 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

ปริญญาโท Msc Facilities Management
University College London
ปริญญาตรี Interior Architecture
AAU Architectural School, Assumption University
Certificate in International Marketing, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certificate in Real Estate, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที! 150/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
1. ตนเอง

ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562

ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562

เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด

58,833,100

58,833,100

0

2. คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3. บุตรที"ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที"สําคัญ
ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื"น
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทที"ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน/องค์ กรอื"น
ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั

Business Development

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

2560 - ปัจจุบนั

Business Development & Board of
Directors

โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์

2556 - ปัจจุบนั

Business Development and
Facilities Manager

โรงพยาบาลสินแพทย์

2556 - ปัจจุบนั

Business Development & Director of
Interior Design Department

บริษัท เออาร์ คิเทค จํากัด

เอกสารแนบ 1

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

นายมาร์ ค เดวิด เรมมีจัน (อายุ 54 ปี )
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

ตําแหน่ งปั จจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
วันที"จดทะเบียนเข้ าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ

18 ตุลาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน
The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื!องจักรกล)
Massachusetts Institute of Technology, USA
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น &'/*%%+ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น *%+/*%#' สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
1. ตนเอง

ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562

ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562

เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด

7,220,412

7,220,412

0

2. คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3. บุตรที"ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที"สําคัญ
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื"น
ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี " จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทที"ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน/องค์ กรอื"น
ปัจจุบนั

Group CFO

กลุ่มบริษัท Yaana Ventures

เอกสารแนบ 1

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

นางสาวฐิติยา วงศ์ จิรชัย (อายุ 49 ปี )
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

ตําแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการตรวจสอบ
วันที"จดทะเบียนเข้ าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ

23 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

ปริญญาโท MBA
Columbia Business School
ปริญญาตรี Economics
Columbia College, Culumbia University
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที! 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่นที! 9/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
1. ตนเอง

ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562

ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562

เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2. คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3. บุตรที"ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที"สําคัญ
2550 – 2551

Integration Team

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

2551 - 2558

Senior Vice President, Risk

GE Capital
ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื"น
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทที"ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน/องค์ กรอื"น
2559 - ปัจจุบนั

Deputy General Manager

บริษัทบริหารสินทรัพย์อลั ฟาแคปปิ ตอล จํากัด

เอกสารแนบ 1

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

นายออเสน การบริสุทธิ# (อายุ 50 ปี )
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

ตําแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
วันที"จดทะเบียนเข้ าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ

24 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

ปริญญาโท บริหารการจัดการ
สถาบัน แมสซาจูเซท เทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี
มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที! #'*/*%#, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่นที! #&/*''$ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
1. ตนเอง

ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562

ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562

เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2. คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3. บุตรที"ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที"สําคัญ
ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื"น
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทที"ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน/องค์ กรอื"น
เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั

Head of Equities – Thailand

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จํากัด

2449 - เม.ย. 2561

ผู้จดั การกองทุนอาวุโส Asia Equities

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จํากัด

2560 - ปัจจุบนั

กรรมการ

สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์

2545 – 2549

ผู้จดั การความสัมพันธ์ลกู ค้ า
ฝ่ ายสหบรรษัทธนกิจ
Assistant Vice President

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

2542 – 2545

Merrill Lynch Investment Managers

เอกสารแนบ 1

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

นางสาวมิศรา วงศ์ สินศิริกุล (อายุ 51 ปี )
ตําแหน่ งปั จจุบัน

ผู้อํานายการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

ปริญญาโท
Master of Business Administration
Washington State University, Pullman, WA, USA

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

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"ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที"สําคัญ
2555 - 2560

VP, Finance & Accounting
Dept./Financial Controller

Vilailux Development Co.,Ltd.

2560 - 2561

Chief Finance Officer

JAS Asset Public Company Limited
ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื"น
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทที"ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน/องค์ กรอื"น
2562 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

เอกสารแนบ 1

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

นายสมนึก เคร่ งธรรมคุณ (อายุ 43 ปี )
ตําแหน่ งปั จจุบัน

ผู้อํานายการฝ่ ายขายต่างประเทศ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

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"ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที"สําคัญ
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื"น

ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทที"ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน/องค์ กรอื"น

ไม่มี

เอกสารแนบ 1

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

นางสาวพรศิริ (พรรษชล) กุศลภุชฌงค์ (อายุ 48 ปี )
ตําแหน่ งปั จจุบัน

ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายการเงิน และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

ปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries (รุ่น1/2559)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท
1. ตนเอง

ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562

ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562

เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2. คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3. บุตรที"ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที"สําคัญ
ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื"น
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทที"ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน/องค์ กรอื"น
*'&# - ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

เอกสารแนบ 1

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562
นางสาวนนทชา พรเพิ"มสุข (อายุ 45 ปี )
ตําแหน่ งปั จจุบัน

ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

ปริญญาตรี
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
1. ตนเอง

ณ วันที" 8 กุมภาพันธ์ 2562

ณ วันที" 30 ธันวาคม 2562

เปลี"ยนแปลง เพิ"ม/ลด

128,625

625

(128,000)

2. คู่สมรส

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3. บุตรที"ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที"สําคัญ
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื"น

ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทที"ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน/องค์ กรอื"น

ไม่มี

เอกสารแนบ 1

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

นางสาวพัชรี เก๊ อะเจริญ (อายุ 42 ปี )
ตําแหน่ งปั จจุบัน

ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

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"ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที"สําคัญ
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื"น

ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทที"ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน/องค์ กรอื"น

ไม่มี

เอกสารแนบ 1

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

นางสาววิชุตา สิงห์ สุข (อายุ 41 ปี )
ตําแหน่ งปั จจุบัน

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม

ปริ ญญาตรี
บริหารธุรกิจ การบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที"ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

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"ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที"สําคัญ
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื"น

ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในบริษัทที"ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน/องค์ กรอื"น

ไม่มี

เอกสารแนบ 1

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

Management

Audit Commitee

Board of Director

ชื"อ – สกุล

Nomination & Remuneration Commitee

ตารางแสดงการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท

1.

นายเอนก พิเชฐพงศา

/

2.

นายสัญชัย เนื!องสิทธิ8

/

3.

นายสุเรช ซูบรามาเนียม

/

4.

นายหยาง ชวน โมห์

/

5.

นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์

/

6.

นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพฒ
ั นพงศ์

/

7.

นายมาร์ ค เดวิด เรมิแจน

/

/

8.

นางสาว ฐิ ติยา วงศ์จิรชัย

/

/

9.

นายออเสน การบริ สทุ ธิ8

/

/

10.

นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกลุ

/

11.

นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ

/

12.

นางพรศิริ (พรรษชล) กุศลภุชฌงค์

/

13.

นางสาวนนทชา พรเพิ!มสุข

/

14.

นางสาวพัชรี เก๊ อะเจริญ

/

15.

นางสาววิชตุ า สิงห์สขุ

/

เอกสารแนบ 1

/

/

/

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562

เอกสารแนบ !

รายละเอียดเกี"ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย

เอกสารแนบ !

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562

บจ.ดีแอนด์ ดับบลิว(เอเชีย)

บจ.แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์

บจ. ทีค ดีเวลลอปเมนท์

รายละเอียดเกี"ยวกับกรรมการของบริษทั ย่ อย

1. นายเอนก พิเชฐพงศา
2. นายสัญชัย เนื"องสิทธิ#

-

-

-

D

D

D

3. นายสุเรช ซูบรามาเนียม

D

D

D

4. นายหยาง ชวน โมห์

D

D

-

5. นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์

-

-

D

6. นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพฒ
ั นพงศ์

-

-

-

7. นายมาร์ ค เดวิด เรมิแจน

-

-

-

8. นางสาว ฐิ ตยิ า วงศ์จิรชัย
9. นายออเสน การบริสทุ ธิ#

-

-

-

-

-

-

10. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ ทไรท์

D

D

-

11. นายวิศวัฒน์ แสงอรุณ

-

-

D

12. นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกลุ

-

-

D

13. นางพรศิริ (พรรษชล) กุศลภุชฌงค์

-

-

D

ชื"อ – สกุล

หมายเหตุ
D = กรรมการ

เอกสารแนบ !

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี!ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Conpliance)

เอกสารแนบ 3

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

รายละเอียดเกี!ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Conpliance)

ปั จจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างสรรหาผู้ที!มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเข้ ามารับผิดชอบงานตรวจสอบภายในอย่างเป็ นทางการ

เอกสารแนบ 3

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562

เอกสารแนบ !
รายละเอียดเกี"ยวกับการประเมินราคาทรัพย์ สิน

เอกสารแนบ !

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

- บริษัทไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่ระหว่างปี บญ
ั ชี

เอกสารแนบ !

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

เอกสารแนบ !
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ !

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 3
ท่าน ซึง" ได้ รับการแต่งตังจากที
#
"ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบทุก
ท่านมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหน้ าที"และความรับผิดชอบที"ได้ กําหนดไว้ ซึง" สอดคล้ องกับข้ อกําหนดและแนวทาง
ปฏิบตั ิที"ดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบทังของสํ
#
านักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี $!%$ คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมรวม & ครัง# ทังนี
# # มีรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี #
นายมาร์ ค เดวิด เรมีแจน
นางสาวฐิ ติยา วงศ์จิรชัย
นายออเสน การบริ สทุ ธิ'

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

เข้ าร่วมประชุม & / & ครัง#
เข้ าร่วมประชุม 3 / 4 ครัง#
เข้ าร่วมประชุม 4 / 4 ครัง#

คณะกรรมการตรวจสอบได้ เชิญผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี"ยวข้ อง ร่วมประชุมตามวาระต่างๆ เพื"อสอบถามข้ อมูลใน
ประเด็นต่างๆที"เกี"ยวข้ องเพื"อให้ การตรวจสอบและการสอบทานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ"มขึ #น
สรุปสาระสําคัญในการปฏิบตั ิหน้ าที"ระหว่างปี $!%$ และความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี #
*.สอบทานความถูกต้ องของรายงานทางการเงินและความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานข้ อมูลที"สําคัญของรายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและประจํ
#
าปี
$!%2
สิ #นสุด ณ วันที" 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท และบริษัทย่อย สอบทานประเด็นสําคัญที"เกี"ยวกับนโยบายการบัญชี
รวมถึงสอบทานรายการระหว่างกัน และรายการที"เกี"ยวโยงกันหรือรายการที"อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การสอบทานได้ สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื"องความถูกต้ อง ความครบถ้ วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที"
สําคัญ การประมาณการทางบัญชีซงึ" มีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอและความเหมาะสมของวิธีการบันทึก
บัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน เพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี
เอกสารแนบ !

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

เพื"อให้ มนั" ใจว่าการจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที"
รับรองทัว" ไป มีความเชื"อถือได้ ทันเวลารวมทังมี
# การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ เพื"อเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงิน
ในการพิจารณาได้ เชิญผู้บริหารสูงสุดฝ่ ายบัญชีและเข้ าร่วมประชุมเพื"อชี #แจงในประเด็นต่างๆ ก่อนให้ ความเห็นชอบ
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื"อพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีว่า

บริษัทมีกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินมี

การควบคุมภายในที"เพียงพอ และสามารถเชื"อมัน" ได้ ว่า บริษัทได้ จดั ทํารายงานทางการเงินขึ #นตามหลักการบัญชีที"
รับรองทัว" ไป ได้ แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างถูกต้ องตามควรในสาระสําคัญ มีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ ทันต่อเวลา และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้ งบการเงิน
$. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และได้ ให้ ความเห็นว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นที"เป็ นสาระสําคัญอันอาจจะ
กระทบต่อการดําเนินกิจการของบริษัท
3. สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานและกํากับดูแลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบาย และ
ดําเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้ องตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที"เกี"ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้ อบ่งชี #ที"ทําให้ เชื"อว่า มีข้อบกพร่องเกี"ยวกับการไม่ปฏิบตั ิตาม และ/หรือ การปฏิบตั ิที"
ขัดแย้ งกับข้ อกําหนด ระเบียบและกฎหมายที"เกี"ยวข้ อง
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง# และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื"อเสนอแนะคณะกรรมการบริ ษัทให้ ความ
เห็นชอบก่อนเสนอขออนุมตั ิจากที"ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ !

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพ
ของผลงานการตรวจสอบที"ผ่านมา ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงความ
เหมาะสมของค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเสนอรายชื"อผู้สอบบัญชี(ตามรายนามด้ านล่าง) จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
ต่อที"ประชุมคณะกรรมการและที"ประชุมผู้ถือหุ้น เพื"อเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2563 โดยมีค่าตอบแทน
การสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงินทังสิ
# #นไม่เกิน 2,460,000 บาท ซึง" เพิ"มขึ #นจากปี ที"แล้ ว เนื"องจากการขยายธุรกิจของ
บริษัทย่อย และการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงบังคับใช้ ในปี 2563 ทําให้ ปริมาณงานและความ
รับผิดชอบในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเพิ"มขึ #น
รายชื"อผู้สอบบัญชีท"ีจะเสนอให้ เป็ นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจําปี 2563 ดังนี #
รายชื"อผู้สอบบัญชี
นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกลุ
นายเสถียร วงศ์สนันท์
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
นายวิชยั รุจิตานนท์
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล

ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที"
9575
3495
3500
4054
5946

จํานวนปี ที"เป็ นผู้สอบบัญชีให้ บริษัทใน
รอบ 7 ปี ที"ผ่านมา
1 ปี : ปี 2562
และ / หรื อ
และ / หรื อ
และ / หรื อ
และ / หรื อ
-

5. เข้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมใน ปี 2562 จํานวน 1 ครัง# ซึง" ประธานกรรมการ
ตรวจสอบได้ รายงานสาระสําคัญที"ได้ พดู คุยต่อคณะกรรมการเพื"อให้ รับทราบและนํามาพิจารณาต่อไป
%. สอบทานและให้ ความเห็นต่อรายการระหว่างกัน หรือรายการที"อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมถึง
ประเด็นการเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความเหมาะสมเกี"ยวกับวิธีปฏิบตั ิในการเข้ าทํารายการที"เกี"ยวโยงกันหรื อ
รายการที"อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที"เกิดขึ #นในระหว่างปี โดยบรรจุเข้ าเป็ นวาระในการประชุม และได้ มี
เอกสารแนบ !

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2562

การทบทวนการเปิ ดเผยข้ อมูลที"เกี"ยวข้ องเพื"อให้ ถูกต้ องและครบถ้ วน

เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดของ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทังนี
# #ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ผลักดันให้ เกิดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิเกี"ยวกับการจัดซื #อจัดจ้ าง
เพื"อให้ ขบวนการจัดซื #อมีความโปร่งใส และสามารถดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีขนตอนระเบี
ั#
ยบปฎิบตั ิที"เกี"ยวกับรายการเกี"ยวโยงหรื อรายการที"อาจ
มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที"ชดั เจน และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ องและครบถ้ วนเป็ นไปตามกฎหมาย
และข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. คณะกรรมการฯได้ จดั ทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัทเป็ น
ประจําทุกปี
8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานความเสี"ยง โดยได้ ผลักดันให้ บริษัทมีนโยบายเกี"ยวกับสารสนเทศ และการ
ป้องกันความเสี"ยงหายที"อาจจะเกิดขึ #นจากระบบสารสนเทศ
ซึง" ได้ นําเสนอต่อที"ประชุมคณะกรรมการเพื"อ
พิจารณาให้ ความเห็นต่อนโยบายและการป้องกันความเสี"ยงดังกล่าว
ทังนี
# # คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที"ตามขอบเขตหน้ าที"ความรับผิดชอบอย่างครบถ้ วน ด้ วยความรอบคอบ
และมีความเป็ นอิสระ เพื"อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ

(ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ)
นายมาร์ ค เดวิด เรมีแจน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทบิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ !

