รายงานประจำ�ปี 2563

ANNUAL

1

2020
REPORT

2

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563

01

วิิสััยทััศน์์
VISION

คิิดค้้น สร้้างสรรค์์ ผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง
และที่่�อยู่่�อาศััยคุุณภาพสููง
เพื่่�อชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น

พัันธกิิจ

MISSION
		 คิิดค้้นผลิิตภััณฑ์์ และบริิการที่่�มีีคุุณภาพ
		 และนวััตกรรม
		ส่่งมอบสิินค้้าและบริิการที่่�มีีคุุณภาพ
		รวดเร็็ว และคุ้้�มราคา
		 สร้้างธุุรกิิจที่่�เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน

ค่่านิิยมหลัักขององค์์กร

CORPORATE CORE VALUES
		ทำำ�งานเป็็นทีีม
		มุ่่�งมั่่�นบริิการลููกค้้า

		มุ่่�งเน้้นคุุณภาพ
		 มีีความคิิดสร้้างสรรค์์

		พััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
		ยึึดมั่่�นความซื่่�อตรง
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เรีียนท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เคารพ
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID ตั้้�งแต่่ต้้นปีี
2563 ที่่�ผ่่านมา ส่่งผลกระทบกัับทุุกประเทศทั่่�วโลก สำำ�หรัับประเทศไทย
ได้้ รัั บผ ลกระทบอย่่ า งหนัั ก ในภาคบริิ ก าร เนื่่� อ งจากเศรษฐกิิ จ
ประเทศไทยพึ่่� ง พารายได้้ จ ากกการท่่ อ งเที่่� ย วในการนำำ� เม็็ ด เงิิ น
เข้้าประเทศ รวมถึึงการลงทุุนต่่างๆ การ lock down ประเทศจึึงส่่ง
ผลกระทบต่่ อ การชะลอตัั ว ของภาคธุุ ร กิิ จ หลายภาคส่่ ว น สำำ� หรัั บ
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้รัับผลกระทบจากปริิมาณงานก่่อสร้้างที่่�ลดลง และ
การเลื่่�อนกำำ�หนดการก่่อสร้้าง เป็็นผลให้้รายได้้จากธุุรกิิจขายวััสดุุ
ก่่อสร้้างลดลง ขณะที่่�ธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ ได้้รัับผลกระทบ
กล่่ า วคืือ โครงการแสนสราได้้ รัั บผ ลกระทบเนื่่� อ งจากลูู ก ค้้ า เกืือบ
ทั้้�งหมดเป็็นชาวต่่างชาติิซึ่่�งไม่่สามารถเดิินทางระหว่่างประเทศโดย
เสรีี ทำำ�ให้้เป็็นอุุปสรรคในการส่่งมอบและการขายใหม่่ของโครงการ
ขณะที่่�โครงการก่่อสร้้างคอนโดมิิเนีียมย่่านใจกลางเมืือง ประสบกัับ
การก่่ อ สร้้ า งล่่ า ช้้ า เนื่่� อ งจากคนงานก่่ อ สร้้ า งไม่่ ส ามารถเดิิ น ทาง
เข้้า site งานได้้
ในปีีที่่ผ่� า่ นมา คณะกรรมการและผู้้�บริิหารได้้ทุ่่�มเทและทำำ�งานอย่่างหนััก
เพื่่� อ แก้้ ไขสถานการณ์์ ต่่ า งๆ โดยมีีการปรัั บ เปลี่่� ย นกลยุุ ทธ์์ แ ละ
ทิิศทางการดำำ�เนิินงานใหม่่ เพื่่�อปรัับตััวให้้เข้้ากัับสถานการณ์์การ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น และสอดคล้้องกัับแผนกลยุุทธ์์ของกลุ่่�มบริิษััท
ในการสร้้ า งธุุ ร กิิ จ ที่่� เ ติิ บ โตและยั่่� ง ยืืน โดยในไตรมาส 4 ปีี 2563

กลุ่่�มบริิ ษัั ท ได้้ ดำำ� เนิิ น การโอนกิิ จ การทั้้� ง หมดของบริิ ษัั ท แสนสรา
ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด เข้้ามาอยู่่�ภายใต้้ บริิษััท บิิวเดอสมาร์์ท จำำ�กััด
(มหาชน)
ผมเชื่่�อมั่่�นว่่าในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทยัังคงมุ่่�งมั่่�นฟัันฝ่่าอุุปสรรคต่่างๆ
เพื่่�อจะเป็็นบริิษััทที่่�เติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
ในนามตััวแทนคณะกรรมการบริิษััทขอขอบคุุณท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกท่่าน
ที่่�ให้้ความไว้้วางใจในคณะกรรมการบริิษััทด้้วยดีีเสมอมา และ เรามีี
ความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะนำำ�พาบริิษััทให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป

ด้้วยความนัับถืือ

นายเอนก พิิเชฐพงศา
ประธานกรรมการ
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สาส์์นจากประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เคารพ
ปีี 2563 ที่่� ผ่่ า นมาถืือเป็็ น ปีี ที่่� ท้้ า ทายเป็็ น อย่่ า งมากสำำ� หรัั บ กลุ่่�ม
บริิษััทฯ เนื่่�องจากมีีเหตุุการณ์์สำำ�คััญเกิิดขึ้้�น ซึ่่�งส่่งผลกระทบโดยตรง
กัับกลุ่่�มบริิษััทอย่่างเลี่่�ยงไม่่ได้้ คืือ การแพร่่ระบาดของเชื้้�อ COVID 19
ทำำ�ให้้บริิษััทต้้องออกมาตรการรัับมืือ ปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการดำำ�เนิินงาน
การทำำ�งานผ่่านระบบออนไลน์์เข้้ามามีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในองค์์กรมากขึ้้�น
นอกจากนี้้�ยัังมีีความท้้าทายที่่�เกิิดจากปััจจััยภายนอกอื่่�นๆ อีีก เช่่น
การ lock down ประเทศ ภาวะเศรษฐกิิจชะลอตััว โครงการก่่อสร้้าง
ลดลง การเลื่่�อนกำำ�หนดและชะลอการก่่อสร้้าง การเข้้ามาของคู่่�แข่่ง
รายใหม่่ที่่�เกิิดขึ้้�นง่่ายและรวดเร็็วทั้้�งในและต่่างประเทศ การเกิิดขึ้้�นของ
เทคโนโลยีีใหม่่ทำำ�ให้้เข้้าถึึงสิินค้้าง่่ายและรวดเร็็ว
อีีกทั้้�งในปีี 2563 มีีการเปลี่่ย� นแปลงที่่สำ� ำ�คัญ
ั ภายในกลุ่่�มบริิษัทั กล่่าวคืือ
บริิษััท แสนสรา ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด ผู้้�พััฒนาโครงการที่่�อยู่่�อาศััย
เพื่่�อผู้้�เกษีียณอายุุ ได้้ โอนกิิจการทั้้�งหมดเข้้าเป็็นหนึ่่�งหน่่วยธุุรกิิจ
ในบริิษััท บิิวเดอสมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน) มีีผลตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม
2563 เพื่่� อ ทำำ� ให้้ เ กิิ ด ความคล่่ อ งตัั ว ในการบริิ ห ารงาน ลดต้้ น ทุุ น
และบริิหารค่่าใช้้จ่่ายให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น คณะผู้้�บริิหารได้้ระดม
ความคิิ ด และวางกลยุุ ทธ์์ ในการบริิ ห ารให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ การ
เปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อความยั่่�งยืืนในอนาคต

ในปีี 2563 บริิษััทได้้มุ่่�งเน้้นเรื่่�องการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง 4 ด้้านหลััก
คืือ 1.) คุุณภาพ 2.) การบริิการ 3.) ความรวดเร็็ว และ 4.) การควบคุุม
ต้้นทุุน เพื่่�อรัับมืือกัับสภาพเศรษฐกิิจและการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ
สำำ�หรัับปีี 2564 บริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องไปพร้้อมๆ
กัั บ การใส่่ ใ จมากขึ้้� น ใน 4 ด้้ า น คืือ 1.) การบริิ ห ารต้้ น ทุุ น อย่่ า ง
มีีประสิิ ทธิิ ภ าพ 2.) ให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืือที่่� ม ากกว่่ า การให้้ บริิ ก าร
3.) รัักษาชื่่�อเสีียงของบริิษััทในด้้านคุุณภาพสิินค้้าและการให้้บริิการ
4.) การให้้ บริิ ก ารที่่� ร วดเร็็ ว ในทุุ ก ขั้้� น ตอน อย่่ า งเป็็ น ระบบ เพื่่� อ ให้้
บริิ ษัั ทยัั ง คงเป็็ น ผู้้�นำำ� ในด้้ า นผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ก่่ อ สร้้ า ง และ ผู้้�พัั ฒ นา
โครงการอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ ที่่� มีีคุุ ณ ภาพและนวัั ต กรรม เพื่่� อ การ
เติิ บ โตที่่� ยั่่� ง ยืืนไปพร้้ อ มๆ กัั บพัั น ธมิิ ต รทางธุุ ร กิิ จ และผู้้�เกี่่� ย วข้้ อ ง
ทุุกๆ ฝ่่ายต่่อไป
สุุดท้้ายนี้้� ผมใคร่่ขอขอบคุุณท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกท่่านที่่�ให้้การสนัับสนุุน
ด้้วยดีีเสมอมา ผม ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนมีีความตั้้�งใจที่่�จะ
ทำำ�ให้้บริิษััทมีีการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องและดีีที่่�สุุด เพื่่�อนำำ�ผลตอบแทน
มายัังผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกท่่านอย่่างคุ้้�มค่่ามากที่่�สุุด
ด้วยความนับถือ

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ประวััติิ
กรรมการ

นายเอนก พิิเชฐพงศา

นายสััญชััย เนื่่�องสิิทธิ์์�

อายุุ : 52 ปีี
ตำำ�แหน่่งในปััจจุุบััน
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท
18 ตุุลาคม 2550
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (รวมบุุคคลตาม ม.258)
ณ วัันที่่� 3 ธัันวาคม 2563 : 14.12%
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาโท MBA
สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิศวอุุตสาหการ
มหาวิิทยาลััยเท็็กซััส เอแอนด์์เอ็็ม สหรััฐอเมริิกา
การอบรมเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�และทัักษะการเป็็นกรรมการ
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 56/2006
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน รุ่่�นที่่� 14
สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (CMA)
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารกระบวนการยุุติิธรรมระดัับสููง (บ.ย.ส.) รุ่่�นที่่� 15
วิิทยาลััยการยุุติิธรรม สำำ�นัักงานศาลยุุติิธรรม
คุุณวุุฒิิและประสบการณ์์
ปััจจุุบััน
กรรมการผู้้�จััดการ : 	บริิษััท นิิสชิิน เอสทีีซีี ฟลาวมิิลลิ่่�ง จำำ�กััด
กรรมการบริิหาร : เครืือเอสทีีซีี
กรรมการ : 	บริิษััท เอสซีีเอช ไพรม์์โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
	บริิษััท ซีีอาร์์ ไอ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
	บริิษััท แคปปิิตััลเทรดดิ้้�ง จำำ�กััด
	บริิษัทั ท็็อปออร์์กานิิกโปรดัักส์์แอนด์์ซัพั พลายส์์ จำำ�กัดั
	บริิษััท เอสทีีซีี โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด
	บริิษััท พลัังมิิตรทรานสปอร์์ต จำำ�กััด
	บริิษััท มาริิต้้า มารีีน จำำ�กััด
	บริิษััท มาริิต้้า โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด
	บริิษััท เดอะแพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/อื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น : ไม่่มีี
กิิจการที่่� ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน : 10 บริิษััท

อายุุ : 49 ปีี
ตำำ�แหน่่งในปััจจุุบััน
• รองประธานกรรมการ/กรรมการบริิหาร
• ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กลุ่่�มบริิษััท บีีเอสเอ็็ม
วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท
18 ตุุลาคม 2550
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (รวมบุุคคลตาม ม.258)
ณ วัันที่่� 3 ธัันวาคม 2563 : 12.84%
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจการจััดการ
สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจ ศศิินทร์์ แห่่ง จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์บััณฑิิต สาขาทรััพยากรมนุุษย์์
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
การอบรมเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�และทัักษะการเป็็นกรรมการ
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่่�นที่่� 61/2007 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Executive Development Program (EDP)
รุ่่�นที่่� 3/2552 สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย (TLCA)
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาลััยตลาดทุุน (ว.ต.ท.) รุ่่�นที่่� 23
สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (CMA)
คุุณวุุฒิิและประสบการณ์์
2544-ปััจจุุบััน : กรรมการบริิหาร และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
	บริิษััท บิิวเดอสมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน)
2543-2544 : ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
	บริิษััท เทีียนโป จิิวเวลรี่่� จำำ�กััด
2539-2543 : เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลลููกค้้าฝ่่ายขาย
	บริิษััท แปซิิฟิิค เดคคอร์์ 1990 (ประเทศไทย) จำำ�กััด
2536-2539 : ผู้้�ประสานงานโครงการ
	มููลนิิธิิ โฮปเวิิลด์์วาย ไทยแลนด์์
คุุณวุุฒิิ
ปััจจุุบััน :
กรรมการมููลนิิธิิ เดอะ โบว์์มอนท์์ พาร์์ทเนอร์์ชิิพ
2555-2558 : ประธานกรรมการตััดสิินรางวััล
Thailand Property Awards
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/อื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น : ไม่่มีี
กิิจการที่่� ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน : 3 บริิษััท
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นายสุุเรช ซููบรามาเนีียม

นายวรุุตม์์ ภาณุุพััฒนพงศ์์

อายุุ : 53 ปีี
ตำำ�แหน่่งในปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท/กรรมการบริิหาร
วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท
18 ตุุลาคม 2550
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (รวมบุุคคลตาม ม.258)
ณ วัันที่่� 3 ธัันวาคม 2563 : 6.40%
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์, การบััญชีีและการเงิิน
มหาวิิทยาลััยเวสเทอน ประเทศออสเตรเลีีย
การอบรมเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�และทัักษะการเป็็นกรรมการ
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 61/2007
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Executive Development Program (EDP) รุ่่�นที่่� 4/2552
สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย (TLCA)
คุุณวุุฒิิและประสบการณ์์
2539-2545 : ผู้้�อำำ�นวยการทางการค้้า
	บริิษััท ออสคอน อิินทรีีเลีีย จำำ�กััด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/อื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น : ไม่่มีี
กิิจการที่่� ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน : 3 บริิษััท

อายุุ : 37 ปีี
ตำำ�แหน่่งในปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท/กรรมการบริิหาร
• ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร : บริิษััท ทีีค ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด
วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท
24 เมษายน 2561
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (รวมบุุคคลตาม ม.258)
ณ วัันที่่� 3 ธัันวาคม 2563 : 8.86%
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาโท International Business Management,
University of Wollongong
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจ
มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ
การอบรมเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�และทัักษะการเป็็นกรรมการ
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 150/2018
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
คุุณวุุฒิิและประสบการณ์์
� หิ าร บริิษัทั ทีีค ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กัดั
2561-ปััจจุุบััน : ประธานเจ้้าหน้้าที่่บริ
2558-ปััจจุุบััน : กรรมการผู้้�จััดการ บริิษัทั รวมโชคชััย เอ็็นจิิเนีียริ่่ง� จำำ�กัดั
2558-ปััจจุุบััน : กรรมการผู้้�จััดการ บริิษัทั สิินรุ่่�งเรืือง พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กัดั
2555-ปััจจุุบััน : กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท แอล เค เอช เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด
2554-ปััจจุุบััน : กรรมการผู้้�จััดการ บริิษัทั แอล เค เอช ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กัดั
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/อื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น : ไม่่มีี
กิิจการที่่� ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน : 5 บริิษััท
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวพิิชญ์์ธิิดา ภาณุุพััฒนพงศ์์

นายมาร์์ค เดวิิด เรมิิแจน

อายุุ : 33 ปีี
ตำำ�แหน่่งในปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท
วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท
24 เมษายน 2561
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (รวมบุุคคลตาม ม.258)
ณ วัันที่่� 3 ธัันวาคม 2563 : 2.76%
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาโท Msc Facilities Management)
University College London
• ปริิญญาตรีี Interior Architecture
AAU Architectural School, Assumption University
• Certificate in International Marketing, จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• Certificate in Real Estate, จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรมเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�และทัักษะการเป็็นกรรมการ
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 150/2018
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
คุุณวุุฒิิและประสบการณ์์
ต.ค. 2562-ปััจจุุบััน : Business development
โรงพยาบาล สิินแพทย์์ ศรีีนคริินทร์์
2560-ปััจจุุบััน :
Business Development & Board of Directors
โรงพยาบาล สิินแพทย์์ เทพารัักษ์์
2556-ปััจจุุบััน :
Business Development and Facilities Manager
โรงพยาบาลสิินแพทย์์
2556-ปััจจุุบััน :
Business Development & Director of
Interior Design Department
	บริิษััท เออาร์์คิิเทค จำำ�กััด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/อื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น : ไม่่มีี
กิิจการที่่� ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน : 2 บริิษััท

อายุุ : 54 ปีี
ตำำ�แหน่่งในปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท/กรรมการอิิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท
18 ตุุลาคม 2550
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (รวมบุุคคลตาม ม.258)
ณ วัันที่่� 3 ธัันวาคม 2563 : 0.34%
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ (เกีียรติินิิยมอัันดัับ 1) สาขาการเงิิน
The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ (เครื่่�องจัักรกล)
Massachusetts Institute of Technology, USA
การอบรมเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�และทัักษะการเป็็นกรรมการ
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 65/2007
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 207/2015
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
คุุณวุุฒิิและประสบการณ์์
ปััจจุุบััน : กรรมการอิิสระ
	บริิษััท เชาว์์ สตีีล อิินดััสทรี้้� จำำ�กััด (มหาชน)
Group CFO กลุ่่�มบริิษััท Yaana Ventures
• ผู้้�ร่ว่ มก่่อตั้ง้� HMP Master Systems Limited ; Hong Kong
• ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�ง Visama Lodges
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/อื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น : 1 บริิษััท
กิิจการที่่� ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน : 1 บริิษััท
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นางสาวฐิิติิยา วงศ์์จิิรชััย

นายออเสน การบริิสุุทธิ์์�

อายุุ : 50 ปีี
ตำำ�แหน่่งในปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท/กรรมการอิิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท
23 เมษายน 2558
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (รวมบุุคคลตาม ม.258)
ณ วัันที่่� 3 ธัันวาคม 2563 : ไม่่มีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาโท MBA
Columbia Business School
• ปริิญญาตรีี Economics
Columbia College, Columbia University
การอบรมเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�และทัักษะการเป็็นกรรมการ
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 117/2015
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Executive Development Program (EDP) รุ่่�นที่่� 9/2552
สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย (TLCA)
คุุณวุุฒิิและประสบการณ์์
ปััจจุุบััน :
Deputy General Manager
	บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์อััลฟาแคปปิิตอล จำำ�กััด
2551-2558 : Senior Vice President, Risk จีีอีี แคปปิิตอล
2550-2551 : Integration Team ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา

อายุุ : 50 ปีี
ตำำ�แหน่่งในปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท/กรรมการอิิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท
24 เมษายน 2561
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ (รวมบุุคคลตาม ม.258)
ณ วัันที่่� 3 ธัันวาคม 2563 : ไม่่มีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารการจััดการ
สถาบััน แมสซาจููเซท เทคโนโลยีี ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์ การเงิินและการบััญชีี
มหาวิิทยาลััยเพนซิิลวาเนีีย ประเทศสหรััฐอเมริิกา
การอบรมเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�และทัักษะการเป็็นกรรมการ
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 152/2018
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Executive Development Program (EDP) รุ่่�นที่่� 16/2559
สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย (TLCA)
คุุณวุุฒิิและประสบการณ์์
เม.ย 2561-ปััจจุุบััน : Head of Equities - Thailand
		บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน อเบอร์์ดีีน
		 สแตนดาร์์ด (ประเทศไทย) จำำ�กััด
2560-ปััจจุุบััน :		 กรรมการ สมาคม ซีีเอฟเอ ไทยแลนด์์
2549-เม.ย.2561 : 	ผู้้�จััดการกองทุุนอาวุุโส Asia Equities
		บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน อเบอร์์ดีีน
		 สแตนดาร์์ด (ประเทศไทย) จำำ�กััด
2545-2549 :		ผู้้�จััดการความสััมพัันธ์์ลููกค้้า
		 ฝ่่ายสหบรรษััทธนกิิจ บมจ.ธนาคารกสิิกรไทย
2542-2545 :		 Assistant Vice President Merrill Lynch
		 Investment Managers
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/อื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น : ไม่่มีี
กิิจการที่่� ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน : ไม่่มีี

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/อื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น : ไม่่มีี
กิิจการที่่� ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน : ไม่่มีี
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้้าง
กลุ่่�มบริิษััท

บริิษััท บิิวเดอสมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน)
ทุุนจดทะเบีียน = 218.51 ล้้านบาท
ทุุนชำำ�ระแล้้ว = 213.05 ล้้านบาท
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ = 0.10 บาท
ธุุรกิิจ : ดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิต
และจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้างคุุณภาพสููง

100%

100%

บริิษััท ดีีแอนด์์ดัับบลิิว
(เอเชีีย) จำำ�กััด
ทุุนจดทะเบีียน = 60 ล้้านบาท
ทุุนชำำ�ระแล้้ว = 60 ล้้านบาท
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ = 5 บาท
ธุุรกิิจ : ดำำ�เนิินธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับ
ระบบประตููและหน้้าต่่างอลููมิิเนีียม
คุุณภาพสููง

บริิษััท ทีีค
ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด
100%

บริิษััท แสนสรา
ไลฟสไตล์์ เซอร์์วิิส
จำำ�กััด
ทุุนจดทะเบีียน = 500,000 บาท
ทุุนชำำ�ระแล้้ว = 500,000 บาท
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ = 5 บาท
ธุุรกิิจ : ให้้บริิการและจััดการ
โครงการแสนสรา

หมายเหตุุ : โครงสร้้างกลุ่่�มบริิษััทจะแสดงเฉพาะบริิษััทที่่�มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิ ไม่่รวมที่่�หยุุดดำำ�เนิินกิิจการแล้้ว

ทุุนจดทะเบีียน = 150 ล้้านบาท
ทุุนชำำ�ระแล้้ว = 150 ล้้านบาท
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ = 100 บาท
ธุุรกิิจ : พััฒนาโครงการ
อสัังหาริิมทรััพย์์

รายงานประจำ�ปี 2563
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การเปลี่่�ยนแปลง
และพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญของบริิษััทในระหว่่างปีี
2563

คณะกรรมการของบริิษััท บิิวเดอสมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน)
(“บริิษััท” หรืือ “BSM”) ครั้้�งที่่� 5/2563 เมื่่�อวัันที่่� 23 กัันยายน
2563 ได้้มีีมติิเห็็นชอบให้้เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของ BSM
เพื่อ่� พิิจารณาอนุุมัติั กิ ารปรัับโครงสร้้างกลุ่ม่� BSM โดยบริิษัทั จะ
รัับโอนกิิจการทั้้�งหมด (Entire Business Transfer: EBT) จาก
บริิษััท แสนสรา ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (“SD”) ซึ่่�งเป็็นบริิษััท
ย่่อย (บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ 99.99 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำ�ำ หน่่าย
แล้้วของ SD)

ที่่ป� ระชุุมวิิสามััญผู้้ถื� อื หุ้้�นครั้้ง� ที่่� 1/2563 ของบริิษัทั บิิวเดอสมาร์์ท
จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท”) เมื่่�อวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2563 ได้้
มีีมติิอนุุมััติิการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดจากบริิษััท แสนสรา
ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด มายัังบริิษััท ทั้้�งนี้้� กระบวนการรัับโอน
กิิจการทั้้�งหมดได้้ดำำ�เนิินการเสร็็จสมบููรณ์์แล้้วเมื่่�อวัันที่่� 30
พฤศจิิกายน 2563 อีีกทั้้�ง บริิษััท แสนสรา ดีีเวลลอปเมนท์์
จำำ�กััด ได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนเลิิกกิิจการกัับกรมพััฒนา
ธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ เป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้วเมื่่�อวัันที่่�
30 พฤศจิิกายน 2563 และอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการชำำ�ระบััญชีี
ในขั้้�นตอนต่่อไป

การเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญระหว่่างปีี 2563 (บริิษััทย่่อย)

บริิษััท ดีีแอนด์์ดัับบลิิว
(เอเชีีย) จำำ�กััด
ในปีี 2563 บริิษััทได้้มีีการปรัับโครงสร้้างองค์์กรใหม่่ (down
sizing) โดยลดขนาดธุุรกิิจ ควบคุุมค่่าใช้้จ่่าย ลดการสููญเสีีย
ในการผลิิต ปรัับกลยุุทธ์์และแผนธุุรกิิจใหม่่เพื่่�อเพิ่่�มยอดขาย
และรองรัับกัับแผนงานในอนาคตที่่�จะดำำ�เนิินการผลิิตและ
จััดจำำ�หน่่ายงานกระจกอลููมิิเนีียมครบวงจร ประตููหน้้าต่่าง
และมุ้้�งม้้วนคุุณภาพสููง
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท แสนสรา
ไลฟสไตล์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด
โครงการได้้ดำำ�เนิินการก่่อสร้้างในเฟสแรก ประกอบด้้วย
วิิลล่่า 11 หลััง และอพาร์์ทเม้้นท์์ 2 ตึึก จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น
50 ยููนิิต แล้้วเสร็็จและเริ่่�มทยอยส่่งมอบตั้้�งแต่่ปลายปีี
2562 สำำ� หรัั บปีี 2563 วิิ ล ล่่ า ขายได้้แล้้ว 10 หลัั ง
ส่่วนอพาร์์ทเม้้นท์์ 2 ตึึก ขายได้้แล้้วรวม 35 ยููนิิต

รายงานประจำ�ปี 2563

บริิษััท ทีีค
ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด
สรุุปความคืืบหน้้าจากปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา ของแต่่ละโครงการดัังนี้้�
โครงการ

The Teak Sukhumvit 39

โครงการ

ปลอดภาระหนี้้�ธนาคารแล้้ว เหลืือโอน 1 ห้้อง

The Teak Sathorn - Lumpini
โอนแล้้ว 39%

โครงการในอนาคต บริิษััทมีีจััดซื้้�อที่่�ดิิน 3 แปลง เตรีียมไว้้สำำ�หรัับโครงการในอนาคต
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญในอดีีต

บริิษััท บิิวเดอสมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน) เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ ใช้้ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์ว่่า
“BSM” เมื่่�อวัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ 2551 โดยมีีการขยายธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องมาโดยตลอด ทั้้�งนี้้� ประวััติิการ
เปลี่่�ยนแปลงเกี่่�ยวกัับพััฒนาการที่่�สำำ�คััญในช่่วง 5 ปีี ล่่าสุุด (ปีี 2558 – 2562) มีีดัังนี้้�

2558
•
•

ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2558 ได้้มีีมติิอนุุมััติิเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจาก 113.99 ล้้านบาท
เป็็น 142.49 ล้้านบาท เพื่่�อรองรัับการจ่่ายหุ้้�นปัันผล และรองรัับการปรัับสิิทธิิของ WARRANT
(BSM-W1) และ ESOP ( BSM-ESOP1)
ในระหว่่างปีี ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิิทธิิแปลงสภาพใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััท
รุ่่�นที่่�1 (BSM-W1) ทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 4 ครั้้�ง รวมเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 97,015,342 หุ้้�น รวมบริิษััท
ได้้ รัั บ เงิิ น เพิ่่� ม ทุุ น จำำ� นวน 9.70 ล้้ า นบาท และพนัั ก งานของบริิ ษัั ทมีี การใช้้ สิิ ทธิิ ซื้้� อ หุ้้�นสามัั ญ
เพิ่่�มทุุนของบริิษััท BSM-ESOP1 จำำ�นวน 1.88 ล้้านบาท ซึ่่�งทำำ�ให้้บริิษััทมีีส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�น
จำำ� นวน 0.705 ล้้ า นบาท รวมบริิ ษัั ท ได้้ รัั บ เงิิ น จากการใช้้ สิิ ทธิิ BSM-W2 และ BSM-ESOP1
ทั้้�งสิ้้�นเท่่ากัับ 11.58 ล้้านบาท

2559
•

•

•

ประชุุ ม สามัั ญ ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิ อ นุุ มัั ติิ เ พิ่่� ม ทุุ น จดทะเบีียนของบริิ ษัั ท เป็็ น 204.74
ล้้านบาท เพื่่�อรองรัับการจ่่ายเงิินปัันผล และการออกและจััดสรรใบแสดงสิิทธิิของ
หุ้้�นสามััญ (BSM-W2) จำำ�นวน 314.98 ล้้านหน่่วย ทั้้�งนี้้� ในระหว่่างปีีผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่มีี
การใช้้ สิิ ทธิิ แ ปลงสภาพใบสำำ�คัั ญ แสดงสิิ ทธิิ ที่่� จ ะซื้้� อ หุ้้�นสามัั ญ เพิ่่� ม ทุุ น ของบริิ ษัั ท
รุ่่�นที่่� 2 (BSM-W2)
บริิษััท ดีี แอนด์์ ดัับบลิิว (เอเชีีย) จำำ�กััด ได้้ออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุน จำำ�นวน 6,000,000 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 5 บาท คิิดเป็็นทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 30.00 ล้้านบาท ขายให้้กัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�น เพื่่�อเป็็นทุุนหมุุนเวีียนของกิิจการ บริิษััทยัังคง
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นที่่�ร้้อยละ 99.99 ของหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด
ในระหว่่างปีี บริิษััท จััดตั้้�งบริิษััทย่่อยแห่่งใหม่่ คืือบริิษััท แสนสรา ดีีเวลลอปเม้้นท์์
จำำ�กััด ทุุนจดทะเบีียน 100.00 ล้้านบาท บริิษััทถืือหุ้้�น 100% เพื่่�อ เพื่่�อดำำ�เนิินการ
จััดซื้้�อที่่�ดิิน สร้้างสิ่่�งปลููกสร้้าง และเป็็นผู้้�ให้้เช่่าสิ่่�งปลููกสร้้างสำำ�หรัับโครงการ Sansara

รายงานประจำ�ปี 2563
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2562
•

ในระหว่่างปีีบริิษััทได้้นำำ�ผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่ออกสู่่�ตลาด ได้้แก่่ ระบบ
ผนัั ง กั้้� น ห้้ อ งที่่� ใ ช้้ กัั บ งานคอนโดมิิ เ นีียม และประตูู บ านเลื่่� อ นที่่�
พัับเก็็บได้้ ซึ่่�งมีีจุุดเด่่นคืือ เป็็นสิินค้้าที่่�สามารถช่่วยให้้งานของ
ลููกค้้าเสร็็จได้้ตามหรืือเร็็วขึ้้�นกว่่ากำำ�หนด ทำำ�ให้้ลููกค้้าสามารถ
ควบคุุมต้้นทุุนได้้ดีีขึ้้�น

2561
•

•
•
•

ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2561 อนุุมััติิให้้บริิษััทดำำ�เนิินการเสนอขายหุ้้�นเพิ่่�มทุุนให้้กัับกลุ่่�มพัันธมิิตร
(Private Placement) จำำ�นวน 200,000,000 หุ้้�น ในราคาเสนอขายหุ้้�นละ 0.65 บาทต่่อหุ้้�น รวมเป็็นเงิิน
130.00 ล้้านบาท และได้้จััดตั้้�งบริิษััท ทีีค ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด ทุุนจดทะเบีียน 130.00 ล้้านบาท เพื่่�อซื้้�อ
ทรััพย์์สิินและบริิหารโครงการฯ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 2/2561 ได้้มีีมติิอนุุมััติิการเพิ่่�มทุุนในบริิษััท แสนสรา ดีีเวลลอปเม้้นท์์
จำำ�กััด จำำ�นวน 50.00 ล้้านบาท เพื่่�อเป็็นทุุนหมุุนเวีียนของกิิจการ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 3/2561 ได้้มีีมติิอนุุมััติิการเพิ่่�มทุุนในบริิษััท ทีีค ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด
จำำ�นวน 20.00 ล้้านบาท เพื่่�อคงสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อยที่่�ร้้อยละ 99.99 ของทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
ในระหว่่า งปีี ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิิทธิิแ ปลงสภาพใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�ม ทุุน ของบริิษััท รุ่่�นที่่� 2
(BSM-W2) ทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 4 ครั้้�ง รวมเป็็นหุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 234,525,517 หุ้้�น รวมบริิษััทได้้รัับเงิินเพิ่่�ม
ทุุนจำำ�นวน 114.68 ล้้านบาท

2560

•

ที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ทบิิ ว เดอสมาร์์ ท จำำ�กัั ด
(มหาชน) ครั้้� ง ที่่� 4/2560 มีีมติิ เ ห็็ น ควรให้้ เ ข้้ า ซื้้� อ
ทรัั พ ย์์ สิิ น ของโครงการ The Teak Sukhumvit 39
มููลค่่า 145.00 ล้้านบาท โดยแหล่่งเงิินทุุนมาจากการ
เสนอขายหุ้้�นสามัั ญ เพิ่่� ม ทุุ น ในกัั บบุุ ค คลในวงจำำ�กัั ด
(Private Placement) จำำ�นวน 130.00 ล้้านบาท และ
กระแสเงิินสดภายในกิิจการของบริิษััท จำำ�นวน 15.00
ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� ในระหว่่างปีีผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่มีีการใช้้สิิทธิิแปลง
สภาพใบสำำ�คัั ญ แสดงสิิ ทธิิ ที่่� จ ะซื้้� อ หุ้้�นสามัั ญ เพิ่่� ม ทุุ น
ของบริิษััท รุ่่�นที่่� 2 (BSM-W2)
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

ทิิศทางและแผนงานของบริิษััท
ในอีีก 3 ปีีข้้างหน้้า
กลุ่ม่� บริิษัทั บีี เอส เอ็็ม โดยผ่่านการเห็็นชอบจากคณะกรรมการ
ได้้กำำ�หนดทิิศทางในการทำำ�ธุุรกิิจในอีีก 3 ปีีข้้างหน้้า โดยกลุ่่�ม
บริิษััทฯ จะสร้้างการเติิบโตของธุุรกิิจโดยแบ่่งโครงสร้้างและ
สร้้างความยั่่�งยืืนของแต่่ละของสายธุุรกิิจ บริิหารสิินทรััพย์์ที่่�
มีีอยู่่�ให้้เกิิดรายได้้และประโยชน์์สููงสุุด พััฒนาธุุรกิิจต่่อยอด
ให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนโดยความร่่วมมืือของพัันธมิิตรทางธรุุกิิจ
และเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งให้้กลุ่่�มบริิษัทั ผ่่านผลประกอบการ
แต่่ละสายธุุรกิิจ
ทั้้�งนี้้� เริ่่�มเห็็นความเปลี่่�ยนแปลงตั้้�งแต่่ไตรมาส 4/2563 โดย
คณะกรรมการบริิษััทฯมีีมติิเห็็นชอบให้้เสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
พิิจารณาอนุุมััติิการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดจากบริิษััท แสนสรา
ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กัดั ซึ่่ง� ป็็นบริิษัทั ย่่อย มายัังบริิษัทั ซึ่่ง� ที่่ป� ระชุุม
วิิสามััญผู้้ถื� อื หุ้้�นครั้้ง� ที่่� 1/2563 ได้้มีีมติิอนุุมัติั เิ มื่่�อวัันที่่� 27 ตุุลาคม
2563 โดยกระบวนการรัับโอนกิิจการทั้้�งหมดได้้ดำำ�เนิินการ
เสร็็จสมบููรณ์์แล้้วเมื่่อ� วัันที่่� 30 พฤศจิิกายน 2563 พร้้อมดำำ�เนิิน
การจดทะเบีียนเลิิกกิิจการบริิษััท แสนสรา ดีีเวลลอปเมนท์์
จำำ�กััด กัับกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ เป็็นที่่�
เรีียบร้้อย ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการชำำ�ระบััญชีี
สำำ�หรัับบริิษััท บิิวเดอสมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน) ในปีีที่่�ผ่่านมา
คณะกรรมการได้้พิิจารณาทบทวนวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และ
ค่่านิิยมขององค์์กร มีีมติิให้้บริิษัทั ดำำ�เนิินงานตามวิิสัยั ทััศน์์ของ
บริิษััท ในการที่่�จะคิิดค้้น สร้้างสรรค์์ ผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง เพื่่�อ
ชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น โดยมีีพัันธกิิจ 3 ข้้อ คืือ 1.) คิิดค้้นผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการ ที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพและนวััติกิ รรม 2.) ส่่งมอบสิินค้้าและบริิการ
ที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ รวดเร็็ว และคุ้้�มราคา 3.) สร้้างธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่าง
ยั่่�งยืืน ซึ่่�งใช้้ค่่านิิยมหลัักขององค์์กร 6 ข้้อ เป็็นตััวขัับเคลื่่�อน
ธุุรกิิจของบริิษััท อัันได้้แก่่ 1.) การทำำ�งานเป็็นทีีม 2.) มุ่่�งมั่่�น
บริิการลููกค้้า 3.) มุ่่�งเน้้นคุุณภาพ 4.) มีีความคิิดสร้้างสรรค์์ 5.)
พััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง 6.) ยึึดมั่่�นความซื่่�อตรง
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทในปีี 2563 มุ่่�งเน้้นในเรื่่�องการพััฒนา
อย่่างต่่อเนื่่�อง 4 เรื่่�องหลััก ได้้แก่่ เรื่่�องการบริิการ คุุณภาพ
ความรวดเร็็ว และบริิหารต้้นทุุน ซึ่่�งจะเป็็นกลไกสำำ�คััญที่่�จะ
ช่่วยขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจของบริิษััทให้้เจริิญเติิบโตได้้อย่่างมั่่�นคง
และยั่่�งยืืน ดัังนี้้�
การบริิการ

บริิษััทมีีช่่องทางในการให้้บริิการ และติิดต่่อ สื่่�อสารกัับลููกค้้า
อย่่างครอบคลุุม ผ่่านระบบออนไลน์์ ทั้้�งทางด้้านเว็็บไซต์์และ
แอปพลิิเคชัันไลน์์ (Line Application)

คุุณภาพ

พนัักงาน : บริิษััทฯ มีีการจััดฝึึกอบรมเพื่่�อให้้ความรู้้� และ
เพิ่่�มทัักษะ ขีีดความสามารถให้้กัับพนัักงาน ทั้้�งในด้้านการ
ทำำ�งาน และการดำำ�เนิินชีีวิิต โดยวิิทยากรทั้้�งภายใน และ
ภายนอกกว่่า 57 หลัักสููตรด้้วยกััน
สิินค้้า : บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการปรัับปรุุง และพััฒนาสิินค้้าที่่�อยู่่�
ในกลุ่่�ม Alloy ให้้ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้า (Customize
Profile) รวมทั้้�ง ให้้บริิการ สีีพ่่น เพื่่�อเป็็นทางเลืือกให้้กัับลููกค้้า
เพิ่่�มมากขึ้้�น
บริิการ : บริิษััทฯ ได้้ตระหนัักว่่าการบริิการคืือ หลัักสำำ�คััญ
อย่่างหนึ่่�งในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท จึึงได้้ปรัับปรุุง และ
พััฒนาช่่องทางการให้้บริิการที่่ห� ลากหลาย ทัันสมััยมากขึ้้น� เพื่อ่�
ตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างรวดเร็็ว และเพื่่อ�
ให้้ลููกค้้าได้้ผลลััพธ์์ตามที่่�คาดหวััง หรืือมากกว่่า

ความเร็็ว

ในปีีที่่�ผ่่านมาบริิษััทฯ มีีการบููรณาการข้้อมููลข่่าวสารต่่างๆ
รวมไปถึึงขั้้�นตอนการทำำ�งานในหลายส่่วน เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความ
สามารถในการให้้บริิการกัับลููกค้้าทั้้�งภายใน และภายนอก ได้้
อย่่างรวดเร็็วมากยิ่่�งขึ้้�น
ข้้อมููล : บริิษััทมีีการบููรณาการข้้อมููลข่่าวสารต่่างๆ ของบริิษััท
ผ่่านระบบ Line Official ทั้้�งในด้้านสิินค้้า และการให้้บริิการ
รวมไปถึึงตััวอย่่างโครงการ และผลงานต่่างๆ ที่่�ผ่่านมา เพื่่�อให้้
ลููกค้้าสามารถค้้นหาข่่าวสาร และ Solutions ที่่�สนใจ ได้้อย่่าง
รวดเร็็ว และเข้้าใจง่่าย
การติิดต่่อกลัับ : บริิษััทมีีกระบวนการทำำ�งาน และประสานงาน
ภายในที่่�รวดเร็็ว ส่่งผลให้้สามารถตอบสนองต่่อลููกค้้าได้้อย่่าง
รวดเร็็ว ซึ่่�งเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้ไม่่มีี Customer Complain
ในปีีที่่�ผ่่านมา
ขั้้�นตอนการทำำ�งาน : ลดทอนกระบวนการทำำ�งานที่่�ไม่่จำำ�เป็็น
ในหลายส่่วนออกไป รวมทั้้�งกระจายงานบางส่่วนออกไปให้้
Outsource ตลอดจนปรัับเปลี่่�ยนเป็็นรููปแบบออนไลน์์มากขึ้้�น
จนทำำ�ให้้บริิษััทมีีกระบวนการทำำ�งานที่่�รวดเร็็ว และกระชัับ
มากขึ้้�น ตอบสนองต่่อลููกค้้าได้้รวดเร็็วขึ้้�น

รายงานประจำ�ปี 2563

บริิหารต้้นทุุน : จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อ
COVID-19 เป็็นตััวแปรสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้บริิษััทเพิ่่�มความสำำ�คััญ
เป็็นอย่่างมากกัับการบริิหารต้้นทุุน จึึงได้้มีีแผนดำำ�เนิินการ
เกี่่�ยวกัับ การบริิหารต้้นทุุนในทุุกส่่วนงาน เป็็นผลให้้บริิษััท
สามารถลดต้้นทุุนได้้ตามเป้้าหมายที่่� 30%
สำำ�หรัับแผนงานปีี 2564 บริิษััทยัังคงมุ่่�งเน้้นการพััฒนาอย่่าง
ต่่อเนื่่�องใน 4 เรื่่�องหลััก แต่่เพิ่่�มเติิมความใส่่ ใจ (CARE)
มากยิ่่�งขึ้้�น โดยบริิษััทมีีแนวทางการทำำ�งานให้้ผู้�้บริิหารและ
พนัักงานใส่่ใจใน 4 ด้้าน ได้้แก่่ การบริิหารต้้นทุุนอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ การให้้ความช่่วยเหลืือ การัักษาชื่่�อเสีียง และ
ความรวดเร็็ว

การบริิหารต้้นทุุนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ : เนื่่อ� งจากภาวะ

เศรษฐกิิจที่ยั�่ งั ไม่่ฟื้น�้ ตััว ยัังคงมีีความไม่่แน่่นอนสููง การประหยััด
และความคุุมค่่าใช้้จ่่าย รวมถึึงการตััดค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่จำ�ำ เป็็น
ออก จึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญและจำำ�เป็็น บริิษััทจึึงนำำ�นโยบายนี้้�มาใช้้
กัับการทำำ�งานภายในของบริิษััท และยัังใช้้นโยบายนี้้�ในการ
ให้้ บ ริิ ก ารลููกค้้ า อีีกด้้ ว ย โดยใส่่ ใ จจัั ด หาสิิ น ค้้ า ที่่� ใ ห้้ ลูู กค้้ า
จ่่ายน้้อยลงแต่่ยัังคงได้้รัับสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพ เพื่่�อช่่วยลููกค้้า
บริิหารงบประมาณได้้ดีีขึ้้�น

การให้้ความช่่วยเหลืือ : บริิษััทมีีนโยบายการให้้บริิการ
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การรัักษาชื่่�อเสีียง : บริิษัทั มุ่่�งมั่่�นในการรัักษาคุุณภาพสิินค้้า

คุุณภาพการบริิการด้้วยการเอาใจใส่่ เป็็นมิิตร และให้้บริิการ
ด้้วยความสุุภาพ เพื่่�อให้้ลููกค้้าประทัับใจและเกิิดการแนะนำำ�ต่่อ

ความรวดเร็็ว : ความรวดเร็็วเป็็นหนึ่่�งในค่่านิิยมของบริิษััท
ซึ่่�งบริิษััทตระหนัักในการให้้บริิการที่่�รวดเร็็วอย่่างเป็็นระบบ
ในทุุกขั้้�นตอน ได้้แก่่ การติิดต่่อให้้ข้้อมููลกัับลููกค้้า การทำำ�
ใบเสนอราคา การทำำ�แบบเสนอลููกค้้า การส่่งสิินค้้าตััวอย่่าง
การอนุุมัติั เิ ครดิิต การส่่งสิินค้้า การติิดตั้้ง� และสิินค้้าที่่นำ� ำ�เสนอ
สามารถทำำ�ให้้ลููกค้้าทำำ�งานแล้้วเสร็็จได้้เร็็วขึ้้�นด้้วย
สำำ�หรัับทิิศทางการทำำ�ธุุรกิิจของบริิษััทจากนี้้�ต่่อไปอีีก 3 ปีี
ข้้างหน้้า บริิษััทมุ่่�งหวัังที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�ระบบผนัังฝ้้าเพดาน และ
ระบบการก่่อสร้้างเร็็ว เพื่่�อที่่�จะให้้บริิษััทมีีการเติิบโตอย่่าง
ยั่่�งยืืนโดยความร่่วมมืือของพัันธมิิตรทางธรุุกิิจ โดยจะมุ่่�งเน้้น
4 เรื่่�อง คืือ 1.) ขายสิินค้้าที่่�เป็็นงานระบบผนััง ฝ้้าและเพดาน
2.) ใช้้ระบบการทำำ�งานเข้้ามาช่่วยให้้การทำำ�งานมีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้�น เช่่นระบบติิดตามการขาย ระบบการอนุุมััติิเครดิิต
ระบบ warehouse ระบบ logistic เป็็นต้้น 3.) พนัักงาน
มีีความชำำ�นาญในเรื่่�องงานที่่�ทำำ� และรู้้�ระบบของบริิษััทเป็็น
อย่่างดีี 4.) เพิ่่�มช่่องทางในการขาย โดยพััฒนาการขาย online
มากขึ้้�น

โดยการใส่่ใจในการบริิการมากขึ้้�น และคำำ�นึึงถึึงลููกค้้าเป็็นหลััก
ในการขายและการบริิการ เพื่่�อให้้ลููกค้้าประทัับใจ

บริิษััท ดีีแอนด์์ดัับบลิิว (เอเชีีย) จำำ�กััด
ในปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััท ดีีแอนด์์ดัับบลิิว (เอเซีีย)
จำำ�กััด ได้้มีีการปรัับโครงสร้้างองค์์กร (down
sizing) โดยลดขนาดธุุรกิิจ ควบคุุมค่่าใช้้จ่่าย ลด
การสููญเสีียในการผลิิต ปรัับกลยุุทธ์์และแผนธุุรกิิจ
ใหม่่เพื่่�อเพิ่่�มยอดขาย และรองรัับกัับแผนงานใน
อนาคตที่่�จะดำำ�เนิินการผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายงาน
กระจกอลููมิิเนีียมครบวงจร ประตููหน้้าต่่าง และ
มุ้้�งม้้วนคุุณภาพสููง
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท ทีีค ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด
ปีี 2563 โครงการ The Teak Sathorn - Lumpini ก่่อสร้้างแล้้ว
เสร็็จและทยอยโอนให้้กัับลููกค้้า สำำ�หรัับโครงการ The Teak
Ratchada อยู่่�ระหว่่างก่่อสร้้าง คาดว่่าจะก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จ
พร้้อมโอนประมาณไตรมาส 3 ปีี 2564
สำำ�หรัับโครงการในอนาคต บริิษัทั ได้้จัดั ซื้้อ� ที่่ดิ� นิ จำำ�นวน 3 แปลง
เพื่่�อพััฒนาโครงการ The Teak Ari, The Teak Sathorn Nanglinchee, Grandis Kingkeaw

โครงการแสนสรา
โครงการแสนสราเป็็นโครงการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
ในลัักษณะ active retirement village ซึ่่�งเป็็นชุุมชน
ที่่�พัักอาศััยสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ต้้องการใช้้ชีีวิิตหลัังเกษีียณอายุุ
โครงการตั้้�งอยู่่�ในโครงการ Black Mountain Lifestyle
Resort ที่่�ตำำ�บลหิินเหล็็กไฟ อำำ�เภอหััวหิิน จัังหวััด
ประจวบคีีรีีขัันธ์์ ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เช่่าสิ่่�งปลููกสร้้างที่่�มีี
กำำ�หนดระยะเวลาเช่่าตลอดอายุุของผู้้�เช่่า โดยมีีบริิษััท
แสนสรา ไลฟ์์สไตส์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด เป็็นผู้้�ให้้บริิการ
และจััดการโครงการ
การก่่อสร้้างโครงการใน phase แรก แล้้วเสร็็จ ประกอบด้้วย
พููลวิิลล่่า 11 หลััง และ อพาร์์ตเม้้นท์์ 2 ตึึกรวมจำำ�นวน
50 ยููนิิต ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างการทยอยจดทะเบีียนสิิทธิิ
การเช่่าระยะยาวให้้กัับลููกค้้า
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รายงานประจำ�ปี 2563

ข้้อมููลที่่�สำำ�คััญ
ทางการเงิิน
อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ

2563

2562

2561

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (เท่่า)

1.15

1.16

2.03

อััตราส่่วนสภาพคล่่องหมุุนเร็็ว (เท่่า)

0.19

0.18

0.55

อััตราส่่วนสภาพคล่่องกระแสเงิินสด (เท่่า)

0.17

-0.11

-1.41

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนลููกหนี้้�การค้้า (เท่่า)

7.31

7.76

6.14

ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย (วััน)

49.91

46.37

58.59

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืือ (เท่่า)

10.03

9.65

6.65

ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ย (วััน)

36.40

37.29

54.12

7.23

7.21

5.15

ระยะเวลาชำำ�ระหนี้้� (วััน)

50.45

49.91

69.90

Cash Cycle (วััน)

35.85

33.76

42.80

อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น (%)

24.41%

26.40%

31.35%

อััตรากำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน (%)

-4.74%

4.79%

11.77%

อััตรากำำ�ไรอื่่�น (%)

-4.41%

1.24%

8.58%

n.a.

-200.81%

-668.62%

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ (%)

-12.49%

2.88%

9.37%

อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น (%)

-14.47%

3.81%

11.73%

-4.72%

1.46%

5.79%

-13.23%

14.35%

42.81%

0.38

0.51

0.62

อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า)

2.25

1.92

1.30

อััตราส่่วนความสามารถชำำ�ระดอกเบี้้�ย (เท่่า)

5.64

(7.95)

(158.86)

อััตราส่่วนความสามารถชำำ�ระภาระผููกพััน (เท่่า)

0.95

(0.42)

(14.19)

0.00%

0.00%

71.05%

อััตราส่่วนแสดงสภาพคล่่อง

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนเจ้้าหนี้้� (เท่่า)

อััตราส่่วนแสดงความสามารถในการหากำำ�ไร

อััตราส่่วนเงิินสดต่่อการทำำ�กำำ�ไร (%)

อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ (%)
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ถาวร (%)
อััตราการหมุุนของสิินทรััพย์์ (เท่่า)
อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน

อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล (%)
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบาย
ของฝ่่ายจััดการ
การวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงาน
รายได้้

ผลประกอบการสำำ�หรัับปีี 2563 บริิษัทั ฯ และบริิษัทั ย่่อยมีีรายได้้
จากการขายและบริิการรวมเท่่ากัับ 732.20 ล้้านบาท และ
เมื่่�อรวมกัับรายได้้อื่่�น ดอกเบี้้�ย ขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
ขาดทุุ น จากการปรัั บ มููลค่่ า ยุุ ติิ ธ รรมของอสัั ง หาริิ ม ทรัั พย์์
เพื่่�อการลงทุุน สุุทธิิรายได้้รวมเท่่ากัับ 704.97 ล้้านบาท เมื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับปีีที่ผ่่� า่ นมาบริิษัทั มีีรายได้้สุทุ ธิิรวมลดลง 158.71
ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น 18%
ธุุรกิิจจำำ�หน่่ายวััสดุุก่อ่ สร้้าง ประกอบด้้วย บริิษัทั บิิวเดอสมาร์์ท
จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััท ดีีแอนด์์ดัับบลิิว (เอเซีีย) จำำ�กััด
มีียอดขายปีี 2563 รวม 2 บริิษััทเท่่ากัับ 421.95 ล้้านบาท
ลดลง 159.44 ล้้านบาท คิิดเป็็น 27% เปรีียบเทีียบกัับ
ปีีก่่อนหน้้า สาเหตุุหลัักที่่�ทำำ�ให้้ยอดขายลดลงเป็็นผลจากการ
แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า ส่่งผลให้้เศรษฐกิิจในประเทศ
ชะลอตััว โครงการก่่อสร้้างต่่างๆ ถููกชะลอหรืือเลื่่อ� นกำำ�หนดการ
ก่่อสร้้างใหม่่ หลายหน่่วยงานได้้ตัดั ลดงบประมาณการก่่อสร้้างลง
ซึ่่� ง กระทบยอดขายในประเทศของบริิ ษัั ท ฯ ขณะที่่� ตล าด
ต่่างประเทศ ประเทศอิินเดีียซึ่่�งเป็็นตลาดส่่งออกหลัักของ
บริิษััทฯ ได้้ออกมาตรการ lock down ประเทศในช่่วงปลาย
ไตรมาสที่่� 1-2 และเริ่่�มผ่่อนคลายในไตรมาสที่่� 3 ส่่งผลให้้
รายได้้จากการส่่งออกของบริิษััทลดลงกว่่า 50%
ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ ประกอบด้้วย 3 บริิษัทั คืือ บริิษัทั แสนสรา
ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กัั ด ผู้้�พัั ฒ นาโครงการที่่� อ ยู่่�อาศัั ย เพื่่� อ
ผู้้�เกษีียณอายุุ (โอนกิิจการทั้้�งหมดเข้้าบริิษััท บิิวเดอสมาร์์ท
จำำ�กััด (มหาชน) ในเดืือนธัันวาคม 2563 เป็็นหนึ่่�งหน่่วยธุุรกิิจ)
บริิษััท แสนสรา ไลฟ์์สไตส์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด ผู้้�ให้้บริิการการ
จััดการโครงการแสนสรา และ บริิษััท ทีีค ดีีเวลลอปเมนท์์
จำำ�กัดั ผู้้�ดำำ�เนิินธุุรกิิจพัฒ
ั นาอสัังหาริิมทรััพย์เ์ พื่อ่� ขาย โดยธุุรกิิจ
อสัังหาริิมทรััพย์์มีียอดขายปีี 2563 เท่่ากัับ 332.40 ล้้านบาท
เพิ่่ม� ขึ้้น� 53.56 ล้้านบาท คิิดเป็็น 19% เปรีียบเทีียบกัับปีีก่อ่ นหน้้า
ธุุ ร กิิ จ อสัั ง หาริิ ม ทรัั พย์์ ใ นส่่ ว นของโครงการที่่� อ ยู่่�อาศัั ย เพื่่� อ
ผู้้�เกษีียณอายุุ ได้้รัับผลกระทบเนื่่�องจากลููกค้้าเกืือบทั้้�งหมด
เป็็นชาวต่่างชาติิซึ่ง่� ไม่่สามารถเดิินทางระหว่่างประเทศโดยเสรีี
ทำำ�ให้้เป็็นอุุปสรรคในการส่่งมอบและการขายใหม่่ของโครงการ
สำำ�หรัับบริิษัทั แสนสรา ไลฟ์์สไตส์์ เซอร์์วิสิ จำำ�กัดั ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทั
บริิหารส่่วนกลางของโครงการแสนสราและเป็็นผู้้�ให้้บริิการกัับ
ผู้้�อยู่่�อาศััยในโครงการ ก็็ได้้รัับผลกระทบต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจาก

มีีจำำ�นวนผู้้�เข้้าพัักอาศััยในโครงการน้้อย ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้
ตามแผน อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทมีียอดขายในปีี 2563 รวม
2 บริิษััท เท่่ากัับ 122.23 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 86.82 ล้้านบาท
จากปีีก่่อนหน้้า ซึ่่�งมีียอดขายเท่่ากัับ 35.41 ล้้านบาท
สำำ�หรัับ บริิษััท ทีีค ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด ซึ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจ
พััฒนาคอนโดมิิเนีียมย่่านใจกลางเมืือง ในช่่วงครึ่่�งปีีแรกได้้รัับ
ผลกระทบจากสถานการณ์์โควิิด-19 คนงานก่่อสร้้างไม่่สามารถ
เดิินทางเข้้า site งานได้้ ทำำ�ให้้การก่่อสร้้างล่่าช้้า อย่่างไรก็็ตาม
โครงการทีีค สาทร-ลุุมพิินีี ได้้เริ่่�มรัับรู้้�รายได้้ในไตรมาสที่่� 3
บริิษััทมีีรายได้้ทั้้�งปีีเท่่ากัับ 210.17 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่่อน
หน้้า 33.26 ล้้านบาท คิิดเป็็น 14% ปััจจุุบัันบริิษััทอยู่่�ระหว่่าง
การก่่อสร้้างโครงการทีีครััชดา ซึ่่�งคาดว่่าจะเริ่่�มรัับรู้้�รายได้้ใน
ไตรมาส 3 ปีี 2564

ต้้นทุุนขาย และบริิการ

ต้้นทุุนขาย และบริิการ ประกอบด้้วย ต้้นทุุนขายสิินค้้า และ
ต้้นทุุนก่่อสร้้างโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์
ต้้นทุุนขายและการให้้บริิการ ปีี 2563 เท่่ากัับ 553.46 ล้้านบาท
หรืือคิิดเป็็น 75.6% ของรายได้้จากการขายและบริิการ สููงขึ้้�น
กว่่าปีีที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งคิิดเป็็น 73.6% ของรายได้้จากการขาย
และบริิ ก าร เนื่่� อ งจากมีีการรัั บ รู้้�ต้้ น ทุุ น ก่่ อ สร้้ า งโครงการ
รวมเป็็นต้้นทุุนขาย ซึ่่�งธุุรกิิจอสัังหาฯ มีีอััตราต้้นทุุนขายที่่�
สููงกว่่าธุุรกิิจจำำ�หน่่ายวััสดุุก่่อสร้้าง เป็็นผลให้้บริิษัทั มีีอััตราส่่วน
การทำำ�กำำ� ไรจากการขายและการให้้ บ ริิ การขั้้� น ต้้ น โดยรวม
ลดลงจาก 26.40% เป็็น 24.41%

ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่าย และค่่าใช้้จ่่ายการบริิหาร

ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่าย ประกอบด้้วย เงิินเดืือนฝ่่ายขาย
ค่่าใช้้จ่่ายการขายและการตลาด
ส่่วนค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหาร ประกอบด้้วย เงิินเดืือนฝ่่ายบริิหาร
ค่่าใช้้จ่่ายสาธารณููปโภค
ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่าย และค่่าใช้้จ่่ายการบริิหาร ปีี 2563
รวมเท่่ากัับ 186.23 ล้้านบาท คิิดเป็็น 25.43% ของรายได้้จาก
การขายและบริิการ ลดลงเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนหน้้า ซึ่่�งเท่่ากัับ
198.50 ล้้านบาท สััมพัันธ์์กัับรายได้้ที่่�ลดลง แต่่เมื่่�อเทีียบ
สััดส่่วนต่่อรายได้้จากการขายและบริิการ สููงขึ้้�นจากปีีก่่อนที่่�
มีีสััดส่่วนเท่่ากัับ 23.36% สััดส่่วนของต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายต่่อ
รายได้้จากการขายและบริิการเพิ่่�มขึ้้น� เนื่่อ� งจากต้้นทุุนในการจััด

รายงานประจำ�ปี 2563

จำำ�หน่่ายของธุุรกิิจอสัังหาฯ สููงกว่่าธุุรกิิจจำำ�หน่่ายวััสดุุก่่อสร้้าง
และค่่าใช้้จ่่ายการบริิหารสููงขึ้้�นจากค่่าเสื่่�อมราคาของโครงการ
แสนสรา ที่่ก่� อ่ สร้้างแล้้วเสร็็จสมบููรณ์์รับั รู้เ้� ป็็นอาคารและอุุปกรณ์์
ส่่วนค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารอื่่�นๆ ลดลง เนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษััท
บิิวเดอสมาร์์ท จำำ�กัดั (มหาชน) ได้้มีีแผนการการควบคุุมต้้นทุุน
และค่่าใช้้จ่า่ ยมากขึ้้น� ตั้้ง� แต่่ภาวะเศรษฐกิิจที่่�โดนกระทบจากการ
แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด 19 เมื่่�อต้้นปีี 2563

ต้้นทุุนทางการเงิิน

ต้้นทุุนทางการเงิินปีี 2563 เท่่ากัับ 30.7 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
21.20 ล้้านบาท จากปีีก่่อนหน้้า เนื่่�องมาจากระหว่่างปีี 2563
การก่่อสร้้างโครงการของแสนสรา และ ทีีค สาทร สร้้างแล้้ว
เสร็็จและได้้เริ่่ม� ส่่งมอบให้้ลููกค้้า ดอกเบี้้ย� จ่่ายไม่่สามารถบัันทึึก
เป็็นต้้นทุุนการก่่อสร้้าง จึึงเป็็นต้้นทุุนทางการเงิิน และส่่วนหนึ่่ง�
เป็็นผลกระทบจากการบัันทึึกบััญชีีตามมาตรฐานใหม่่ของ
TFRS9 เรื่่�องเครื่่�องมืือทางการเงิิน และ TFRS 16 เรื่่�อง
สััญญาเช่่า

การปรัับมููลค่่ายุุติิธรรมของอสัังหาริิมทรััพย์์
เพื่่�อการลงทุุน

ปีี 2563 บริิษััทได้้รัับรู้้�ผลขาดทุุนจากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรม
ของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน เท่่ากัับ 30.79 ล้้านบาท
เนื่่� อ งจากในไตรมาส 3 มีีการประเมิิ น ราคายุุ ติิ ธ รรมของ
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนของโครงการแสนสราใหม่่ โดย
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ราคาประเมิินเลดลงจากราคาประเมิินครั้้�งที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจาก
เป็็นการประเมิิน ณ ช่่วงเวลาที่่�ได้้รัับผลกระทบของเศรษฐกิิจ
จากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด 19

ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

ค่่าใช้้จ่า่ ยภาษีีเงิินได้้ปีี 2563 ของบริิษัทั ฯ เท่่ากัับ 22.65 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�น 16.36 ล้้านบาทจากปีีที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากเมื่่�อรัับโอน
กิิจการทั้้�งหมดของ บริิษััท แสนสรา ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด
ซึ่่�งรายการสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี (Deferred Tax
Assets) ไม่่สามารถโอนได้้ จึึงต้้องกลัับรายการสิินทรััพย์์ภาษีี
เงิินได้้รอการตััดบััญชีี (Deferred Tax Assets) เป็็นค่่าใช้้จ่่าย
ภาษีีของบริิษััทย่่อยแห่่งนี้้�

ผลประกอบการสุุทธิิ

จากเหตุุผลดัังกล่่าวข้้างต้้น ส่่งผลให้้บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
มีีผลขาดทุุนสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่เท่่ากัับ
88.07 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีก่่อน ที่่�
มีีกำำ�ไรสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่เท่่ากัับ 24.91
ล้้านบาท ผลขาดทุุนสุุทธิิในปีี 2563 ทำำ�ให้้ ณ 31 ธัันวาคม
2563 บริิษััทฯ มีีขาดทุุนสะสมที่่�ยัังไม่่ได้้จััดสรรจำำ�นวน 6.99
ล้้านบาท ลดลงจาก 31 ธัันวาคม 2562 ที่่�มีีกำำ�ไรสะสม
ยัังไม่่จััดสรรจำำ�นวน 81.06 ล้้านบาท โดยมีีสาเหตุุหลัักจากผล
ขาดทุุนของบริิษััทย่่อยธุุรกิิจพััฒนาโครงการที่่�อยู่่�อาศััยเพื่่�อ
ผู้้�เกษีียณอายุุ
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

การวิิเคราะห์์ฐานะทางการเงิิน
ของบริิษััทสิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์

สิินทรััพย์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เปรีียบเทีียบกัับปีีก่อ่ นหน้้า
พบว่่าบริิษััทมีีสิินทรััพย์์รวมเท่่ากัับ 1,831.89 ล้้านบาทลดลง
70.18 ล้้านบาท คิิดเป็็น 3.69% รายละเอีียดดัังนี้้�

•	ที่่ดิ� นิ อาคารและอุุปกรณ์์ - สุุทธิิ เพิ่่�มขึ้้น� 227.08 ล้้านบาท
จาก 49.55 ล้้านบาทในปีี 2562 เป็็น 276.63 ล้้านบาท
เนื่่�องจากรัับโอนทรััพย์์สิินส่่วนกลางที่่�ก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จ
เป็็นทรััพย์์สิินของบริิษััท
•

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน: ลดลง 65.98 ล้้านบาท เป็็น 1,008.81 ล้้านบาท
เนื่่�องจาก

•

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด เพิ่่�มขึ้้น� 25.17 ล้้านบาท
จาก 39.14 ล้้านบาทในปีี 2562 เป็็น 64.31 ล้้านบาท
ทั้้�งนี้้�รายการเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ สิ้้�นปีี
2563 เป็็นเงิินฝากธนาคารบััญชีีออมทรััพย์์ เพิ่่�มขึ้้�น
เนื่่�องจากเงิินสดที่่�ได้้รัับจากขายสิินค้้าในระหว่่างปีี และ
สำำ�รองไว้้สำำ�หรัับการจ่่ายคืืนตั๋๋�วเงิินระยะสั้้�นที่่�ได้้รัับการ
ขยายกำำ� หนดชำำ� ระจากธนาคาร จากมาตรการการ
ช่่วยเหลืือของธนาคารกรณีีประสบผลกระทบจากการ
แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด 19

อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน ลดลง 28.14 ล้้านบาท
จาก 233.24 ล้้ า นบาทในปีี 2562 เป็็ น 205.10
ล้้านบาท เป็็นผลจากการประเมิินราคาล่่าสุุดของมููลค่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนที่่�ลดลง เนื่่�องจากเป็็นการ
ประเมิินภายใต้้องค์์ประกอบของสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19

•	สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ - สุุทธิิ ในปีี 2563 มีีการบัันทึึก
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ - สุุทธิิ เท่่ากัับ 70.46 ล้้านบาท ตาม
มาตรฐานบััญชีีใหม่่ TFRS 16 (สััญญาเช่่า) ที่่�ประกาศใช้้
ในปีี 2563

แหล่่งที่่�มาของเงิินทุุน
หนี้้�สิิน

•	ลููกหนี้้ก� ารค้้าและลููกหนี้้ห� มุุนเวีียนอื่่น� ลดลง 24.74 ล้้านบาท
คิิดเป็็น 19.89% สิินค้้าคงเหลืือสุุทธิิลดลง 21.0 ล้้านบาท
คิิดเป็็น 21.47% สอดคล้้องกัับยอดขายที่่�ลดลงของกลุ่่�ม
บริิษััท

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เปรีียบเทีียบกัับปีีก่อ่ นหน้้า บริิษัทั มีี
หนี้้�สิินรวมเท่่ากัับ 1,267.51 ล้้านบาทเพิ่่�มขึ้้�น 17.89 ล้้านบาท
คิิดเป็็น 1.43% รายละเอีียดดัังนี้้�

•	ต้้นทุุนโครงการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ ลดลง 35.6
ล้้านบาท จาก 758.09 ล้้านบาทในปีี 2562 เป็็น 722.48
ล้้านบาท สาเหตุุหลัักเป็็นผลจากคอนโดมิิเนีียมโครงการ
The Teak - Sathorn ก่่ อ สร้้ า งแล้้ ว เสร็็ จ และรัั บ รู้้�
รายได้้ จึึงมีีการตััดเป็็นต้้นทุุนขายของห้้องชุุดที่่�โอน และ
สำำ�หรัับโครงการที่่�อยู่่�ระหว่่างก่่อสร้้าง คืือ โครงการ The
Teak - Ratchada

ล้้านบาทเนื่่�องจาก

หนี้้�สิินหมุุนเวีียน: รวมลดลง 44.69 ล้้านบาท เป็็น 878.01

•

เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืมื ระยะสั้้น� จากสถาบัันการเงิิน
ลดลง 78.46 ล้้านบาทจาก 345.78 ล้้านบาทในปีี 2562
เป็็น 267.31 ล้้านบาท สาเหตุุหลัักเนื่่�องจากการมีีการ
ขยายระยะเวลากำำ�หนดชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�สำำ�หรัับซื้้อ� ที่่ดิ� นิ เพื่่อ�
พััฒนาโครงการในอนาคต 2 แห่่งมููลค่่ารวม 123 ล้้านบาท
จาก 12 เดืือนเป็็น 24 เดืือนนัับแต่่วัันทำำ�สััญญา และ
บัันทึึกเป็็นเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวส่่วนที่่�ครบกำำ�หนดชำำ�ระใน
หนึ่่ง� ปีี จึึงทำำ�ให้้เงิินกู้้�ยืมื ระยะยาวส่่วนที่่ค� รบกำำ�หนดชำำ�ระใน
หนึ่่�งปีี เพิ่่�มขึ้้�น 157.17 ล้้านบาท จาก 60.00 ล้้านบาท
เป็็น 217.18 ล้้านบาท

•

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน สุุทธิิ เพิ่่�มขึ้้�น 23.92 ล้้านบาท จาก 10.00 ล้้านบาท เป็็น
33.92 ล้้านบาท เกิิดจากกรรมการได้้ลงทุุนในตั๋๋ว� แลกเงิิน
ของบริิษััทที่่�ออกระหว่่างปีี 2563

•

เงิินกู้้�ยืมื ระยะสั้้น� จากบุุคคลอื่่�น- สุุทธิิ ลดลง110.64 ล้้านบาท
จาก 139.75 ล้้านบาท เป็็น 29.11 ล้้านบาท เกิิดจาก
การชำำ�ระคืืนหนี้้�หุ้้�นกู้้�จำำ�นวน 90 ล้้านบาท และชำำ�ระคืืน
ตั๋๋�วแลกเงิิน 20 ล้้านบาท

•	สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น ส่่วนใหญ่่เป็็นเงิินจ่่ายล่่วงหน้้า
ให้้ผู้้�รัับเหมาสำำ�หรัับการก่่อสร้้างคอนโดมิิเนีียม ลดลง
12.01 ล้้านบาท จาก 53.84 ล้้านบาทในปีี 2562 เป็็น
41.82 ล้้านบาท
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียน: รวมลดลง 4.2 ล้้านบาทเป็็น 823.07

ล้้านบาทเนื่่�องจาก
• โครงการที่่อ� ยู่่�อาศััยเพื่อ่� ผู้้เ� กษีียณอายุุระหว่่างพััฒนา ลดลง
263.91 ล้้านบาท จาก 446.42 ล้้านบาทในปีี 2562 เป็็น
182.51 ล้้านบาท เนื่่�องจากการก่่อสร้้างทรััพย์์สิินส่่วน
กลางแล้้วเสร็็จ โอนออกไปเป็็นที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
และต้้นทุุนขายอสัังหาริิมทรััพย์์

รายงานประจำ�ปี 2563

•

หนี้้�สิินจากเงิินที่่�ต้้องคืืนให้้กัับผู้้�เช่่า - หมุุนเวีียน ลดลง
21.34 ล้้านบาท จาก 43.37 ล้้านบาท เป็็น 22.02
ล้้ า นบาท เนื่่� อ งจากครบกำำ� หนดสัั ญ ญาเช่่ า บ้้ า นใน
โครงการแสนสรา

หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน: รวมเพิ่่�มขึ้้�น 62.58 ล้้านบาทเป็็น 389.50

ล้้านบาทเนื่่�องจาก
•

•

•

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน - สุุทธิิ ลดลง
28.27 ล้้านบาท จาก 272.76 ล้้านบาทในปีี 2562 เป็็น
244.49 ล้้านบาท สาเหตุุหลัักเนื่่�องมาจากทยอยชำำ�ระคืืน
เงิินกู้้�ธนาคารโครงการ The Teak Sathorn ขณะเดีียวกััน
มีีเงิินกู้้�เพิ่่�มจากโครงการ The Teak Ratchada และ
ในระหว่่างปีี บริิษััทมีีการแปลงหนี้้�ระยะสั้้�นบางส่่วนเป็็น
เงิินกู้้� และวงเงิินกู้้�ใหม่่ของบริิษััทย่่อยเพิ่่�มขึ้้�น
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า - สุุทธิิ เพิ่่�มขึ้้�น 55.57 ล้้านบาท
จาก 4.11 ล้้านบาทในปีี 2562 เป็็น 59.68 ล้้านบาทในปีี
2563 เป็็นผลจากมาตรฐานบััญชีีใหม่่ TFRS 16 (สััญญา
เช่่า) ที่่�ประกาศใช้้ในปีี 2563
รายได้้ค่่าเช่่ารอการตััดบััญชีี - ไม่่หมุุนเวีียน ในปีี 2563
บัันทึึกรายได้้ค่า่ เช่่ารอการตััดบััญชีี - ไม่่หมุุนเวีียน จำำ�นวน
43.93 ล้้านบาทและหนี้้�สิินจากเงิินที่่�ต้้องคืืนให้้ผู้้�เช่่า ไม่่หมุุนเวีียน จำำ�นวน 26.5 ล้้านบาท เป็็นไปตามมาตรฐาน
บััญชีีใหม่่ TFRS 16 (เครื่่�องมืือทางการเงิิน) ที่่�ประกาศ
ใช้้ในปีี 2563 เนื่่�องจากรููปแบบธุุรกิิจของบริิษััท แสนสรา
ดีีเวลลอปเมนท์์ เป็็นการให้้เช่่าที่่�อยู่่�อาศััยระยะยาว

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่ากัับ
564.38 ล้้านบาท ลดลง 88.10 ล้้านบาทหรืือ 13.50% เนื่่อ� งจาก
บริิ ษััท ฯ และบริิษััทย่่อ ย มีีผลขาดทุุน สุุท ธิิส่่ว นที่่�เป็็นของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่เท่่ากัับ 88.07ล้้านบาท สาเหตุุหลัักเกิิดจาก
ผลขาดทุุนของบริิษััทย่่อยธุุรกิิจพััฒนาโครงการที่่�อยู่่�อาศััยเพื่่�อ
ผู้้�เกษีียณอายุุ

โครงสร้้างเงิินทุุน

อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (Debt to Equity Ratio)
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 1.92 เท่่าในปีี 2563 เป็็น 2.25 เท่่าในปีี 2563
เป็็นผลจากการบัันทึึกหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของการ
ใช้้มาตรฐานบััญชีีใหม่่ TFRS 16 (สััญญาเช่่า) ที่่�ประกาศใช้้
ในปีี 2563
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สภาพคล่่อง

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (Current Ratio) ในปีี 2563 เท่่ากัับ
1.15 เท่่า ใกล้้เคีียงกัับปีีก่่อนหน้้า ซึ่่�งเท่่ากัับ 1.16 เท่่า ขณะที่่�
อััตราส่่วนสภาพคล่่องหมุุนเร็็ว (Quick Ratio) ในปีี 2563 เท่่ากัับ
0.19 เท่่า ใกล้้เคีียงกัับปีีก่่อนหน้้า ซึ่่�งเท่่ากัับ 0.18 เท่่า
อััตราส่่วนหมุุนเวีียนลููกหนี้้�การค้้า (A/R Turnover) ลดลง
จาก 7.76 เท่่าในปีี 2562 เป็็น 7.31 เท่่าในปีี 2563 และระยะ
เวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย จาก 46 วัันในปีี 2562 เป็็น
49 วััน ในปีี 2563 เนื่่�องจากลููกค้้าบางรายขอขยายระยะเวลา
ชำำ�ระหนี้้�ออกไป
อััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืือ (Inventory Turnover)
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 9.65 เท่่าในปีี 2562 เป็็น 10.03 เท่่าในปีี 2563
และระยะเวลาขายสิินค้้าคงเหลืือเฉลี่่�ยลดลงจาก 37 วัันในปีี
2562 เป็็น 36 วัันในปีี 2563 เนื่่�องจากบริิษััทมีีการบริิหาร
จััดการสิินค้้าคงเหลืือดีีขึ้้�น
อััตราส่่วนหมุุนเวีียนเจ้้าหนี้้� (A/P Turnover) เพิ่่�มจาก 7.21 เท่่า
ในปีี 2562 เป็็น 7.23 เท่่าในปีี 2563 และระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�
เฉลี่่�ยเท่่ากัับปีีก่่อนหน้้า คืือ 50 วััน สอดคล้้องกัับเครดิิตเทอม
ที่่�ได้้รัับจากคู่่�ค้้า

อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น

อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่ากัับ - 14.47% เปรีียบเทีียบกัับ
ปีีก่่อนหน้้า ซึ่่�งเท่่ากัับ 3.81% เป็็นผลจากการขาดทุุนสุุทธิิ
ในปีี 2563

กระแสเงิินสด

ในปีี 2563 บริิษััทมีีกระแสเงิินสดได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
สุุทธิิเท่่ากัับ 181.16 ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็นผลจากการโอนห้้องชุุด
ธุุ ร กิิ จ อสัั ง หาริิ ม ทรัั พย์์ ใ นส่่ ว นของต้้ น ทุุ น โครงการพัั ฒ นาฯ
ลดลง จำำ�นวน 56.65 ล้้านบาท และรายการบวกกลัับค่่าเสื่่�อม
ราคาโครงการที่่อ� ยู่่�อาศััยเพื่่อ� ผู้้เ� กษีียณอายุุที่มีี่� การรัับรู้ท้� รััพย์สิ์ นิ
ส่่วนกลางจำำ�นวน 34.46 ล้้านบาท รวมถึึงขาดทุุนจากการ
ปรัั บ มููลค่่ า ยุุ ติิ ธ รรมของอสัั ง หาริิ ม ทรัั พย์์ เ พื่่� อ การลงทุุ น อีีก
30.79 ล้้านบาท และบริิษััทยัังมีีกระแสเงิินสดใช้้ไปในกิิจกรรม
ลงทุุนการก่่อสร้้างในโครงการที่่�อยู่่�อาศััยเพื่่�อผู้้�เกษีียณอายุุ
อีีกจำำ�นวน 70.65 ล้้านบาท และเครื่่�องจัักรของบริิษััทย่่อย
20.63 ล้้านบาท โดยบริิษััทมีีกระแสเงิินสดใช้้ไปในกิิจกรรม
จััดหาเงิินทั้้�งสิ้้�นเท่่ากัับ 63.13 ล้้านบาท เป็็นผลให้้บริิษััทมีี
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ ปลายปีีเท่่ากัับ 64.31
ล้้านบาท
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

นโยบาย
การจ่่ายเงิินปัันผล
บริิษััทฯ มีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลในแต่่ละปีี ในอััตราไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 40 ของกำำ�ไรสุุทธิิ (งบเฉพาะกิิจการ) ที่่�เหลืือหลัังจาก
หัักเงิินสำำ�รองต่่างๆ ทุุกประเภทตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับของบริิษััทและตามกฎหมาย หากไม่่มีีเหตุุจำำ�เป็็นอื่่�นใด และการจ่่าย
เงิินปัันผลนั้้�นต้้องไม่่มีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานปกติิของบริิษััทฯ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ตารางเปรีียบเทีียบการจ่่ายเงิินปัันผล 3 ปีีตั้้�งแต่่ปีี 2561- 2563
รายการ

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563
(ปีีที่่�เสนอ)

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ : ล้้านบาท/1

47.34

42.45

(51.78)

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิหลัังหัักเงิินสำำ�รองตามกฎหมาย : ล้้านบาท

44.98

40.32

(51.78)

เงิินปัันผลจ่่าย : ล้้านบาท

31.96

-

-/2

71.05%

0.00%

0.00%

อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล (%)/3

หมายเหตุุ :
/1 =	อ้้างอิิงข้้อมููลกำำ�ไร(ขาดทุุน)สุุทธิิ สำำ�หรัับปีี (งบเฉพาะกิิจการ)
/2 =
คณะกรรมการบริิษััทนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิงดเว้้นการจ่่ายเงิินปัันผลประจำำ�ปีี 2563
/3 =	อััตราจ่่ายเงิินปัันผลคำำ�นวณจากเงิินปัันผลจ่่ายประจำำ�ปีี หารด้้วย กำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักเงิินสำำ�รองตามกฎหมาย
การคำำ�นวนนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเป็็นข้้อมููลเปรีียบเทีียบกัับนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล

รายงานประจำ�ปี 2563
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ภาพรวม
การประกอบธุุรกิิจ

บริิษัทั ฯ เริ่่ม� ดำำ�เนิินธุุรกิิจในปีี 2544 โดยเริ่่ม� ต้้นจากการจำำ�หน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์เพีียง 2 กลุ่่�ม ได้้แก่่ ระบบอลููมิิเนีียม Alloy และเป็็น
ตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััท ไทยผลิิตภััณฑ์์ยิิบซั่่�ม
จำำ�กััด (มหาชน) โดยทางบริิษััทมีีทีีมงานในการพััฒนารููปแบบ
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ให้้มีีดีีไซน์์ที่ส่� วยงามโดดเด่่นและสามารถตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าเป็็นอย่่างดีี ส่่งผลให้้ผลิิตภััณฑ์์ของ
บริิษัทั ฯ ได้้รับั การตอบรัับเป็็นอย่่างดีีจากทั้้ง� ผู้้อ� อกแบบ ผู้้�รับั เหมา
รวมถึึงเจ้้าของโครงการ ซึ่่�งสิินค้้าของบริิษััทถููกนำำ�ไปใช้้ใน
งานตกแต่่งภายในของโครงการก่่อสร้้างที่่�พัักอาศััย อาคาร
สำำ�นัักงาน โรงแรม รีีสอร์์ทชั้้�นนำำ�หลายโครงการทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศ ธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ มีีการขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
จนกระทั่่�งเข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ (mai)
เมื่่�อวัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ 2551
ต่่อมา บริิษััทได้้ติิดต่่อกัับ Fletcher Aluminium, New Zealand
เพื่่�อนำำ�เข้้าสิินค้้าที่่�เป็็นระบบประตููหน้้าต่่างคุุณภาพสููงจาก
ประเทศนิิวซีีแลนด์์ ซึ่่�งมีีการออกแบบที่่�มีีนวััตกรรมสวยงาม
คงทน และเหมาะสมสำำ�หรัับติิดตั้้ง� ในประเทศที่่ตั้้� ง� อยู่่�ในภููมิิภาค
เขตร้้อนชื้้น� จััดจำำ�หน่่ายในประเทศไทย โดยจััดตั้้ง� บริิษัทั D&W
(Asia) จำำ�กััด เป็็นผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายระบบประตููหน้้าต่่าง
คุุณภาพสููง

ปััจจุุบัันธุุรกิิจจำำ�หน่่ายวััสดุุก่่อสร้้างมีี 3 กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์หลััก
ได้้แก่่ 1.) ระบบฝ้้าเพดาน และผนัังยิิปซั่่�ม (Gypsum Wall
& Celling) 2.) ระบบอลููมิิเนีียมสำำ�หรัับงานตกแต่่งภายใน
(Aluminium for Interiors) และ 3.) ระบบประตููหน้้าต่่างคุุณภาพ
สููง (High Performance Doors& Windows) โดยบริิษััทยัังคง
รัั ก ษาจุุ ด แข็็ ง ในเรื่่� อ งของผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ที่่� มีี นวัั ต กรรม ดีีไซน์์
สวยงาม โดดเด่่น สนองความต้้องการของลููกค้้าได้้เป็็นอย่่าง
ดีีแล้้ว บริิษััทยัังมีีช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายที่่�หลากหลายรวมถึึง
พััฒนาสู่่�ระบบออนไลน์์ มีีคลัังสิินค้้าขนาดใหญ่่เพื่่�อเก็็บสิินค้้า
รองรัับความต้้องการของลููกค้้าได้้ทันั เวลา มีีระบบการจััดส่่งที่่มีี�
ประสิิทธิิภาพใช้้ระบบ GPS ในการควบคุุมการจััดส่่ง ซึ่่�งลููกค้้า
สามารถสอบถามสถานะการจััดส่่งได้้ตลอดเวลา
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ต่่อมาบริิษัทั ได้้ขยายสายธุุรกิิจใหม่่ คืือ พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
โครงการ Senior Livings Project ภายใต้้ชื่่อ� โครงการ Sansara
ซึ่่�งที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2559 ได้้มีีมติิอนุุมััติิลงทุุน
ในโครงการดัังกล่่าว โดยจััดตั้้ง� บริิษัทั แสนสรา ดีีเวลลอปเมนท์์
จำำ�กััด เพื่่�อดำำ�เนิินการจััดซื้้�อที่่�ดิิน สร้้างสิ่่�งปลููกสร้้าง และเป็็น
ผู้้�ให้้เช่่าสิ่่�งปลููกสร้้างในระยะยาว เนื่่�องจากเห็็นว่่าอายุุเฉลี่่�ย
ของคนสููงขึ้้�น และการสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยเพื่่�อคนวััยเกษีียณที่่�มีี
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกได้้รัับความนิิยมและประสบความสำำ�เร็็จ
อย่่างมากในยุุโรปและออสเตรเลีีย
ในปีี 2560 บริิษััทเล็็งเห็็นถึึงช่่องทางและโอกาสในธุุรกิิจพััฒนา
อสัังหาริิมทรััพย์์ ประเภทคอนโดมิิเนีียม Low–rise และได้้
ศึึกษารายละเอีียดโครงการ The Teak Sukhumvit 39 แล้้ว
พบว่่าการเข้้าลงทุุนในโครงการดัังกล่่าวสามารถต่่อยอดธุุรกิิจ
ใหม่่ของบริิษััท และเสริิมสร้้างขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
และเพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจให้้กัับบริิษััท ดัังนั้้�นเมื่่�อวัันที่่� 13
พฤศจิิกายน 2560 คณะกรรมการบริิษัทั จึึงมติิเห็็นควรให้้ลงทุุน
ในโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์โครงการใหม่่ โดยเข้้าซื้้�อทรััพย์์สิิน
ของโครงการ The TeakSukhumvit 39 ซึ่่�งเป็็นโครงการพััฒนา
อสัังหาริิมทรััพย์์ ประเภทคอนโดมิิเนีียมสููง 8 ชั้้�น จำำ�นวน 70
ยููนิิต และอนุุมััติิให้้จััดตั้้�งบริิษััทย่่อยบริิษััทใหม่่ ชื่่�อ บริิษััท ทีีค
ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด เพื่่�อพััฒนาโครงการคอนโดมิิเนีียม
Low-riseและโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์อื่่�นๆ

ในปีี 2563 มีีการเปลี่่ย� นแปลงที่่สำ� ำ�คัญั ภายในกลุ่ม่� บริิษัทั กล่่าว
คืือ บริิษัทั แสนสรา ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กัดั ผู้้�พัฒ
ั นาโครงการที่่�
อยู่่�อาศััยเพื่่อ� ผู้้เ� กษีียณอายุุ ได้้ดำำ�เนิินการโอนกิิจการทั้้�งหมดเข้้า
เป็็นหนึ่่�งหน่่วยธุุรกิิจในบริิษััท บิิวเดอสมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน)
มีีผลตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม 2563 เพื่่อ� ให้้เกิิดความคล่่องตััวในการ
บริิหารงาน ลดต้้นทุุนและบริิหารค่่าใช้้จ่่ายให้้มีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้�น คณะผู้้�บริิหารได้้ระดมความคิิดและวางกลยุุทธ์์ในการ
บริิหารให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ เพื่่�อให้้บริิษััท
สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อความยั่่�งยืืนในอนาคต
ต่่อไป
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ลัักษณะ
การประกอบธุุรกิิจ
ปััจจุุบัันกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีทั้้�งสิ้้�น 4 บริิษััทใน 2 กลุ่่�มธุุรกิิจ คืือ
1. กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง (Building Products)
2. กลุ่่�มพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ (Real Estate)
กลุ่่�มธุุรกิิจ : ผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง (Building Products)

กลุ่่�มธุุรกิิจ : พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ (Real Estate)

บริิษััท บิิวเดอสมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท ดีีแอนด์์ดัับบลิิว (เอเชีีย) จำำ�กััด

บริิษััท บิิวเดอสมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน) (โครงการแสนสรา)
บริิษััท ทีีค ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด
บริิษััท แสนสรา ไลฟ์์สไตส์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของบริิษััทในกลุ่่�มฯ
บริิษััท บิิวเดอสมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน)

-

ผลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้างคุุณภาพสููง

บริิษััท ดีีแอนด์์ดัับบลิิว (เอเชีีย) จำำ�กััด

-

ดำำ�เนิินธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับระบบประตููและหน้้าต่่างอลููมิิเนีียมคุุณภาพสููง

บริิษััท ทีีค ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด

-

พััฒนาโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์

บริิษััท แสนสรา ไลฟ์์สไตส์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด

-

ให้้บริิการและจััดการโครงการแสนสรา

โครงสร้้างรายได้้ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
โครงสร้้างรายได้้ของกลุ่่�มบริิษััทสำำ�หรัับปีี 2561 - 2563 สามารถแยกตามประเภทธุุรกิิจได้้ดัังนี้้�
ปีี 2561
ล้้านบาท

ปีี 2562
%

ล้้านบาท

ปีี 2563
%

ล้้านบาท

%

ระบบฝ้าเพดาน และผนังกั้นห้อง

199.58

31.00%

201.18

23.27%

146.15

20.73%

อลูมิเนียม ส�ำหรับตกแต่งภายใน

265.08

41.17%

267.06

30.89%

203.82

28.91%

ระบบประตูหน้าต่าง คุณภาพสูง

100.14

15.55%

88.88

10.30%

42.82

6.07%

23.83

3.70%

13.67

1.58%

16.05

2.28%

278.84

32.25%

323.35

45.87%

งานติดตั้ง
อสังหาริมทรัพย์
รายได้อื่น

55.22

8.58%

15.41

1.71%

-27.22

-3.86%

รวมรายได้้

643.85

100.00%

865.04

100.00%

704.97

100.00%
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รายละเอีียดผลิิตภััณฑ์์ของธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์
ก่่อสร้้าง
ผลิิตภััณฑ์์หลััก แบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่่�ม ดัังนี้้�
•

ระบบฝ้้ า เพดาน และผนัั ง ยิิ ปซั่่� ม (Gypsum Wall &
Ceiling Systems)

อาทิิ ผนัังยิิปซั่่�ม, ฝ้้าเพดานยิิปซั่่�ม, ระบบโครงคร่่าวผนััง
ระบบโครงคร่่าวเพดาน (BSM - TIS,BSM 40, BSM
ทีี - บาร์์), ระบบผนัังและฉนวนกัันความร้้อน (BSM
Insulated - Wall), ช่่องฝ้้าเซอร์์วิิส (BSM Serve Board),
บััวยิิปซั่่�ม (Ceiling Décor)

•

อลูู มิิ เ นีียม สำำ� หรัั บต กแต่่ ง ภายใน (Aluminium for
Interiors)

อาทิิ ระบบเฟรมผนัังกั้้�นห้้อง ALLOY Partition, มืือจัับ
สแตนเลสและอุุปกรณ์์ Alloy Door Hardware ซึ่่�ง
ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ต กแต่่ ง ภายในสำำ�นัั ก งานส่่ ว นใหญ่่ จ ะเป็็ น
ผลิิตภััณฑ์์ภายใต้้ลิิขสิิทธิ์์�ตราสิินค้้าของบริิษััทฯ

•

ระบบประตููหน้้าต่่าง คุุณภาพสููง (High Performance
Doors & Windows)

ซึ่่�งมีีจุุดเด่่นเน้้นการใช้้งานง่่ายผสานกัับดีีไซน์์อย่่างลงตััว
แข็็งแรง ทนทาน

บริิษััทฯ เน้้นจััดหาผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้างที่่�มีีดีีไซน์์สวยงามและ
ทัันสมััย รวมไปถึึงวััสดุุที่่�ใช้้ผลิิตจะต้้องมีีคุุณภาพ ผสมผสาน
กัับกลยุุทธ์์การตลาด โดยเฉพาะการให้้บริิการจััดส่่งสิินค้้าที่่�
รวดเร็็ว รวมถึึงการคิิดค้้นนวััตกรรมและสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์
ใหม่่สม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้ครอบคลุุมและตอบสนองความต้้องการ
ของผู้้�ออกแบบ ผู้้�รัับเหมาและลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมายของบริิษััท
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังมีีทีีมงานที่่เ� ชี่่ย� วชาญและมีีประสบการณ์์
สููงในการให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่กลุ่่�มลููกค้้า และคอยช่่วยเหลืือลููกค้้า
ในด้้านการออกแบบตกแต่่งภายในและการเลืือกใช้้ผลิิตภััณฑ์์
ที่่�เหมาะสมกัับรููปแบบของงานก่่อสร้้าง

รายงานประจำ�ปี 2563
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รายละเอีียดผลิิตภััณฑ์์และคุุณสมบััติิของผลิิตภััณฑ์์
ผลิิตภััณฑ์์

รููปภาพตััวอย่่างผลิิตภััณฑ์์

การใช้้งาน/คุุณสมบััติิ

ระบบฝ้้าเพดาน และผนัังยิิปซั่่�ม (Gypsum Wall & Ceiling Systems)

ยิิปซั่่�มประเภทต่่างๆ
ตราสิินค้้า “Gyproc”

ผลิิตภััณฑ์์ยิิปซั่่�มใช้้สำำ�หรัับงานฝ้้าเพดาน พื้้�นผิิวเรีียบ สวยงาม ตกแต่่ง
ง่่ายและมีีความทนทาน ติิดตั้้�งง่่ายและมีีน้ำำ��หนัักเบา ได้้รัับ ISO9002 และ
มาตรฐาน มอก.

โครงคร่่าวฝ้้าเพดาน
ฉาบเรีียบ ตราสิินค้้า “BSM”
และ “Gyproc”

โครงคร่่าวเหล็็กชุุบสัังกะสีี สำำ�หรัับฝ้้าเพดานฉาบเรีียบ ติิดตั้้�งง่่าย
รวดเร็็ว ให้้ความแข็็งแรงดีีเยี่่�ยม ได้้รัับ ISO9002 และมาตรฐาน
มอก.863-2532

โครงคร่่าวฝ้้าเพดาน ทีี-บาร์์
ตราสิินค้้า “Gyproc” และ
“Armstrong”

โครงคร่่าวฝ้้าเพดานทีีบาร์์ ติิดตั้้�งง่่าย รวดเร็็ว ให้้ความแข็็งแรง
ได้้รัับ ISO9002 และมาตรฐาน มอก.

โครงคร่่าวผนัังยิิปซััม
ยูู และซีี ตราสิินค้้า “BSM”
และ “Gyproc”

โครงคร่่าวเหล็็กผนัังชุุบสัังกะสีี มาตรฐาน มอก.863-2532
สำำ�หรัับระบบผนัังภายในอาคาร แข็็งแรง ติิดตั้้�งง่่าย และรวดเร็็ว

ช่่องเปิิดฝ้้าเพดานสำำ�เร็็จรููป
ตราสิินค้้า “BSM SERVE
BOARD”

ผลิิตด้้วยเทคโนโลยีีมาตรฐาน เพื่่�อตอบสนองงานที่่�ต้้องการความ
พิิถีีพิิถััน มีีความปลอดภััย สะดวกในการใช้้งาน ประหยััดเวลาติิดตั้้�ง
แข็็งแรง เปิิดปิิดง่่าย ไร้้รอยต่่อ และทาสีีได้้ตามต้้องการ

ยิิปซั่่�มขึ้้�นรููป
ตราสิินค้้า “BSM Step”

ยิิปซั่่�มขึ้้�นรููปเพื่่�องานฝ้้าเพดานเล่่นระดัับ ตกแต่่ง เพื่่�อความสวยงาม
ติิดตั้้�งง่่าย รวดเร็็ว

ฉนวนกัันความร้้อน
ตราสิินค้้า “Rockwool”

ฉนวนกัันความร้้อน ลดเสีียง ลดความร้้อน และป้้องกัันไฟ
ใช้้สำำ�หรัับสำำ�นัักงาน ศููนย์์การค้้า อาคารแสดงสิินค้้า โรงพยาบาล
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อลููมิิเนีียมสำำ�หรัับตกแต่่งภายใน (Aluminium for Interiors)

ระบบผนััง ALLOY
(Alloy Partition)

ระบบเฟรมผนัังกั้้�นห้้อง ALLOY Partition, ระบบเส้้นอลููมิิเนีียมสำำ�หรัับ
ตกแต่่งผนััง, ระบบบััวอลููมิิเนีียม, ระบบประตูู พร้้อมอุุปกรณ์์ Alloy
Door Hardware ซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในสำำ�นัักงานส่่วนใหญ่่จะเป็็น
ผลิิตภััณฑ์์ภายใต้้ลิิขสิิทธิ์์�ตราสิินค้้าของบริิษััท

ระบบผนััง DSG
(DSG. Partition)

ระบบ Double Glazing เป็็นระบบเฟรมวงกบช่่องแสง 2 ชั้้�น เหมาะสำำ�หรัับ
Commercial Office ที่่�ต้้องการคุุณสมบััติิการกัันเสีียง สามารถใช้้เป็็น
เฟรมกั้้�นห้้องเพื่่�อป้้องกัันเสีียงรบกวนจากภายนอก เหมาะสำำ�หรัับ
กั้้�นห้้องประชุุม เฟรมกัันเสีียงชุุดนี้้�รองรัับการกัันเสีียง STC = 43

ระบบประตููบานเลื่่�อน S40
(Alloy S40 Sliding Door)

ระบบประตููบานเลื่่�อนล้้อบน คืือ ระบบประตููบานเลื่่�อนที่่�เน้้นดีีไซน์์
กรอบเฟรมให้้บางกว่่าเฟรมบานเลื่่�อนทั่่�วไป เหมาะสำำ�หรัับ
กลุ่่�มงานออฟฟิิศ และ งานคอนโดมิิเนีียม

ระบบประตููบานเลื่่�อน
(Vogue Wall)

ระบบประตููบานเลื่่�อนเกี่่�ยวล้้อล่่าง คืือ ระบบประตููบานเลื่่�อนเกี่่�ยวที่่�ถููก
ออกแบบให้้มีีเฟรมกรอบบานบางที่่�สุุด และสามารถเกี่่�ยวบานเลื่่�อนได้้
มากสุุดถึึง 4 บาน เหมาะสำำ�หรัับกลุ่่�มงานออฟฟิิศ และ งานคอนโดมิิเนีียม
ที่่�เน้้นดีีไซน์์โดดเด่่น

ประตููหน้้าต่่างและมุ้้�งม้้วนคุุณภาพสููง (High Performance Doors, Windows and Retractable Insect Screens)

ประตููหน้้าต่่าง
ตราสิินค้้า “Nulook”

ระบบประตููหน้้าต่่างสำำ�หรัับงานภายนอก นิิวลุุค เป็็นผลิิตภััณฑ์์คุุณภาพ
จากประเทศนิิวซีีแลนด์์ ซึ่่�งบริิษััทฯได้้รัับอนุุญาตให้้เป็็นตััวแทนผู้้�ผลิิตและ
จััดจำำ�หน่่ายอย่่างเป็็นทางการเพีียงผู้้�เดีียวในประเทศไทย ประตููหน้้าต่่าง
นิิวลุุคมีีให้้เลืือกหลายรููปแบบเพื่่�อให้้เหมาะกัับการใช้้งานของผู้้�อยู่่�อาศััย
และงานออกแบบที่่�พัักอาศััยต่่างๆ ซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์มีีรููปแบบที่่�ทัันสมััย คงทน
แข็็งแรง ใช้้งานสะดวก และดููแลรัักษาง่่าย

มุ้้�งม้้วนกัันแมลง ตราสิินค้้า
“Freedom”

มุ้้�งม้้วนกัันแมลงไฮเทคด้้วยระบบซิิป เน้้นการใช้้งานที่่�ดีีกว่่าด้้วยมีีซิิป
เย็็บปิิดด้้านล่่างป้้องกัันสััตว์์เล็็กๆ เข้้าที่่�พัักระหว่่างการใช้้มุ้้�งกัันแมลง
สะดวกกว่่าด้้วยระบบเบรคสามารถเปิิดปิิดมุ้้�งโดยหยุุดได้้ ในทุุกตำำ�แหน่่ง
ที่่�ต้้องการเปิิด ทั้้�งยัังได้้รัับการออกแบบให้้คงทน และ สามารถใช้้งาน
ภายนอกได้้

รายงานประจำ�ปี 2563
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รายละเอีียดผลิิตภััณฑ์์ของธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
บริิษััท ทีีค ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด
บริิษััท ทีีค ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด มีีโครงการที่่�สร้้างเสร็็จและโอนแล้้ว 2 โครงการ คืือ The Teak Sukhumvit 39 และ The Teak
Sathorn - Lumpini มีีโครงการอยู่่�ระหว่่างพััฒนาจำำ�นวน 1 โครงการ คืือ The Teak Ratchada และจััดซื้้�อที่่�ดิินไว้้สำำ�หรัับโครงการ
ในอนาคต จำำ�นวน 3 โครงการ คืือ โครงการ The Teak Ari , The Teak Sathorn - Nanglinchee, Grandis Kingkeaw
รายละเอีียดโครงการที่่�พััฒนาทั้้�งหมด
ชื่่�อโครงการ
โครงการ “The Teak Sukhumvit 39”
โครงการ "The Teak Sathorn - Lumpini "
โครงการ "The Teak Ratchada"

รายละเอีียดโครงการ
อาคารชุุดพัักอาศััยสููง 8 ชั้้�น จำำ�นวน 1 อาคาร จำำ�นวนห้้องชุุด 70 ยููนิิต
ตั้ง้� อยู่่�ที่ซ่� อยประชััญคดีี แยกจากซอยสุุขุมุ วิิท 39 ถนนสุุขุมุ วิิท แขวงคลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพ
อาคารชุุดพัักอาศััยสููง 8 ชั้้�น จำำ�นวน 1 อาคาร จำำ�นวนห้้องชุุด 73 ยููนิิต
ตั้้�งอยู่่�ที่่�ซอยศรีีบำำ�เพ็็ญ ถนนพระราม 4 กรุุงเทพ
อาคารชุุดพัักอาศััยสููง 8 ชั้้�น จำำ�นวน 1 อาคาร จำำ�นวนห้้องชุุด 78 ยููนิิต
ตั้้�งอยู่่�ที่่�รััชดาซอย 19 ติิดกัับสถานีี MRT สุุทธิิสาร กรุุงเทพ

โครงการแสนสรา

โครงการแสนสราเป็็ น โครงการพัั ฒ นาอสัั ง หาริิ ม ทรัั พย์์ ใ น
ลัักษณะ active retirement village ซึ่่�งเป็็นชุุมชนที่่�พัักอาศััย
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ต้้องการใช้้ชีีวิิตหลัังเกษีียณอายุุ โครงการตั้้�งอยู่่�ใน
โครงการ Black Mountain Lifestyle Resort ที่่ตำ� ำ�บลหิินเหล็็กไฟ
อำำ�เภอหััวหิิน จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ สถานที่่�ตั้้�งโครงการอยู่่�ที่่�
อำำ�เภอหััวหิิน ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในสิิบของโลกที่่�เป็็นสถานที่่�ที่่�เหมาะ
สำำ� หรัั บ ผู้้�สูู งวัั ย มาใช้้ ชีีวิิ ต ในปั้้�น ปลาย (จากการสำำ�รวจของ
หนัังสืือนิิตยสาร Fortune)
ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เช่่าสิ่่�งปลููกสร้้างที่่�มีีกำำ�หนดระยะเวลาเช่่าตลอด
อายุุของผู้้�เช่่า โดยโครงการจะดููแลและบริิหารสิ่่�งปลููกสร้้าง
ระบบสาธารณููปโภค ให้้อยู่่�ในสภาพดีีตามมาตรฐานโรงแรม
5 ดาว ตลอดจนจััดหาสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก บริิการทาง
การแพทย์์ และบริิการอื่่�นๆ ให้้กัับผู้้�เช่่าตามความสนใจของ
ผู้้�อยู่่�อาศััย
สิ่่�งปลููกสร้้างภายในโครงการ ประกอบด้้วย พููลวิิลล่่า 11 หลััง
และ อพาร์์ตเม้้นท์์ 2 ตึึก 50 ยููนิิต

การตลาดและภาวะการแข่่งขััน
กลยุุทธ์์ทางด้้านการตลาด (Marketing Strategies)
บริิ ษัั ท ฯ มีีกลยุุ ท ธ์์ ท างด้้ า นการตลาด โดยการจำำ� หน่่ า ย
ผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง ควบคู่่�กัับการให้้คำำ�แนะนำำ� คำำ�ปรึึกษา และ
นำำ�เสนอรายละเอีียดการใช้้งานที่่�ถููกต้้องกัับผู้้�ออกแบบ โดย
เฉพาะผลิิตภััณฑ์์เฉพาะด้้านสำำ�หรัับผู้้�ออกแบบ (Specified
Product) ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณลัักษณะพิิเศษ
เฉพาะ เพื่่�อให้้สามารถตอบสนองความต้้องการและความพึึง
พอใจแก่่ผู้้�ออกแบบและเจ้้าของโครงการ ทั้้�งในด้้านรููปแบบ
พิิเศษ ความสวยงาม และคุุณภาพ ซึ่่�งบริิษััทฯ มีีทีีมงาน
ฝ่่ายขายที่่�มีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้างเป็็นอย่่างดีี
บริิษัทั ได้้จัดั ระบบงานฝ่่ายขายใหม่่โดยให้้สามารถดููแลลููกค้้าได้้
อย่่างมีีความคล่่องตััวและรวดเร็็วยิ่่ง� ขึ้้น� โดยให้้เจ้้าหน้้าที่่ข� ายที่่�
มีีประสบการณ์์ และมีีความรู้ค้� วามเชี่่ย� วชาญเกี่่ย� วกัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์
เป็็นอย่่างดีี ดููแลลููกค้้าอย่่างใกล้้ชิิด โดยแบ่่งทีีมขายดููแลลููกค้้า
เป็็น 2 ฝ่่าย คืือ ทีีมดููแลผู้้�รัับเหมาตกแต่่งภายใน และทีีมดููแล
ผู้้�รัับเหมางานยิิปซั่่�ม รวมทั้้�งได้้ปรัับเปลี่่�ยนการทำำ�งานของ
หน่่วยงานที่่�สนัับสนุุนงานขาย เช่่น หน่่วยงาน sale support
และ call centre ให้้สอดคล้้องกัับการแบ่่งทีีมขายด้้วยเช่่นกััน
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บริิษััทยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการให้้บริิการจััดส่่งผลิิตภััณฑ์์แก่่
ลููกค้้าไปถึึงยัังสถานที่่ที่� ลูู่� กค้้าต้้องการด้้วยความรวดเร็็ว บริิษัทั ฯ
มีีฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์ (BSM Call Center) คอยให้้คำำ�แนะนำำ� ให้้
คำำ�ปรึึกษา ช่่วยสนัับสนุุนและให้้บริิการหลัังการขายกัับลููกค้้า
รวมทั้้�งช่่วยประสานงานกัับฝ่่ายขายเพื่่�อส่่งคำำ�สั่่�งซื้้�อไปยัังฝ่่าย
คลัังสิินค้้า และประสานงานการจััดส่่งผลิิตภััณฑ์์ให้้ลููกค้้าตาม
กำำ�หนด ทำำ�ให้้บริิษััทได้้รัับความเชื่่�อถืือและการยอมรัับทั้้�ง
ในด้้านผลิิตภััณฑ์์และบริิการจากผู้้�ออกแบบ ผู้้�รัับเหมา และ
เจ้้าของโครงการเป็็นอย่่างดีี

No.

Benefit

1

ได้้รัับวงเงิินเครดิิตและระยะเวลาเครดิิต
ในการสั่่�งซื้้�อสิินค้้า

2

ฟรีีค่่าขนส่่ง ในเขต กทม. และ ปริิมณฑล
เมื่่�อสั่่�งซื้้�อสิินค้้า 5,000 บาท ขึ้้�นไป

3

ได้้รัับสิินค้้าภายใน 24 ชม.
หลัังจากสั่่�งซื้้�อสิินค้้า

4

ได้้รัับบริิการข้้อมููลวิิเคราะห์์เครดิิต
จากบริิษััทข้้อมููลเครดิิต (BOL)

5

ได้้รัับคำำ�แนะนำำ�การขอสิินเชื่่�อจากธนาคาร

6

ได้้รัับการยืืนราคาสำำ�หรัับงานโครงการ

7

บริิการรวบรวมรายละเอีียดข้้อมููลการ
สั่่�งซื้้�อสิินค้้าแต่่ละประเภทให้้กัับลููกค้้า

8

เข้้าร่่วมโครงการสะสมแต้้ม เพื่่�อแลกของ
รางวััล (Point Reward Program)

9

กรณีีเต็็มวงเงิินเครดิิต สามารถ
ขอปลดล็็อกการปล่่อยสิินค้้าไม่่เกิิน 10%
จากวงเงิินที่่�มีีอยู่่�

10

การเข้้าร่่วมโครงการจััดอบรมการติิดตั้้�ง
ผลิิตภััณฑ์์ ที่่�ศููนย์์อบรม BSM ฟรีี

11

บริิการส่่งช่่างเทคนิิค เข้้าตรวจสอบและ
แนะนำำ�วิิธีีแก้้ ไขปััญหาหน้้างาน

12

Platinum ฮอตไลน์์ 091-119-1557

นอกจากนี้้� บริิษััทฯ มีีนโยบายสนัับสนุุนให้้ลููกค้้าทุุกรายสมััคร
เข้้าเป็็นสมาชิิกของบริิษััทฯ เพื่่�อเป็็นการสร้้างแรงจููงใจให้้
ลููกค้้ า เกิิ ด ความรู้้�สึึ กที่่� ดีี และการมีีส่่ ว นร่่ ว ม ซึ่่� ง จะส่่ ง ผลให้้
เกิิดการซื้้�อในครั้้�งต่่อไป บริิษััทฯ ยัังมีีส่่วนร่่วมในการแนะนำำ�
ช่่องทางธุุรกิิจให้้แก่่กลุ่่�มลููกค้้าสมาชิิกด้้วยกััน รวมทั้้�งมีีการจััด
งานพบปะสัังสรรค์์ระหว่่างสมาชิิกเพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายสมาชิิก
(Networking) ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์ในการประสานธุุรกิิจร่่วมกััน
ในอนาคต ซึ่่ง� การสมััครเป็็นลููกค้้าสมาชิิกของบริิษัทั ฯ นอกจาก
จะได้้รับั ข้้อเสนอที่่ดีี� กว่่าลููกค้้าทั่่�วไปแล้้ว ยัังได้้รับั สิิทธิิประโยชน์์
ต่่างๆ ที่่�ทางบริิษััทตอบแทนคืืนสู่่�สมาชิิกอีีกด้้วย โดยสิิทธิิ
ประโยชน์์เบื้้�องต้้นจากการเป็็นสมาชิิกของบริิษััทฯ มีีดัังนี้้�
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หมายเหตุุ :
กรณีีสมาชิิกขอซื้้�อผลิิตภััณฑ์์เกิินกว่่าวงเงิินเครดิิตสููงสุุดที่่�กำำ�หนด ทีีมงานฝ่่ายขายจะต้้องขออนุุมััติิจากกรรมการบริิหาร ซึ่่�งจะต้้องพิิจารณาอนุุมััติิเป็็นกรณีีพิิเศษ

บริิษััทฯ ยัังได้้มีีการเปิิด “ศููนย์์ฝึึกอบรมช่่าง” หรืือ “BSM Training Center” เพื่่�อเพิ่่�มทัักษะในการติิดตั้้�งผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ ให้้กัับ
ผู้้�รัับเหมาที่่�เป็็นสมาชิิกของบริิษััทฯ โดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย ศููนย์์ฝึึกอบรมช่่างเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสิิทธิิประโยชน์์ที่่�ทางบริิษััทฯ ให้้บริิการ
กัับลููกค้้า

รายงานประจำ�ปี 2563
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การประเมิินความพึึงพอใจในสิินค้้าและบริิการ
บริิษััทได้้มีีการประเมิินความพึึงพอใจต่่อสิินค้้าและบริิการของบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยทำำ�การสุ่่�มตััวอย่่างจากทุุกกลุ่่�มลููกค้้า
โดยปีี 2563 บริิษััทได้้ทำำ�การสำำ�รวจความพึึงพอใจในเรื่่�องคุุณภาพสิินค้้า, ราคาสิินค้้า, การจััดส่่งสิินค้้า และการบริิการหลัังการขาย
จากกลุ่่�มตััวอย่่าง 77 ราย โดยใช้้วิิธีีสำำ�รวจผ่่านการสแกน QR Code ผลการประเมิินดัังนี้้�
ความพึึงพอใจ
ต่่อสิินค้้าและบริิการ
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ทั้้�งนี้้�ได้้สอบถามปััจจัยั ที่่�ใช้้ในการตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้า สรุุปจากผลการประเมิินได้้ว่า่ ลููกค้้าส่่วนใหญ่่ซื้้อ� สิินค้้าโดยพิิจารณาถึึงคุุณภาพสิินค้้า
ราคา และการบริิการของพนัักงานขาย เป็็นหลััก
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

กลยุุทธ์์ด้้านราคา (Price)
การกำำ�หนดราคาผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ แบ่่งตามลัักษณะ
ผลิิตภััณฑ์์แต่่ละประเภท โดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยในการแข่่งขัันเป็็น
องค์์ประกอบ โดยสามารถแบ่่งกลยุุทธ์์ด้้านราคาได้้ดัังนี้้�
ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ก่่ อ สร้้ า งที่่� ห าซื้้� อ ได้้ ทั่่� ว ไป (General Building
Products) เนื่่อ� งจากสิินค้้าประเภทดัังกล่่าวมีีจำำ�หน่่ายทั่่�วไปและ
มีีความยืืดหยุ่่�นต่่อราคาสููง บริิษััทฯ จึึงกำำ�หนดราคาสิินค้้าโดย
อ้้างอิิงตามราคาตลาด ซึ่่ง� จะมีีการสำำ�รวจราคาตลาดทุุกสััปดาห์์
เพื่่�อพิิจารณาในการปรัับราคาสิินค้้า
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังมีีนโยบายกำำ�หนดราคาสิินค้้าเท่่ากัับผู้้จำ� �ำ หน่่าย
รายอื่่�น ซึ่่�งบริิษััทฯ ให้้อำำ�นาจการตััดสิินใจลดราคาสิินค้้าเป็็น
กรณีีพิิเศษแก่่ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขาย หรืือผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์เฉพาะด้้านสำำ�หรัับผู้้อ� อกแบบ (Specified Products)
สำำ� หรัั บ ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ก ลุ่่� ม นี้้� ถึึงแม้้ ว่่ า ในตลาดจะมีีผลิิ ตภัั ณ ฑ์์
ทดแทนอยู่่�มากมายหลากหลายตราสิินค้้า และมีีการแข่่งขััน
ด้้านราคาค่่อนข้้างสููง แต่่ผลิตภั
ิ ณั ฑ์์ของบริิษัทั ฯ ก็็สามารถสร้้าง
ความแตกต่่างในด้้านคุุณภาพ ความหลากหลาย และการบริิการ
ที่่ดีี� กว่่า บริิษัทั ฯ จึึงไม่่มีีนโยบายที่่จ� ะแข่่งขัันด้้านราคากัับคู่่�แข่่ง
ในผลิิตภัณั ฑ์์กลุ่ม่� นี้้� แต่่จะกำำ�หนดราคาขายโดยวิิธีีบวกกำำ�ไรส่่วน
เพิ่่�มจากต้้นทุุนผลิิตภััณฑ์์ (Mark-up on Cost)
กลยุุทธ์์ด้้านช่่องทางการจำำ�หน่่าย (Place)
บริิษัทั ฯ มีีกลยุุทธ์์การจำำ�หน่่ายผลิิตภัณั ฑ์์ในเชิิงรุุก โดยใช้้ทีีมงาน
ฝ่่ายขายที่่�มีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งมีีความรู้้�และประสบการณ์์
ในด้้านผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง ตกแต่่งภายใน ซึ่่�งบริิษััทได้้แบ่่งทีีม
งานฝ่่ายขายออกเป็็น 2 ทีีม ได้้แก่่ ทีีมงานขายสำำ�หรัับดููแล
ผู้้อ� อกแบบ และทีีมงานขายสำำ�หรัับดููแลผู้้�รับั เหมา เพื่่อ� ให้้เข้้าถึึง
ความต้้องการที่่�แตกต่่างกัันของกลุ่่�มลููกค้้า และบริิษััทฯ ยััง
เน้้นการบริิการที่่�รวดเร็็วโดยมีีศููนย์์บริิการลููกค้้าสััมพัันธ์์ ให้้คำำ�
ปรึึกษาและแนะนำำ�ข้้อมููลต่่างๆ เกี่่�ยวกัับการตกแต่่งภายใน ซึ่่�ง
ปััจจุบัุ นั ช่่องทางการจำำ�หน่่ายผลิิตภัณั ฑ์์ของบริิษัทั ฯ มีี 2 ช่่องทาง
ดัังนี้้�
ลููกค้้ า สามารถเลืื อ กชมผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ แ ละสั่่� ง ซื้้� อ ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ไ ด้้
โดยตรง ณ สำำ�นัักงานขายของบริิษััทฯ (Gyproc Center)
ลููกค้้าสามารถสั่่�งซื้้�อสิินค้้าได้้โดยตรงผ่่านศููนย์์บริิการลููกค้้า
สััมพัันธ์์ ในกรณีีที่่�เป็็นสมาชิิกของบริิษััทฯ อยู่่�ก่่อนแล้้ว หรืือสั่่�ง
ซื้้�อผ่่านทีีมงานขายในกรณีีที่่�เป็็นลููกค้้าใหม่่หรืือยัังไม่่ได้้สมััคร
เป็็นสมาชิิก ซึ่่�งการรัับบริิการทั้้�ง 2 วิิธีีนี้้� ลููกค้้าจะได้้รัับความ
สะดวก และรวดเร็็ว

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)
บริิ ษัั ท มีีการจัั ด กิิ จ กรรมส่่ ง เสริิ ม การขายโดยมุ่่�งเน้้ น การ
ตอบแทนคืืนแก่่ลููกค้้าสมาชิิกเป็็นหลััก (Loyalty Program)
โดยลููกค้้าสมาชิิกจะได้้รัับสิิทธิิเข้้าร่่วมโปรโมชั่่�นพิิเศษต่่างๆ ที่่�
บริิษัทั ฯ จััดขึ้้น� เช่่น การได้้รับั ส่่วนลดพิิเศษสำำ�หรัับลููกค้้าสมาชิิก
แต่่ละระดัับ การยืืนราคาสิินค้้าสำำ�หรัับโครงการที่่มีี� ระยะเวลาการ
ก่่อสร้้างที่่�นานกว่่าปกติิ การสะสมคะแนนเพื่่�อแลกของรางวััล
การจััดส่่งฟรีีสำำ�หรัับลููกค้้าระดัับ Platinum หรืือการบริิการ
จััดส่่งภายใน 24 ชั่่�วโมง เป็็นต้้น
ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสือ่ สารไปยังกลุม่ ลูกค้า โดย
การใช้สื่อออนไลน์ เช่น วิดีโอ Youtube เว็บไซต์ของบริษัท
หรือการเข้าร่วมในการจัดงานหรือนิทรรศการแสดงสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในและการ
ก่อสร้างทั้งส่วนของอาคารส�ำนักงานและที่อยู่อาศัย
กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
เนื่่�องจากการตััดสิินใจเลืือกซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้างและตกแต่่ง
ภายใน เจ้้าของโครงการจะแจ้้งงบประมาณและรููปแบบความ
ต้้องการแก่่ผู้้�ออกแบบงานตกแต่่งภายใน เพื่่�อทำำ�การออกแบบ
และกำำ�หนดชนิิดของผลิิตภััณฑ์์ หลัังจากนั้้�นผู้้�รัับเหมางาน
ตกแต่่ ง ภายในจะเป็็ น ผู้้�จัั ด ซื้้� อ ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ตามที่่� ผู้้� อ อกแบบ
กำำ�หนดเพื่่�อนำำ�ไปใช้้ก่่อสร้้างตกแต่่งภายใน เมื่่�อเสร็็จงานแล้้ว
ขั้้� น ตอนสุุ ด ท้้ า ยคืื อ การตรวจรัั บ งานโดยเจ้้ า ของโครงการ
บริิษััทฯ มีีความเข้้าใจในลัักษณะความสััมพัันธ์์ของแต่่ละฝ่่าย
เป็็นอย่่างดีี บริิษัทั ฯ จึึงกำำ�หนดกลุ่ม่� ลููกค้้าเป้้าหมายเป็็น 3 กลุ่่�ม
ได้้แก่่
1. เจ้้าของโครงการ
2. ผู้้�ออกแบบ เช่่น สถาปนิิก และมััณฑนากร
3. ผู้้�รัับเหมา ได้้แก่่ ผ้้รัับเหมาตกแต่่งภายใน และผู้้�รัับเหมา
ทั่่�วไป

ภาวะการแข่่งขััน

บริิษััทฯ ไม่่มีีคู่่�แข่่งขัันทางตรง (Direct Competitor) เนื่่�องจาก
บริิษััทมีีความแตกต่่างจากคู่่�แข่่งขัันรายอื่่�นทั้้�งด้้านลัักษณะ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�จััดจำำ�หน่่าย และด้้านกลุ่่�มลููกค้้า กล่่าวคืือ บริิษััทฯ
มีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้างตกแต่่งภายในและจำำ�หน่่าย
ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ดัั ง กล่่ า วภายใต้้ ต ราสิิ น ค้้ า ของบริิ ษัั ท เอง และ
เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายแต่่เพีียงผู้้�เดีียวในประเทศไทยสำำ�หรัับ
ผลิิตภััณฑ์์ภายใต้้ลิิขสิิทธิ์์�ตราสิินค้้าชั้้�นนำำ�จากต่่างประเทศ
บางผลิิตภััณฑ์์ ในด้้านกลุ่่�มลููกค้้าของบริิษััทฯ เน้้นการตลาด
ทางตรงสู่่�กลุ่่�มผู้้�ออกแบบ (Interior Designer) และผู้้�รัับเหมา
งานตกแต่่งภายใน (Interior Constructor) เป็็นหลััก ในขณะที่่�
คู่่�แข่่งขัันส่่วนใหญ่่เน้้นกลุ่่�มลููกค้้าประเภทผู้้�รับั เหมา และเจ้้าของ
บ้้านพัักอาศััย (End User) ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าที่่�ผู้้�ประกอบการ
จะต้้องเผชิิญกัับการแข่่งขัันที่่�ค่่อนข้้างสููง บริิษััทฯ มีีคู่่�แข่่งขััน
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ทางอ้้อม (Indirect Competitor) ซึ่่ง� เป็็นผู้้ป� ระกอบการศููนย์์ค้า้ ส่่ง
ค้้าปลีีกวััสดุุก่่อสร้้างและอุุปกรณ์์ตกแต่่ง และผู้้�ประกอบการ
ร้้านค้้าจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้างตกแต่่งภายในเฉพาะด้้าน

และผลิิตภััณฑ์์ฮาร์์ดแวร์์ (เช่่น กลอนประตูู ตะปูู) จนถึึงวััสดุุ
ซ่่อมแซม/ตกแต่่งที่่�อยู่่�อาศััย โดยเน้้นกลุ่่�มลููกค้้าภายในพื้้�นที่่�
และบริิเวณใกล้้เคีียง

ปััจจุุบัันในประเทศไทยมีีผู้้�ประกอบธุุรกิิจจำำ�หน่่ายวััสดุุก่่อสร้้าง
และตกแต่่งจำำ�นวน 13,000 ราย (อ้้างอิิงข้้อมููลบทวิิเคราะห์์
ศููนย์์ วิิ จัั ย ธนาคารกรุุ ง ศรีีอยุุ ธ ยา) ซึ่่� ง แบ่่ ง ตามลัั ก ษณะ
การจัั ด จำำ�หน่่ายและรููปแบบการให้้บริิการ เป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ
1.) ผู้้ป� ระกอบการรายใหญ่่มีีรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจแบบร้้านค้้า
ส่่งค้้าปลีีกสมััยใหม่่ (Modern Trade) มีีแนวคิิดให้้เป็็นศููนย์์รวม
สิินค้้าวััสดุุก่่อสร้้างและสิินค้้าตกแต่่งบ้้านครบวงจร ที่่�ลููกค้้า
สามารถเลืือกซื้้�อสิินค้้าเกี่่�ยวกัับบ้้านได้้ในที่่�เดีียว (One Stop
Shopping) ปััจจุบัุ นั มีีผู้้ป� ระกอบการรายใหญ่่ที่เ่� ป็็น Modern Trade
8 ราย ประกอบด้้วยกลุ่่�มโอมโปร (ร้้านโฮมโปร และ เมกาโฮม)
ไทยวััสดุุ, สยามโกลบอลเฮ้้าส์์, ดููโอม, บุุญถาวร, แกรนด์์โฮมมาร์์ท
โฮมฮัับ ซึ่่�งมีีส่่วนแบ่่งการตลาดรวม 30% ของรายได้้รวมใน
กลุ่่�มร้้านค้้าวััสดุุก่่อสร้้างทั้้�งหมด 2.) กลุ่่�มผู้้�ค้้าวััสดุุก่่อสร้้าง
ดั้้�งเดิิม (Traditional trade) ได้้แก่่ ร้้านค้้าวััสดุุก่่อสร้้างที่่�ระบบ
การบริิหารจััดการยัังไม่่ทัันสมััยครบวงจร ผู้้�ค้้าส่่วนใหญ่่จะ
จำำ�หน่่ายสิินค้้าตั้้�งแต่่วััสดุุก่่อสร้้างพื้้�นฐาน อาทิิ ปููน ทราย

การจััดหาผลิิตภััณฑ์์
ในส่่วนของผลิิตภััณฑ์์ภายใต้้ตราสิินค้้าของบริิษััท ซึ่่�งมีีทั้้�งการ
ดำำ�เนิินการผลิิตสิินค้้าด้้วยตนเอง และว่่าจ้้างโรงงานผู้้�ผลิิตทั้้�ง
ในประเทศและต่่างประเทศที่่�ได้้คุุณภาพผ่่านเกณฑ์์มาตรฐาน
ที่่�บริิษััทกำำ�หนด สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ทั่่�วไป บริิษััทฯ มีีนโยบาย
การจััดซื้้�อจากผู้้�ผลิิตโดยตรง ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีขั้้�นตอนและวิิธีี
การจััดหาผลิิตภััณฑ์์โดยการกำำ�หนดรููปแบบ คุุณลัักษณะ และ
ประเภทผลิิตภััณฑ์์ที่่�ต้้องการตามแผนการขายของฝ่่ายขาย
หลัังจากนั้้น� จะพิิจารณาคััดเลืือกและจััดซื้้อ� ผลิิตภัณ
ั ฑ์์จากผู้้�ผลิติ
ซึ่่�งโดยปกติิจะทำำ�การคััดเลืือกผู้้�ผลิิตมากกว่่าหนึ่่�งราย ยกเว้้น
ผู้้�ผลิิตที่่�เป็็นพัันธมิิตรของบริิษััทมาเป็็นเวลานาน อาทิิ บริิษััท
ไทยผลิิตภััณฑ์์ยิิปซั่่�ม จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นต้้น สำำ�หรัับการ
พิิจารณาตััดสิินใจจััดหาผลิิตภััณฑ์์จะเป็็นการพิิจารณาร่่วมกััน
ระหว่่างฝ่่ายบริิหาร ฝ่่ายพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ และฝ่่ายขาย เพื่่�อ
ให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณลัักษณะเป็็นไปตามที่่�กำำ�หนด

ปีี 2563 บริิษััทฯ มีียอดสั่่�งซื้�้อผลิิตภััณฑ์์จากคู่่�ค้้ารายใหญ่่ ดัังนี้้�
บริิษััท
1. บริิษัทั ไทยผลิิตภัณ
ั ฑ์์ยิปซั่่
ิ ม� จำำ�กัดั (มหาชน)

ผลิิตภััณฑ์์
ยิิปซั่่�ม

ประเทศ
ไทย

ระยะเวลาติิดต่่อ
ยอดสั่่�งซื้้�อ ปีี 2563
มากกว่่า 10 ปีี 95.63 ล้้านบาท
คิิ ด เป็็ น ร้้ อ ยละ 46.24 ของมูู ล ค่่ า การสั่่� ง ซื้้� อ
สิินค้้ารวม

งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
ณ 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯ มีีงานที่่�อยู่่�ระหว่่างผลิิตจำำ�นวน 10.96 ล้้านบาท
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

ปััจจััย
ความเสี่่�ยง
ความเสี่่� ย งสำำ� หรัั บ ธุุรกิิ จ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ก่่ อ สร้้าง
(Building Products)
1. ความเสี่่�ยงจากการถููกยกเลิิกสััญญาเช่่าที่่�ดิิน
และอาคาร
บริิ ษัั ท ฯ ได้้ ทำำ� การเช่่ า ที่่� ดิิ น และอาคารจากบุุ ค คลอื่่� น โดย
ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้เป็็นที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่และโกดัังเก็็บของ ดัังนั้้�น
บริิษััทฯ จึึงมีีความเสี่่�ยงที่่�อาจจะถููกยกเลิิกสััญญาเช่่าที่่�ดิินและ
อาคาร หรืือการไม่่ได้้รัับการต่่อสััญญาเช่่าที่่�ดิินและคลัังสิินค้้า
แห่่งใดแห่่งหนึ่่ง� อัันจะทำำ�ให้้บริิษัทั อาจจะต้้องมีีค่่าใช้้จ่า่ ยในการ
ย้้ายสำำ�นักั งานและคลัังสิินค้้า ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทได้้
สำำ�หรัับสััญญาเช่่าที่่ดิ� นิ พร้้อมสิ่่ง� ปลููกสร้้างที่่เ� ป็็นที่่ตั้้� ง� สำำ�นักั งานใหญ่่
ของบริิษััท ได้้ทำำ�สััญญาเช่่าไว้้กัับเครืือญาติิของผู้้�บริิหารหลััก
ของบริิษััท และ บริิษััทฯ มีีมาตรการป้้องกัันความเสี่่�ยง โดยทำำ�
ข้้อตกลงสััญญาเช่่าแต่่ละครั้้�ง มีีกำำ�หนดอายุุของสััญญาครั้้�งละ
3 ปีี และมีีเงื่่อ� นไขพิิเศษให้้สิทิ ธิิแก่่บริิษัทั ฯ ในการต่่ออายุุสัญั ญา
เช่่าออกไปอีีกไม่่น้อ้ ยกว่่า 2 ปีี โดยมีีกำำ�หนดเพดานสููงสุุดในการ
ปรัับขึ้้�นค่่าเช่่าแต่่ละครั้้�งไว้้แน่่นอน และหากผู้้�ให้้เช่่าต้้องการ
ยกเลิิกสััญญาเช่่าต้้องแจ้้งให้้บริิษัทั ฯ ทราบก่่อนล่่วงหน้้าไม่่น้อ้ ย
กว่่า 60 วััน โดยบริิษััทฯ มีีนโยบายเจรจาต่่อสััญญาเช่่าก่่อน
สััญญาเช่่าครบกำำ�หนดไม่่น้้อยกว่่า 90 วััน

นอกจากนี้้� หากมีีการโอนสิิทธิิการเช่่าของบริิษััท ผู้้�ให้้เช่่า
จะจััดหาพื้้�นที่่�แปลงอื่่�นมาให้้ใช้้ทดแทนหรืือชดใช้้ค่่าเสีียหาย
ให้้แก่่บริิษััท จึึงน่่าจะทำำ�ให้้ความเสี่่�ยงที่่�บริิษััท อาจจะถููก
ยกเลิิกสััญญาเช่่าที่่ดิ� นิ และอาคารก่่อนกำำ�หนดมีีความเป็็นไปได้้
ไม่่มากนััก และในอดีีตที่่�ผ่่านมาบริิษััทฯ ยัังไม่่เคยถููกยกเลิิก
สััญญาเช่่า หรืือไม่่ได้้รัับการต่่อสััญญาเช่่า

2. ความเสี่่�ยงในการจััดหาผลิิตภััณฑ์์

บริิษััทฯ มีีการจััดหาผลิิตภััณฑ์์ในลัักษณะของการว่่าจ้้างผลิิต
สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ภายใต้้ลิิขสิิทธิ์์�ตราสิินค้้าของบริิษััทเอง และ
บริิษััทฯ ทำำ�การสั่่�งซื้้�อผลิิตภััณฑ์์จากเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�ตราสิินค้้า
ชั้้� น นำำ�ทั้้� ง ในประเทศและต่่ า งประเทศโดยเฉพาะ บริิ ษัั ท
ไทยผลิิตภััณฑ์์ยิิบซั่่�ม จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งเป็็นผู้้�จััดจำำ�หน่่าย
ผลิิตภัณั ฑ์์ยิบิ ซั่่ม� รายหลัักให้้แก่่บริิษัทั ฯ มาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ดัังนั้้น�
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บริิ ษัั ท ฯ จึึงมีีความเสี่่� ย งในการจัั ด หาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ใ นกรณีีที่่�
ผู้้�ผลิติ และเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์ต� ราสิินค้้าอาจจะไม่่สามารถผลิิตหรืือ
จำำ�หน่่ายผลิิตภัณั ฑ์์ให้้แก่่บริิษัทั ฯ ได้้ตามคุุณภาพ ปริิมาณ เวลา
และเงื่่�อนไขที่่�บริิษััทกำำ�หนดไว้้ได้้ รวมทั้้�งมีีความเสี่่�ยงในการ
ที่่�เจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�ตราสิินค้้าอาจบอกเลิิกหรืือไม่่ต่่อสััญญาการ
เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ให้้แก่่บริิษััท ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อการ
ดำำ�เนิินงานและการเติิบโตของบริิษััทฯ
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ มีีการติิดต่่อค้้าขายและมีีความสััมพัันธ์์
ที่่ดีีกั
� บั ผู้้�ผลิติ และผู้้จำ� �ำ หน่่ายผลิิตภัณั ฑ์์ต่า่ งๆ มาเป็็นระยะเวลานาน
โดยเฉพาะบริิษัทั ฯ ได้้ทำำ�สัญั ญาเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ให้้กับั บริิษัทั ไทยผลิิตภัณั ฑ์์ยิบิ ซั่่ม� จำำ�กัดั (มหาชน) ซึ่่ง� เป็็นกลุ่ม่�
ผลิิตภัณั ฑ์์หลัักที่่ส� ร้้างยอดรายได้้ให้้กับั บริิษัทั ฯ ทั้้�งยัังได้้ร่ว่ มมืือกััน
จััดตั้้�งศููนย์์เรีียนรู้้� พััฒนาฝีีมืือผู้้�รัับเหมา (Gyproc Training
Center) ในบริิเวณพื้้�นที่่�ของบริิษััทฯ ดัังนั้้�นจึึงถืือได้้ว่่าบริิษััทฯ
และบริิษััท ไทยผลิิตภััณฑ์์ยิิบซั่่�ม จำำ�กััด เป็็นหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจ
ที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัันด้้วยดีีเสมอมา
ในส่่วนของการจััดหาผลิิตภัณั ฑ์์ประเภทอื่่น� ๆ บริิษัทั ฯ มีีนโยบาย
กระจายการจััดหาผลิิตภััณฑ์์ โดยมีีการติิดต่่อกัับโรงงานผู้้�ผลิิต
ในประเทศที่่�ได้้คุุณภาพผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานที่่�บริิษััท กำำ�หนด
ไว้้มากกว่่า 1 แห่่ง นอกจากนี้้� ส่่วนผลิิตภััณฑ์์ภายใต้้ลิิขสิิทธิ์์�
ตราสิินค้้าจากต่่างประเทศที่่�บริิษััทฯ เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่าย
แต่่เพีียงผู้้�เดีียวในประเทศไทย บริิษััทฯ ก็็มีีการทำำ�สััญญา
แต่่งตั้้�งเป็็นตััวแทนหลัักในการจััดการผลิิต และสััญญาแต่่งตั้้�ง
เป็็ น ตัั ว แทนจำำ� หน่่ า ยผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ดัั ง นั้้� น บริิ ษัั ท ฯ คาดว่่ า
ความเสี่่ย� งที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� จากการจััดหาผลิิตภัณั ฑ์์จึึงมีีโอกาสน้้อย
และที่่�ผ่่านมาก็็ยัังไม่่เคยประสบปััญหาดัังกล่่าวแต่่อย่่างใด
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ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของต้้นทุุนผลิิตภััณฑ์์
และอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ

บริิษััทฯ อาจได้้รัับความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของต้้นทุุน
ผลิิตภััณฑ์์ อัันเนื่่�องมาจากการปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นของต้้ น ทุุ น
วัั ตถุุ ดิิ บ แต่่ ล ะประเภท รวมทั้้� ง ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ที่่� นำำ� เข้้ า มาจาก
ต่่ า งประเทศที่่� อาจได้้ รัั บ ผลกระทบจากความผัั น ผวนของ
อััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อ
ต้้นทุุนผลิิตภััณฑ์์เช่่นกััน โดยผลกระทบดัังกล่่าวจะส่่งผลให้้
ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรขั้้�นต้้นของบริิษััทลดลง
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการวางแผนและ
การบริิหารการจััดซื้้�อผลิิตภััณฑ์์และการบริิหารสิินค้้าคงคลััง
รวมทั้้�งการบริิหารระบบขนส่่งและโลจิิสติิกส์์ เพื่่�อควบคุุมและ
บริิหารต้้นทุุนรวมทั้้�งค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
รวมทั้้ง� มีีการพิิจารณาปรัับราคาขายผลิิตภัณ
ั ฑ์์แต่่ละประเภทให้้
สอดคล้้องกัับต้้นทุุนโดยสม่ำำ��เสมอ ซึ่่ง� ที่่ผ่� า่ นมาก็็ได้้รับั ความร่่วม
มืือด้้วยดีีจากผู้้จำ� �ำ หน่่ายผลิิตภัณั ฑ์์ในการกำำ�หนดกรอบราคาขาย
โดยหากผู้้�จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ต้้องการปรัับราคาเกิินกว่่ากรอบ
ราคาที่่�กำำ�หนดต้้องแจ้้งให้้บริิษััททราบล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า
30 วััน เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถวางแผนในการจััดซื้้�อและแจ้้ง
ราคาใหม่่ให้้กัับลููกค้้าของบริิษััทฯ ได้้
ในส่่วนของผลิิตภััณฑ์์ที่่�นำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ กรณีีที่่�เป็็นการ
สั่่�งซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ ในปริิมาณสููงอย่่างมีีนััยยะสำำ�คััญ บริิษััทฯ
มีีนโยบายป้้ อ งกัั น ความเสี่่� ย งจากความผัั น ผวนของอัั ต รา
แลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศโดยทำำ�สััญญาซื้้�อขายอััตรา
แลกเปลี่่� ย นล่่ ว งหน้้ า (Forward Contract) เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น
ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

ต่่างประเทศ ซึ่่ง� ปััจจุบัุ นั บริิษัทั ฯ มีีวงเงิินทำำ�สัญั ญาซื้้อ� ขายอััตรา
แลกเปลี่่�ยนล่่วงหน้้า (Forward Contract) กัับสถาบัันการเงิิน
อย่่างเพีียงพอในการควบคุุมความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน

4. ความเสี่่ย� งจากการที่่ผลิ
� ติ ภััณฑ์์ถููกลอกเลีียนแบบ

ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ก่อ่ สร้้างตกแต่่งภายในเป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่มีีคุ
่� ณ
ุ ลัักษณะ
และรููปแบบที่่ง่� า่ ยต่่อการลอกเลีียนแบบ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การ
ลอกเลีียนแบบรููปลัักษณ์์ภายนอก อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ ได้้
มุ่่�งเน้้นให้้ควาสำำ�คััญกัับคุุณภาพ ลัักษณะการใช้้งาน และการ
พััฒนารููปแบบให้้มีีลัักษณะเฉพาะตััวที่่�ยากต่่อการลอกเลีียน
แบบแต่่ง่่ายต่่อการติิดตั้้�งใช้้งาน และมีีการจดอนุุสิิทธิิบััตร
ผลิิตภััณฑ์์ (Patent) เพื่่�อป้้องกัันการผลิิตสิินค้้าลอกเลีียนแบบ
ปััจจุุบัันบริิษััทได้้รัับการรัับรองอนุุสิิทธิิบััตรสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์
วงกบประตููและผลิิตภััณฑ์์วงกบช่่องแสง และได้้รัับสิิทธิิบััตร
การออกแบบผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ห น้้ า ตัั ด โลหะเป็็ น ที่่� เ รีียบร้้ อ ยแล้้ ว
รวมทั้้�งบริิษััทยัังได้้รัับความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีีจาก บริิษััท
ไทยผลิิตภััณฑ์์ยิิบซั่่�ม จำำ�กััด (มหาชน) ในการออกหนัังสืือ
รัับรองคุุณสมบััติิผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััท ให้้แก่่ลููกค้้าประเภท
ผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้างตกแต่่งภายในเพื่่�อนำำ�ไปยืืนยัันแก่่เจ้้าของ
โครงการ นอกจากนี้้� บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการให้้บริิการคำำ�แนะนำำ�
และคำำ�ปรึึกษาการใช้้ผลิตภั
ิ ณั ฑ์์ควบคู่่�กัับการจำำ�หน่่ายผลิิตภัณั ฑ์์
เพื่่�อสร้้างการยอมรัับและความภัักดีีในการใช้้ผลิิตภััณฑ์์ของ
บริิษััท มากยิ่่�งขึ้้�น

ความเสี่่�ยงสำำ�หรัับธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
(Real Estate)
1. ความเสี่่� ย งจากการจัั ด หาที่่� ดิิ น เพื่่� อ พัั ฒน า
โครงการ

การจััดหาที่่�ดิินที่่�มีีศัักยภาพเป็็นปััจจััยสำำ�คััญอย่่างหนึ่่�งในการ
พััฒนาโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์ ให้้ประสบความสำำ�เร็็จและ
สามารถตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภค ในช่่วงหลายปีี
ที่่�ผ่่านมาประเทศไทยมีีการลงทุุนพััฒนาระบบสาธารณููปโภค
และโครงสร้้างพื้้�นฐานของภาครััฐทั้้�งในกรุุงเทพ, ปริิมณฑลและ
ในส่่วนภููมิิภาค ซึ่่�งรวมถึึงการก่่อสร้้างรถไฟฟ้้า การสร้้างและ
ขยายถนนเส้้นทางต่่างๆ ทำำ�ให้้เกิิดการขยายตััวของเมืืองและ
โครงการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ และมีีความต้้องการที่่�ดิินเพื่่�อ
รองรัับการเจริิญเติิบโตของธุุรกิิจและที่่อ� ยู่่�อาศััยเพิ่่�มขึ้้น� รวมถึึง
มีีการเก็็งกำำ�ไรจากการซื้้อ� ขายที่่ดิ� นิ ส่่งผลให้้ราคาที่่ดิ� นิ ในหลาย
พื้้�นที่่ป� รัับตััวเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างรวดเร็็ว โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในพื้้�นที่่ที่� มีี่�
ความต้้องการซื้้อ� สููง ขณะที่่แ� ปลงที่่ดิ� นิ ที่่มีีศั
� กั ยภาพในการพััฒนา
มีีจำำ�กัดั จึึงเกิิดการแข่่งขัันในการซื้้อ� ที่่ดิ� นิ และส่่งผลให้้ราคาที่่ดิ� นิ
ที่่มีีศั
� กั ยภาพมีีราคาสููงขึ้้น� ซึ่่ง� ต้้นทุุนที่่ดิ� นิ ถืือว่่าเป็็นปััจจัยั สำำ�คัญั
ในการแข่่งขัันในการพััฒนาโครงการ อาทิิเช่่น ที่่�ดิินย่่านธุุรกิิจ
ใจกลางเมืือง ที่่�ดิินในแนวรถไฟฟ้้า และที่่�ดิินติิดถนนใหญ่่
ซึ่่�งเป็็นที่่�ต้้องการของผู้้�ประกอบการ ทำำ�ให้้มีีการแย่่งซื้้�อที่่�ดิิน

ส่่งผลให้้ราคาที่่�ดิินมีีการปรัับขึ้้�นตามความต้้องการในการซื้้�อ
ของผู้้�ประกอบการ ทำำ�ให้้การพััฒ นาโครงการมีีความยาก
มากขึ้้�น ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้อััตรากำำ�ไรเบื้้�องต้้นลดลงและยัังเพิ่่�ม
ความเสี่่�ยงในการขายเนื่่�องจากราคาขายที่่�ต้้องปรัับตััวสููงขึ้้�น
บริิษัทั มีีนโยบายสร้้างการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อ� งและมีีเสถีียรภาพ
จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดหาที่่�ดิินเพื่่�อการพััฒนาโครงการ
โดยจะมีีการจััดทำำ�แผนพััฒนาโครงการในระยะเวลา 1-2 ปีี
การจััดหาที่่ดิ� นิ จะติิดต่่อผ่่านทั้้�งนายหน้้าซื้้อ� ขายที่่ดิ� นิ และติิดต่่อ
โดยตรงกัับเจ้้าของที่่�ดิิน ก่่อนการตััดสิินใจซื้้�อที่่�ดิิน บริิษััท
จะพิิจารณาเลืือกที่่�ดิินในทำำ�เลที่่�มีีศัักยภาพ อยู่่�ในเส้้นทาง
คมนาคมที่่�เดิินทางสะดวกและใกล้้รถไฟฟ้้าสายหลััก อยู่่�กลาง
แหล่่งชุุมชนและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก ที่่�ผ่่านมาการพััฒนา
โครงการต่่างๆ ได้้รัับการตอบรัับจากลููกค้้าดีีเนื่่�องจากโครงการ
ตั้้ง� อยู่่�ในทำำ�เลที่่ดีี� และตั้้ง� ราคาที่่ผู้� อ้� ยู่่�อาศััยจริิงสามารถเข้้าถึึงได้้
อีีกทั้้�งยัังได้้รับั การสนัับสนุุนทางด้้านการเงิินจากสถาบัันการเงิิน
ต่่างๆ เป็็นอย่่างดีี

2. ความเสี่่�ยงของการเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน

บริิ ษัั ท ทีีค ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กัั ด แม้้ ว่่ า จะเป็็ น บริิ ษัั ท
ใหม่่ ใ นธุุ ร กิิ จพัั ฒ นาอสัั ง หาริิ ม ทรัั พย์์ แต่่ โ ครงการพัั ฒ นา
อสัังหาริิมทรััพย์์ของบริิษััทก็็ได้้รัับการสนัับสนุุนจากสถาบััน
การเงิิน เนื่่อ� งจากทางบริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญั กัับโครงการในเรื่่อ� ง
รููปแบบของโครงการที่่�พััฒนาและทำำ�เลที่่�ตั้้�ง ที่่�อยู่่�ใจกลางเมืือง
ย่่าน CBD และใกล้้รถไฟฟ้้า ประกอบกัับผลงานที่่�ผ่่านมาของ
ทีีมผู้้�บริิหาร มีีประวััติิการพััฒนาโครงการที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ
มาแล้้วหลายโครงการ จึึงทำำ�ให้้เป็็นที่่เ� ชื่่อ� ถืือของสถาบัันการเงิิน
ต่่างๆ ที่่�ผ่่านมาสถาบัันการเงิินหลายแห่่งยิินดีีให้้การสนัับสนุุน
เงิินทุุนในแต่่ละโครงการ โดยบริิษััทได้้ทำำ�การเปรีียบเทีียบ
ข้้อเสนอเพื่่�อทำำ�ให้้โครงการมีีต้้นทุุนที่่�เหมาะสมที่่�สุุด
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3. ความเสี่่� ย งจากการปรัั บ เปลี่่� ยน กฎระเบีียบ
ข้้อบัั ง คัั บ หรืื อ กฎหมายที่่� เ กี่่� ยวข้้ องกัั บธุุ ร กิิ จ
อสัังหาริิมทรััพย์์

การดำำ� เนิิ น งานในธุุ ร กิิ จ อสัั ง หาริิ ม ทรัั พย์์ ต้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ตาม
กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ หรืือกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องหลายฉบัับ อาทิิ
พระราชบััญญััติิจััดสรรที่่�ดิิน พระราชบััญญััติิอาคารชุุด และ
กฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้กฎหมายต่่างๆ
มีีความสอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อม และสภาพเศรษฐกิิจใน
ปััจจุุบััน กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ หรืือกฎหมายดัังกล่่าว จึึงมีีการ
ปรัับปรุุง เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา

บริิษััทได้้ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงดัังกล่่าว จึึงได้้กำำ�หนดให้้การ
ปฏิิบััติิงานต่่างๆ ต้้องเป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด ทั้้�งนี้้�
ก่่อนการพััฒนาโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์ บริิษััทจะตรวจสอบ
กฎหมายที่่ค� วบคุุมธุุรกิิจพัฒ
ั นาอสัังหาริิมทรััพย์อ์ ย่่างรอบคอบ
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการปรัับเปลี่่�ยนกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

4. ความเสี่่ย� งจากความล่่าช้้าในการโอนกรรมสิิทธิ์์�
ของลููกค้้า

ความเสี่่� ย งจากความล่่าช้้าในการโอนกรรมสิิท ธิ์์�ข องลููกค้้า
เกิินกว่่าที่่�กำำ�หนดหรืือการผิิดนััดชำำ�ระเงิินค่่าโอนกรรมสิิทธิ์์�
ส่่วนใหญ่่เกิิดจากการที่่�ลููกค้้าไม่่สามารถขอสิินเชื่่�อกัับสถาบััน
การเงิินได้้ ซึ่่�งส่่งผลต่่อการรัับรู้้�รายได้้ของบริิษััทฯ ที่่�อาจ
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ไม่่เป็็นไปตามประมาณการหรืือการวางแผนการบริิหารเงิินสด
และสภาพคล่่ อ งที่่� อาจคลาดเคลื่่� อ น ซึ่่� ง อาจทำำ� ให้้ บ ริิ ษัั ท ฯ
ต้้องนำำ�ห้้องชุุดดัังกล่่าวออกมาจำำ�หน่่ายใหม่่ อย่่างไรก็็ตาม
บริิษัทั ฯ มีีกระบวนการ pre-approve ที่่ทำ� ำ�ร่ว่ มกัับสถาบัันการเงิิน
หลายแห่่ ง ในการพิิ จารณาความสามารถในการขอสิิ น เชื่่� อ
เบื้้�องต้้น และพิิจารณาวงเงิินที่่�จะได้้รัับอนุุมััติิ เพื่่�อให้้ผู้้�ซื้้�อ
พิิจารณาก่่อนตััดสิินใจซื้้�อห้้องชุุดกัับบริิษััทฯ โดยกระบวนการ
ดัั ง กล่่ า วใช้้ ร ะยะเวลาไม่่ นานในการทราบผล นอกจากนี้้�
บริิษััทฯ โดยทีีมขายได้้มีีกระบวนการติิดตามและนััดหมายการ
ดำำ�เนิินการโอนกรรมสิิทธิ์์กั� บั ลููกค้้าอย่่างใกล้้ชิดิ และประสานงาน
กัับฝ่่ายการเงิินทำำ�ให้้สามารถวางแผนทางการเงิินได้้อย่่าง
เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ

5. ความเสี่่�ยงจากภาวะเศรษฐกิิจชะลอตััว

จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19
ส่่งผลให้้เศรษฐกิิจทั้้ง� โลก รวมถึึงเศรษฐกิิจประเทศไทยชะลอตััว
ส่่งผลให้้ลููกค้้าเกิิดความลัังเลในการตััดสิินใจเลืือกโครงการ
และชะลอการตััดสิินใจในการซื้้�อ อย่่างไรก็็ตามบริิษััทได้้มีีการ
ทบทวนรายละเอีียดของโครงการให้้สอดคล้้องกัับไลฟสไตล์์
ที่่�เปลี่่�ยนไป เพื่่�อให้้สามารถตอบโจทย์์ลููกค้้ามากยิ่่�งขึ้้�น และ
ทำำ�ให้้เกิิดการตััดสิินใจซื้้�อ สำำ�หรัับการเริ่่�มก่่อสร้้างโครงการ
ในอนาคตที่่บ� ริิษัทั จััดหาที่่ดิ� นิ เตรีียมไว้้แล้้ว บริิษัทั มีีการประเมิิน
ผลกระทบทางเศรษฐกิิจเป็็นระยะ เพื่อ่� ตััดสิินใจเริ่่ม� การก่่อสร้้าง
ในช่่วงเวลาที่่�เหมาะสมต่่อไป
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

ความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม

บริิษัทั ประกอบกิิจการด้้วยความดููแลและใส่่ใจต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
เศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มีีคุุณธรรม
จริิยธรรม และตั้้�งอยู่่�บนหลัักการการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เป็็น
เครื่่�องมืือในการกำำ�กัับดููแลให้้กิิจการของบริิษััทดำำ�เนิินไปด้้วย
ความสื่่�อสััตย์์ สุุจริิต โปร่่งใส และยุุติิธรรม โดยตระหนัักถึึง
ผลกระทบทางลบต่่อเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม โดย
น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงมาบููรณาการให้้เกิิดการ
ดำำ�เนิินกิิจการ เป็็นการสร้้างความสำำ�เร็็จและประโยชน์์สุุข ซึ่่�ง
ส่่งผลดีีต่่อความยั่่ง� ยืืนของกิิจการ โดยบริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินการดัังนี้้�

ภายในองค์์กร
1.	บริิษััทมีีการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์อย่่างมีี
ความรัับผิิดชอบ

1.1 บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อการเรีียนรู้้� การฝึึกอบรม
เพื่่�อพััฒนาความรู้้� ความสามารถของพนัักงานใน
ทุุกระดัับชั้้�น ทั้้�งความรู้้�ในทัักษะเฉพาะในงาน และ
ทัักษะการบริิหารงาน เพื่่�อให้้พนัักงานได้้เติิบโตใน
องค์์กร เป็็นผู้้�บริิหารที่่�ดีีต่่อไปในอนาคต
1.2. บริิษััทให้้ข้้อมููลที่่�โปร่่งใสกัับพนัักงาน มีีการประชุุม
พนัักงานเพื่่�อแถลงนโยบาย ทิิศทาง และเป้้าหมาย
ทั้้�งที่่�เป็็นตััวเลข และไม่่เป็็นตััวเลข เพื่่�อให้้รัับทราบ
และเข้้าใจ และดำำ�เนิินงานไปในทิิศทางเดีียวกััน
1.3 สนัับสนุุนให้้พนักั งานในองค์์กร มีีการใช้้ชีีวิตที่
ิ ส่� มดุุล
ระหว่่างการทำำ�งาน และชีีวิิตครอบครััว โดยพััฒนา
ระบบการจััดการให้้มีีประสิิทธิิภาพ ใช้้เทคโนโลยีีมา
ช่่วยในการทำำ�งานในทุุกแผนก เพื่่�อให้้การทำำ�งานมีี
ประสิิทธิิภาพ รวดเร็็ว และการทำำ�งานมีีประสิิทธิิผล
มากยิ่่� ง ขึ้้� น ทำำ� ให้้ ใ ช้้ เ วลาในการทำำ� งานน้้ อ ยลง
ไม่่ต้้องทำำ�งานล่่วงเวลา มีีชีีวิิตกัับครอบครััวและได้้
พัักผ่่อนหลัังเลิิกงานมากขึ้้�น

1.4 บริิษััทมุ่่�งเน้้นที่่�จะพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของบุุคลากร
ในองค์์กรให้้ดีีขึ้้น� ทั้้�งในด้้านชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ภายใน
และภายนอกองค์์กร โดยบริิษััทได้้จััดเตรีียมพื้้�นที่่�
สำำ�หรัับพัักผ่่อน และรัับประทานอาหารไว้้ภายใน
บริิษััทอย่่างเป็็นสััดส่่วน รวมทั้้�งจััดเตรีียมอุุปกรณ์์
สำำ�หรัับปรุุงอาหารอย่่างง่่าย และพื้้�นที่่�สำำ�หรัับชำำ�ระ
ล้้างภาชนะต่่างๆ ตลอดจนมีีการให้้บริิการน้ำำ��ดื่่ม� ชา
กาแฟ ข้้าวสาร อาหารสำำ�เร็็จรููป และกึ่่�งสำำ�เร็็จรููป
สำำ� หรัั บ พนัั ก งานตลอดทั้้� ง วัั น โดยไม่่ มีีค่่ า ใช้้ จ่่ า ย
เพื่่�อช่่วยบรรเทาผลกระทบด้้านค่่าครองชีีพให้้กัับ
พนัั ก งาน ประกอบกัั บ บริิ ษัั ท มีีการจัั ด ตั้้� ง คลีีนิิ ค
แก้้หนี้้� เพื่่�อให้้คำำ�ปรึึกษา และหาแนวทางการแก้้
ปััญหาด้้านหนี้้สิ� นิ ให้้กับั พนัักงาน อย่่างเป็็นรููปธรรม
ด้้วยหวัังว่่าพนัักงานจะมีีคุุณภาพชีีวิิต และความ
เป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�นต่่อไป

2.	สุุขภาวะและความปลอดภััยในการทำำ�งาน

2.1	สำำ�นัักงานของบริิษััทตั้้�งอยู่่�ใกล้้กัับคลัังสิินค้้า บริิษััท
จึึงได้้ตระหนัักถึึงความปลอดภััยในการทำำ�งาน มีีการ
ดููแลจััดเก็็บสิินค้้าให้้เป็็นระเบีียบ สะดวกต่่อการเบิิก
สิินค้้าและการขนย้้าย นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังได้้คำำ�นึึงถึึง
ความปลอดภััยและอาชีีวะอนามััย โดยได้้มีีการจััด
อบรมเตรีียมความพร้้อมให้้กัับพนัักงานในกรณีี
เกิิดเหตุุอััคคีีภััย เพื่่�อลดความสููญเสีียต่่อชีีวิิตและ
ทรััพย์์สิิน

2.2 บริษัทได้ค�ำนึงสุขภาพพนักงาน มีการจัดตรวจ
สุขภาพประจ�ำปี พร้อมแพทย์ให้ค�ำแนะน�ำการดูแล
สุขภาพ ณ ที่ท�ำการของบริษัท และบริษัทในเครือ
เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ม่นั ใจว่า พนักงานบริษัทฯ
มีสุขภาพที่ดีเหมาะสมต่อการท�ำงาน
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2.3 ในสถานการณ์์ ฝุ่่� น PM2.5 บริิ ษัั ท ด้้ ว ยห่่ ว งใย
และคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยของพนัักงานจึึงได้้มีี
การดำำ�เนิิน การติิดตั้้�งเครื่่�อ งฟอกอากาศในพื้้�นที่่�
สำำ�นัักงาน เพื่่�อช่่วยบรรเทา และลดผลกระทบจาก
สถานการณ์์ดัังกล่่าวให้้กัับพนัักงาน
2.4 บริิ ษัั ท มีีการกำำ� หนดมาตรการป้้ อ งกัั น และลด
ความเสี่่ย� งในการติิดเชื้้อ� COVID-19 ให้้กับั พนัักงาน
ในหลายมาตรการด้้วยกััน ทั้้�งการจััดหาหน้้ากาก
อนามััยเพื่่�อแจกจ่่ายให้้กัับพนัักงาน การจััดเตรีียม
เจลแอลกอฮอล์์ ไว้้ตามจุุดต่่างๆ ทั่่�วบริิษััท การฉีีด
พ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อในสถานประกอบการทุุกสััปดาห์์
การให้้พนััก งานทำำ�งานจากที่่�บ้้าน การจััดเจ้้าที่่�
เพื่่� อ ตรวจคัั ด กรองอุุ ณ ภููมิิ ร่่ า งกายก่่ อ นเข้้ า พื้้� น ที่่�
สำำ�นัักงาน การส่่งพนัักงานในกลุ่่�มเสี่่�ยงเข้้าตรวจ
หาเชื้้�อ COVID-19 ในสถานพยาบาลชั้้�นนำำ� การ
ประชาสััมพัันธ์์ให้้ความรู้เ้� กี่่ย� วกัับ COVID-19 รวมทั้้�ง
การเว้้นระยะห่่าง และลดการสััมผััสระหว่่างบุุคคล
การทำำ�ความสะอาดจุุดสััมผััสร่่วมต่่างๆ ตลอดจนให้้
ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานทางภาครััฐ ในการดำำ�เนิิน
การในเรื่่�องต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

3. การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม
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3.3 บริิษััทมีีกระบวนการจััดการกัับขยะมููลฝอยภายใน
บริิเวณสำำ�นัักงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และกำำ�จััด
ขยะอย่่างถููกวิิธีี ทั้้�งการจััดหาถัังยะที่่�เป็็นระบบปิิด
เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เป็็นแหล่่งเพาะพัันธ์ุุ�เชื้้�อโรค หรืือ
เป็็นที่่อ� ยู่่�อาศััยของสััตว์ห์ รืือพาหะนำำ�โรคต่่างๆ ทั้้�งยััง
ระวัังไม่่ให้้เกิิดการปนเปื้้�อนต่่อแหล่่งน้ำำ�� และผืืนดิิน
รวมทั้้�งไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดมลพิิษต่อ่ สิ่่ง� แวดล้้อม ตลอดจน
ไม่่สร้้างความรำ��คาญ และก่่อให้้เกิิดมลภาวะต่่อ
สัังคม และชุุมชนโดยรอบ

4.	ธรรมาภิิบาลและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน

บริิษััทมีีค่่านิิยมองค์์กร 6 ข้้อ คืือ ทำำ�งานเป็็นทีีม มุ่่�งมั่่�นบริิการ
ลููกค้้า มุ่่�งเน้้นคุุณภาพ มีีความคิิดสร้้างสรรค์์ พััฒนาอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ยึึดมั่่�นความซื่่�อตรง ซึ่่�งมีีการสื่่�อสารให้้กัับพนัักงาน
ทุุ ก คนทราบ และดำำ� เนิิ น งานตามค่่ า นิิ ย มดัั ง กล่่ า วอย่่ า ง
สม่ำำ��เสมอ อีีกทั้้�งบริิษััทได้้ดำำ�เนิินงานอย่่างมีีขั้้�นตอนที่่�ชััดเจน
มีีความโปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้
ภายนอกองค์์กร
บริิษัทั มีีการจััดการคู่่�ค้้าและหุ้้�นส่่วนกิิจการที่่รั� บั ผิิดชอบต่่อสัังคม
สืืบเนื่่�องจากค่่านิิยมองค์์กร 6 ข้้อ ดัังที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้วข้้างต้้น
บริิษัทั จึึงได้้ให้้ความสำำ�คัญั ความรัับผิิดชอบทางสัังคมกัับบุุคคล
ภายนอกองค์์กร อัันได้้แก่่

3.1 การผลิิ ตสิิ น ค้้ า ของบริิ ษัั ท มีีกระบวนผลิิ ต หลัั ก ๆ
2 รููปแบบ กล่่าวคืือ
ลููกค้้า :
1. บริษัทจะน�ำเหล็กเส้นไปผ่านกระบวนการรีด บริิษััทให้้ความสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับสิินค้้าและบริิการ เพื่่�อสนองต่่อ
และขึ้นรูป เพื่อใช้เป็นโครงคร่าวผนังและฝ้า ความต้้องการของลููกค้้าให้้มากที่่�สุุด ดัังนี้้�
เพดาน
1.1 บริิษััทได้้จััดแบ่่งทีีมขายเพื่่�อให้้การดููแลและแนะนำำ�
กัับลููกค้้าแต่่ละกลุ่่�ม เพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้มีีความรู้้� ความ
2. บริษทั จะท�ำการแปรรูปอลูมิเนียมเส้น โดยการ
เข้้าใจในผลิิตภััณฑ์์ และได้้รัับความพึึงพอใจสููงสุุด
ตัดประกอบเป็นบานประตูหน้าต่าง
อัั น จะนำำ� มาซึ่่� ง การเติิ บ โตของรายได้้ ที่่� ยั่่� ง ยืื น ใน
อนาคต
ในกระบวนการผลิิต บริิษััทใช้้เครื่่�องจัักรที่่�ทัันสมััย
โดยวััสดุุที่่�เหลืือจากการผลิิต สามารถรีีไซเคิิลแล้้ว
1.2 บริิษััทไม่่หยุุดยั้้�งในการวิิจััยและพััฒนา รวมถึึงการ
นำำ�กลัับมาใช้้ได้้อีีก จึึงอาจกล่่าวได้้ว่่า กระบวนการ
จััดหาผลิิตภััณฑ์์ ซึ่่�งเป็็นสิินค้้าที่่�มีีนวััตกรรม เพื่่�อ
ผลิิ ต ของบริิ ษัั ท ไม่่ ส ร้้ า งมลพิิ ษต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ให้้ทัันต่่อความเปลี่่�ยนแปลงของรููปแบบการใช้้ชีีวิิต
ประกอบกัับที่่�ตั้้�งโรงงานอยู่่�ในนิิคมอุุตสาหกรรม
ของลููกค้้า และทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโลยีี
ซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�สีีม่่วง ไม่่ติิดกัับเขตชุุมชน จึึงไม่่ส่่ง
ของโลก
ผลกระทบต่่อชุุมชนโดยรอบโรงงาน
บริิษััทมีีศููนย์์ Gyproc Centre ซึ่่�งจะทำำ�หน้้าที่่�ให้้คำำ�
3.2 บริิ ษัั ท ให้้ ความสำำ�คัั ญ เรื่่� อ งมลพิิ ษ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
แนะนำำ�สินิ ค้้าที่่เ� หมาะสมกัับความต้้องการของลููกค้้า
และการดููแลการใช้้เชื้้�อเพลิิง เนื่่�องจากธุุรกิิจของ
บริิษัทั มีีบริิการขนส่่งสิินค้้าให้้กับั ลููกค้้า บริิษัทั มีีการ
1.3 นอกจากนี้้บ� ริิษัทั ยัังได้้จัดั ให้้มีีศููนย์์ฝึกึ อบรมกัับลููกค้้า
ตรวจสอบสภาพรถขนส่่งเป็็นประจำำ� เพื่่�อเป็็นการ
ที่่�เป็็นผู้้�รัับเหมา (Gyproc Training Center) ให้้ได้้
ดููแลสิ่่�งแวดล้้อมอีีกด้้วย
รัับความรู้้�ในการติิดตั้้�งผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทและ
สามารถสอบถามปััญหาเกี่่�ยวกัับการใช้้สิินค้้าได้้
ตลอดเวลา โดยทางศููนย์์จะมีีการอบรมให้้กัับลููกค้้า
และผู้้�ที่่�สนใจจััดขึ้้�นอย่่างสม่ำำ��เสมอ
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1.4	สิินค้้าของบริิษัทั เมื่่�อติิดตั้้ง� ให้้แล้้ว บริิษัทั ยัังมีีการรัับ
ประกัันคุุณภาพสิินค้้า ทุุกงานที่่�บริิษััทเป็็นผู้้�ติิดตั้้�ง
1.5 บริิษัทั จััดตั้้ง� ให้้มีีแผนก Call Centre ที่่ค� อยให้้บริิการ
ช่่วยเหลืือลููกค้้า ในด้้านการเช็็คสต็็อกสิินค้้า ตรวจสอบ
วงเงิิน แจ้้งข้้อมููลการส่่งเสริิมมการขาย และติิดต่่อ
ประสานงานการจััดส่่ง ลููกค้้าสามารถสอบถาม
สถานะของรถจััดส่่งได้้ตลอดเวลา เพื่่�อให้้ลููกค้้า
สามารถวางแผนรัับสิินค้้าได้้อย่่างสะดวกมากขึ้้�น
1.6 ทั้งนี้ บริษัทยังคงสานความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
มีการเข้าพบลูกค้าเป็นประจ�ำ และมีการร่วมงาน
สังสรรค์ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าใน
หลายกลุ่ม อันได้แก่ ลูกค้าที่เป็นกลุ่มสถาปนิก
มัณฑนากร โดยเข้าร่วมงาน TIDA Night และมี
การจัดกิจกรรม MOVIE Night เพื่อคืนก�ำไรให้กับ
ลูกค้า เป็นประจ�ำทุกปีอีกด้วย
1.7 บริษัทได้มีมาตรการในการลดความเสี่ยงในการ
ติดเชื้อ COVID-19 ให้กับลูกค้า และผู้มาติดต่อ
โดยการจัดหาหน้ากากอนามัยให้ผู้มาติดต่อที่ไม่มี
หน้ากากอนามัย การตรวจคัดกรองอุณหภมู ริ า่ งกาย
ของลูกค้า และผู้มาติดต่อทสี่ �ำนักงาน การจัดหาเจล
แอลกอฮอล์ให้กบั พนักงานที่ต้องออกไปพบปะลูกค้า
ตลอดจนการตรวจวัดอุณหภูมริ า่ งกายของพนักงาน
ขนส่งทุกครั้งก่อนที่จะออกไปส่งสินค้าให้กับลูกค้า
จากการที่่�บริิษััทมีีความรัับผิิดชอบในการขายสิินค้้าและใส่่ใจ
ในการให้้บริิการกัับลููกค้้าทุุกราย ลููกค้้าจึึงมีีความเชื่่�อใจและมีี
การติิดต่่อซื้้�อขายอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นระยะเวลานาน ทำำ�ให้้ฐาน
ลููกค้้าของบริิษััทเติิบโตขึ้้�นในทุุกๆ ปีี และมีีการซื้้�อเพิ่่�มขึ้้�นด้้วย
อนึ่่�ง บริิษัทั มิิได้้ดููแลแค่่เพีียง ผลิิตภััณฑ์์ บริิการ และสานความ
สััมพัันธ์์เท่่านั้้�น แต่่บริิษััทยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสนัับสนุุนให้้ลููกค้้า
เติิบโตไปพร้้อมๆ กัับบริิษััท โดยบริิษััทจะมีีการพิิจารณาผลการ
ซื้้อ� และประวััติกิ ารชำำ�ระเงิินที่่ผ่� า่ นมา เพื่อ่� พิิจารณาให้้วงเงิินขาย
เครดิิตกัับลููกค้้า เพื่่�อเพิ่่�มสภาพคล่่องให้้กัับกิิจการของลููกค้้า
โดยทางบริิษััทมีีนโยบายในการป้้องกัันความเสี่่�ยงอัันเกิิดจาก
หนี้้�มีีปััญหา โดยควบคุุมการให้้เครดิิตไม่่เกิิน 60 วััน และได้้ทำำ�
ประกัันหนี้้�ของลููกค้้าอีีกด้้วย

ผู้ถือหุ้น :

บริิษััทได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น การปฎิิบััติิต่่อ
ผู้้� ถืื อ หุ้้�นอย่่ า งเท่่ า เทีียมกัั น การคำำ�นึึ งถึึงบทบาทของผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส และความ
รัับผิิดชอบของกรรมการ ซึ่่�งได้้เปิิดเผยไว้้ใน หััวข้้อ การกำำ�กัับ
กิิจการของบริิษััท

อนึ่่�ง บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายจ่่ายปัันผล ในอััตราไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 40 ของกำำ�ไรสุุทธิิที่่�เหลืือหลัังจากหัักเงิินสำำ�รองต่่างๆ
ทุุกประเภท เพื่่�อเป็็นการปัันผลกำำ�ไรของบริิษััทไปยัังผู้้�ถืือหุ้้�น
อย่่างสม่ำำ��เสมอ จากการที่่�บริิษััทมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
ด้้วยดีีมาโดยตลอด บริิษัทั เชื่่อ� มั่่น� ว่่าจะได้้รับั ความไว้้วางใจจาก
ผู้้�ถืือหุ้้�นต่่อไปในระยะยาว

คู่ค้า

บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญั ต่่อความสััมพัันธ์์ที่ดีีกั
่� บั คู่่�ค้้า ทั้้�งที่่เ� ป็็นบริิษัทั
และสถาบัันการเงิิน โดยบริิษััทตะหนัักถึึงความซื่่�อสััตย์์ และ
เที่่�ยงตรงในการชำำ�คืืนหนี้้� ทั้้�งเจ้้าหนี้้�การค้้า และเจ้้าหนี้้�สถาบััน
การเงิิน ที่่�ผ่่านมาบริิษััทไม่่เคยมีีปััญหาในเรื่่�องการชำำ�ระหนี้้�
จนได้้รับั ความไว้้วางใจจากคู่่�ค้้า ธนาคารและสถาบัันการเงิินให้้
วงเงิินการค้้า และวงเงิินสิินเชื่่อ� เพิ่่�มขึ้้น� โดยธนาคารและสถาบััน
การเงิินได้้พิิจารณาปรัับลดอััตราดอกเบี้้�ยให้้กัับบริิษััท ทำำ�ให้้
บริิษััทมีีการบริิหารต้้นทุุนทางการเงิินได้้ดีีขึ้้�น
บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเติิบโตไปพร้้อมๆ กัับคู่่�ค้้าของบริิษััท
ไม่่ว่่าจะเป็็นรายเล็็กหรืือรายใหญ่่ ที่่�ผ่่านมาบริิษััทได้้พััฒนา
ความสััมพัันธ์์ทางการค้้าที่่�ดีีเสมอมา เพื่่�อที่่�จะให้้บริิษััทคู่่�ค้้า
เติิบโตก้้าวหน้้าควบคู่่�กัันไปกัับการเติิบโตของบริิษััท

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริิษััทฯ ร่่วมบริิจาคทุุนทรััพย์์ ให้้กัับมููลนิิธิิ เดอะ โบว์์มอนท์์
พาร์์ทเนอร์์ชิิพ เพื่่�อสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายของโรงเรีียนโบว์์มอนท์์
จ.ชััยภููมิิ เป็็นประจำำ�ทุุกปีี และมีีส่่วนร่่วมในการก่่อสร้้างบ้้าน
พัักครูู อาคารเรีียน โดยใช้้ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััท เพราะเรา
เชื่่�อว่่าเด็็กๆ ในวัันนี้้� จะเป็็นอนาคตของชาติิในวัันหน้้า เราจึึง
ร่่วมให้้การดููแล และช่่วยเหลืือโดยเฉพาะกัับเด็็กที่่�ด้้อยโอกาส
ทางสัังคม
สำำ�หรัับชุุมชนรอบข้้าง บริิษััทได้้ให้้การดููแลใส่่ ใจกัับเด็็กที่่�
ด้้อยโอกาส โดยได้้บริิจาคทุุนทรััพย์์ และร่่วมทำำ�กิิจกรรมกัับ
เด็็กในสถานสงเคราะห์์บ้้านมหาเมฆ ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ใกล้้สถานที่่�ตั้้�ง
ของบริิษััท เป็็นประจำำ�อีีกด้้วย ตลอดจนมีีการดำำ�เนิินการด้้าน
สหกิิจศึึกษาร่่วมมืือกัับสถาบัันการศึึกษาต่่างๆ เพื่่�อเปิิดโอกาส
ให้้นัักเรีียน นัักศึึกษาเข้้ามาเรีียนรู้้� และสััมผััสประสบการณ์์
การทำำ�งานจริิง เพื่่�อนำำ�ไปต่่อยอดสำำ�หรัับการประกอบอาชีีพ
ในอนาคตต่่อไป
บริษัทเชื่อมั่นว่า การที่บริษัทค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
สังคมและสิง่ แวดล้อม จะส่งผลให้บริษทั มีการเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนต่อไป

รายงานประจำ�ปี 2563

43

ข้้อมููลหลัักทรััพย์์
และผู้้�ถืือหุ้้�น
หลักทรัพย์ของบริษัท
บริิษัทั ฯ มีีทุุนจดทะเบีียนเท่่ากัับ 218,514,314.00 บาท แบ่่งเป็็น
หุ้้�นสามััญจำำ�นวน 2,185,143,140 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นที่่ต� ราไว้้เท่่ากัับ
0.10 บาท มีีทุุนชำำ�ระแล้้วเท่่ากัับ 213,050,619.30 บาท จำำ�นวน
หุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่่ายได้้แล้้วเท่่ากัับ 2,130,506,193 หุ้้�น
(หมายเหตุ : - ข้อมูลล่าสุด ณ 3 ธันวาคม 2563)

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ล�ำดับแรกของบริษัทฯ (รวมผู้ที่
เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์) มีรายชื่อดังต่อไปนี้
รายชื่อ

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

ร้อยละ

1. นางพัทยา พิเชฐพงศา

300,823,612

14.12%

2. กลุ่มนายสัญชัย เนื่องสิทธิ์/1

273,647,000

12.84%

3. นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์

188,700,000

8.86%

4. กลุม่ นายสุเรช ซูบรามาเนยี ม/2

136,456,120

6.41%

5. นายภีม ภาณุพัฒนพงศ์

86,356,800

4.05%

6. นายเพชร ภาณุพัฒนพงศ์

82,827,700

3.89%

7. นางพนิดา ภาณุพัฒนพงศ์

73,532,500

3.45%

8. นางเกศรา มานะศิลป์

68,199,250

3.20%

9. นายวิชาญ ตรีสุทธาชีพ

65,256,000

3.06%

10.	บริษัท สินแพทย์ จ�ำกัด

62,892,500

2.95%

791,814,711

37.17%

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม

2,130,506,193 100.00%

หมายเหตุ :
/1
กลุ่่�มนายสััญชััย เนื่่�องสิิทธิ์์� ประกอบด้้วย นายสััญชััย เนื่่�องสิิทธิ์์� และ
นางนริิสา เนื่่�องสิิทธิ์์� (ภรรยา)
/2
กลุ่่�มนายสุุเรซ ซููบรามาเนีียม ประกอบด้้วย นายสุุเรซ ซููบรามาเนีียม และ
นางนวพร สบฤกษ์์ (ภรรยา)
(หมายเหตุ : ข้อมูลล่าสุด ณ 3 ธันวาคม 2563)

การออกหลัักทรััพย์์อื่่�นระหว่่างปีี

ในระหว่่างปีี บริิษััทฯ มีีการออกหลัักทรััพย์์ประเภทตั๋๋�วแลกเงิิน
ระยะสั้้�น ดัังนี้้�
•	ตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้น� จำำ�นวนเงิินรวม 30.00 ล้้านบาท ระยะ
เวลา 268 วััน เพื่่�อเป็็นทุุนหมุุนเวีียนของบริิษััทฯ อััตรา
ดอกเบี้้ย� ร้้อยละ 6.4 ต่่อปีี ระยะเวลาตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 25 มีีนาคม
2563 ครบกำำ�หนดชำำ�ระคืืนวัันที่่� 18 ธัันวาคม 2563 และ
ต่่อตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นจำำ�นวน 25.00 ล้้านบาท ระยะเวลา
194 วััน ครบกำำ�หนดชำำ�ระคืืนวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2564
•	ตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้น� จำำ�นวนเงิินรวม 10.00 ล้้านบาท ระยะ
เวลา 268 วััน เพื่่�อเป็็นทุุนหมุุนเวีียนของบริิษััทฯ อััตรา
ดอกเบี้้ย� ร้้อยละ 6.7 ต่่อปีี ระยะเวลาตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 เมษายน
2563 ครบกำำ�หนดชำำ�ระคืืนวัันที่่� 25 ธัันวาคม 2563 และ
ต่่อตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นดัังกล่่าว ระยะเวลา 187 วััน อััตรา
ดอกเบี้้�ยร้้อยละ 6.4 ต่่อปีี ครบกำำ�หนดชำำ�ระคืืนวัันที่่� 30
มิิถุุนายน 2564
•	ตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้น� จำำ�นวนเงิินรวม 20.00 ล้้านบาท ระยะ
เวลา 268 วััน เพื่่�อเป็็นทุุนหมุุนเวีียนของบริิษััทฯ อััตรา
ดอกเบี้้�ยร้้อยละ 7 ต่่อปีี ระยะเวลาตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน
2563 ครบกำำ�หนดชำำ�ระคืืนวัันที่่� 25 ธัันวาคม 2563
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้้าง
การจััดการ
โครงสร้้างการจััดการของบริิษััทฯ ประกอบด้้วยคณะกรรมการทั้้�งหมด 4 ชุุด ได้้แก่่ คณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน และคณะกรรมการบริิหาร ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 8 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ – สกุุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายเอนก พิิเชฐพงศา
นายสััญชััย เนื่่�องสิิทธิ์์�
นายสุุเรช ซููบรามาเนีียม
นายวรุุตม์์ ภาณุุพััฒนพงศ์์
นางสาวพิิชญ์์ธิิดา ภาณุุพััฒนพงศ์์
นายมาร์์ค เดวิิด เรมิิแจน
นางสาว ฐิิติิยา วงศ์์จิิรชััย
นายออเสน การบริิสุุทธิ์์�

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ

หมายเหตุุ: นางพรศิิริิ (พรรษชล) กุุศลภุุชฌงค์์ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการบริิษััท

กรรมการซึ่่�งมีีอำำ�นาจลงลายมืือชื่่�อแทนบริิษััท

นายสุุเรซ ซููบรามาเนีียม, นายสััญชััย เนื่่อ� งสิิทธิ์์� และนายวรุุตม์์
ภาณุุพััฒนพงศ์์ โดยกรรมการ 2 ใน 3 ท่่าน ลงลายมืือชื่่�อ
ร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท

องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท

1. คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ จัั ด ให้้ มีี จำำ� นวนกรรมการที่่�
เหมาะสมกัับขนาดของกิิจการบริิษััทฯ โดยประกอบด้้วย
กรรมการไม่่น้้อยกว่่า 5 คน และกรรมการไม่่น้้อยกว่่า
กึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดต้้องมีีถิ่่�นฐานอยู่่�ใน
ราชอาณาจัักร
2. คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการที่่�เป็็นอิิสระ
(Independent Director) อย่่างน้้อย 1 ใน 3 ของจำำ�นวน
กรรมการทั้้�งคณะ และมีีจำำ�นวนอย่่างน้้อย 3 คน
3. จำำ�นวนองค์์ประชุุมขั้้�นต่ำำ�� ณ ขณะที่่�คณะกรรมการบริิษััท
จะลงมติิในที่่�ประชุุมคณะกรรมการ โดยต้้องมีีกรรมการ
อยู่่�ไม่่น้้อยกว่่า 2 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
การวิินิจฉั
ิ ยั ชี้้ข� าดของที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ให้้ถือื
คะแนนเสีียงข้้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่่�งมีีเสีียงหนึ่่�ง
ในการลงคะแนนกรรมการซึ่่�งมีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องใดไม่่มีี
สิิ ท ธิิ ออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�อ งนั้้�น ถ้้าคะแนนเสีียง
เท่่ากัันให้้ประธานที่่ป� ระชุุมออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้น� อีีกหนึ่่ง� เสีียง
เป็็นเสีียงชี้้�ขาด

ขอบเขตอำำ�น าจหน้้าที่่� แ ละความรัั บผิิ ดช อบของ
คณะกรรมการบริิษััท

1. คณะกรรมการบริิ ษัั ท ต้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ใ ห้้ เ ป็็ น ไปตาม
กฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับของบริิษััท ตลอดจน
มติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และ
ระมััดระวัังรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััท

2. คณะกรรมการบริิษััทมีีหน้้าที่่�กำำ�หนดเป้้าหมาย แนวทาง
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริิษััท ควบคุุม
กำำ�กับั ดููแลการบริิหารการจััดการของฝ่่ายบริิหารหรืือของ
บุุคคลใดๆ ซึ่่ง� ได้้รับั มอบหมายให้้ดำำ�เนิินงานดัังกล่่าว เพื่อ่�
ให้้แน่่ใจว่่าฝ่่ายบริิหารหรืือบุุคคลใดๆ นั้้�น ได้้ปฏิิบััติิตาม
นโยบายที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด
3. คณะกรรมการบริิษััทมีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�งประธานกรรมการ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารหนึ่่�งคนหรืือหลายคน และ/
หรืือตำำ�แหน่่งอื่่�นใด ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งภายในระยะเวลาที่่�
คณะกรรมการอาจกำำ�หนดขึ้้�น และคณะกรรมการอาจ
มอบหมายหรืือกำำ�หนดอำำ�นาจให้้แก่่บุุคคลดัังกล่่าวนั้้�น
ตามที่่�คณะกรรมการเห็็นสมควรซึ่่�งเป็็นอำำ�นาจที่่�ตาม
กฎหมายหรืือตามข้้อบัังคัับบริิษััทมิิได้้กำำ�หนดไว้้ว่่าเป็็น
อำำ�นาจของผู้้�ถืือหุ้้�น
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4. คณะกรรมการมีีอำำ�นาจเลืือกตั้้ง� กรรมการจำำ�นวนหนึ่่ง� เป็็น
คณะกรรมการบริิหาร และอนุุกรรมการ และ/หรืือ คณะ
ที่่�ปรึึกษาอื่่�นใดตามความเหมาะสมเพื่่�อดำำ�เนิินกิิจการ
อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดหรืือหลายหลายก็็ได้้

ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมทั้้�งกฎหมายว่่าด้้วย
หลัั ก ทรัั พย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ เ กี่่� ย วกัั บ การทำำ� รายการ
เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการเกี่่�ยวกัับการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไป
ซึ่่�งสิินทรััพย์์ของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย

5. คณะกรรมการต้้องรัักษาผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น และ
ควบคุุมกำำ�กัับดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลรวมทั้้�งจััดทำำ�
รายงานต่่างๆ ให้้ถููกต้้องครบถ้้วนและเป็็นไปตามเกณฑ์์
และมาตรฐานที่่�กำำ�หนด

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ

6. คณะกรรมการบริิ ษัั ท มีีหน้้ า ที่่� กำำ�กัั บ ให้้ บ ริิ ษัั ท มีีระบบ
การควบคุุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ
โดยจััดให้้มีีหน่่วยงานตรวจสอบภายในเป็็นผู้้�ติิดตามและ
ดำำ�เนิินการร่่วมและประสานงานกัับคณะกรรมการตรวจสอบ
7. คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�จััดให้้มีีการจััดทำำ�รายงานทางการ
เงิิ น และต้้ อ งจััดให้้มีีผู้้�สอบบััญชีีตรวจสอบ และ/หรืือ
สอบทานรายงานทางการเงิินนั้้�นให้้เสร็็จก่่อนจะมีีการ
นำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
8. การดำำ�เนิินการของคณะกรรมการบริิษัทั ในเรื่่อ� งดัังต่่อไปนี้้�
คณะกรรมการจะกระทำำ�ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�
ประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้�นด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้อ้ ยกว่่าสามในสี่่� (3/4)
ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุมและ
มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
(ก) การขาย หรืือโอนกิิจการของบริิษััททั้้�งหมดหรืือ
บางส่่วนที่่�สำำ�คััญให้้แก่่บุุคคลอื่่�น
(ข) การซื้้�อ หรืือรัับโอนกิิจการของบริิษััทเอกชนหรืือ
บริิษััทมหาชนอื่่�นมาเป็็นของบริิษััท
(ค) การทำำ� แก้้ไข หรืือยกเลิิกสััญญาเกี่่�ยวกัับการให้้
เช่่ากิิจการของบริิษััททั้้�งหมดหรืือบางส่่วนที่่�สำำ�คััญ
การมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นใดเข้้าจััดการธุุรกิิจของ
บริิษััท หรืือการควบรวมกิิจการกัับบุุคคลอื่่�นโดยมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อการแบ่่งผลกำำ�ไรขาดทุุนกััน
(ง) การแก้้ ไ ขเพิ่่� ม เติิ ม หนัั ง สืื อ บริิ ค ณห์์ ส นธิิ หรืื อ
ข้้อบัังคัับของบริิษััท
(จ) การเพิ่่�มหรืือลดทุุนจดทะเบีียนของบริิษััท
(ฉ) การเลิิกบริิษััท
(ช) การออกหุ้้�นกู้้�ของบริิษััท
(ซ) การควบรวมกิิจการบริิษััทกัับบริิษััทอื่่�น
ทั้้� ง นี้้� กรรมการซึ่่� ง มีีส่่ ว นได้้ เ สีียหรืื อ มีีความขัั ด แย้้ ง ทาง
ผลประโยชน์์กัับบริิษััทในเรื่่�องใดเรื่่�องหนึ่่�ง ไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียง
ในเรื่่�องนั้้�น นอกจากนี้้�คณะกรรมการยัังมีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับ
ดููแลให้้บริิษัทั หรืือบริิษัทั ย่่อยปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนดและประกาศ

กรรมการบริิษััทมีีวาระดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี โดย 1 ปีี ใน
ที่่�นี้้� หมายถึึง ช่่วงเวลาระหว่่างวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ของ
ปีีที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง จนถึึงวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นในปีีถััดไป
กรรมการซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้รัับการเสนอชื่่�อ
และแต่่งตั้้�งเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งใหม่่ได้้
ทั้้� ง นี้้� การมอบอำำ� นาจหน้้ า ที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริิษััทนั้้�น จะไม่่มีีลัักษณะเป็็นการมอบอำำ�นาจ
หรืื อ มอบอำำ� นาจช่่ ว งที่่� ทำำ� ให้้ ค ณะกรรมการบริิ ษัั ท หรืื อ
ผู้้�รัับมอบอำำ�นาจจากคณะกรรมการบริิษััท สามารถอนุุมััติิ
รายการที่่ต� นหรืือบุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้ง (ตามที่่นิ� ยิ ามไว้้ใน
ประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์)
เข้้าเป็็นคู่่�สััญญาหรืือทำำ�รายการดัังกล่่าวกัับบริิษััทฯ และ/หรืือ
บริิษััทย่่อย
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่�น
กรรมการแต่่ ล ะคนจะดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง กรรมการในบริิ ษัั ท
จดทะเบีียนได้้ไม่่เกิิน 5 บริิษัทั โดย กรรมการ/ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร/ผู้้�บริิหารระดัับสููง ไม่่ควรรัับเป็็นกรรมการในบริิษััท
จดทะเบีียนอื่่�นที่่�ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับ
บริิษััทฯ และการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของตน
ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารจะดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง กรรมการหรืื อ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร (กรรมการผู้้�จััดการ) ในบริิษััทอื่่�น
นอกเหนืือจากบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือบริิษััทอื่่�นที่่�บริิษััท
ถืือหุ้้�นได้้ก็็ต่่อเมื่่�อได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการ

การประชุุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มีีการกำำ�หนดตารางการประชุุมล่่วงหน้้า
เป็็นรายปีี และแจ้้งให้้กรรมการแต่่ละคนทราบ กำำ�หนดการ
ดัังกล่่าว เพื่อ่� ให้้กรรมการสามารถจััดเวลาและเข้้าร่่วมประชุุมได้้
โดยมีีกำำ�หนดการประชุุมขั้้น� ต่ำำ��จำำ�นวน 4 ครั้้ง� ต่่อปีี ซึ่่ง� เหมาะสม
กัับการทำำ�หน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท และลัักษณะธุุรกิิจ
ของบริิษััท อย่่างไรก็็ตาม อาจมีีการประชุุมพิิเศษเพิ่่�มตาม
ความจำำ�เป็็น ทั้้�งนี้้�ประธานกรรมการและกรรมการผู้้�จััดการ จะ
ร่่วมกัันพิิจารณากำำ�หนดวาระการประชุุม และกรรมการบริิษััท
แต่่ละคนมีีความเป็็นอิิสระที่่�จะเสนอเรื่่�องเข้้าสู่่�วาระการประชุุม
โดยในปีี 2563 บริิษััทจััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
จำำ�นวน 6 ครั้้ง� กรรมการแต่่ละคนเข้้าร่่วมประชุุมอย่่างสม่ำำ��เสมอ
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

สำำ�หรัับปีี 2563 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2563
เมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ได้้อนุุมััติิกำำ�หนดการประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท และ คณะกรรมการตรวจสอบประจำำ�ปีี
2563 เป็็นการล่่วงหน้้า ซึ่่ง� อาจเปลี่่ย� นแปลงได้้ และไม่่รวมกรณีี
การประชุุมวาระพิิเศษดัังนี้้�
ครั้้�งที่่�
2/2563
3/2563
4/2563

อนึ่่� ง บริิ ษัั ท ฯ จะจัั ด ส่่ ง หนัั ง สืื อ เชิิ ญ ประชุุ ม พร้้ อ มเอกสาร
ประกอบการประชุุมในวาระต่่างๆ โดยมีีรายละเอีียดประกอบ
วาระการประชุุมอย่่างชััดเจน และเพีียงพอในการพิิจารณาให้้
กรรมการบริิษััททราบล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุมประมาณ 3 - 5
วัันทํําการ เพื่่�อให้้กรรมการบริิษััทได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลอย่่าง
เพีียงพอก่่อนเข้้าร่่วมประชุุม (ยกเว้้นวาระเร่่งด่่วนเพื่่อ� ประโยชน์์
สููงสุุดของบริิษััทจะจััดส่่งเอกสารให้้ทัันอย่่างน้้อย 1 วัันก่่อน
ประชุุม)

วัันที่่�
15 พฤษภาคม 2563
13 สิิงหาคม 2563
11 พฤศจิิกายน 2563

การเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุุดย่่อย
ลำำ�ดัับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่่�อ

การเข้้าร่่วมประชุุมในปีี 2563
(จำำ�นวนครั้้�งการเข้้าร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด)
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััท
และพิิจารณา
ตรวจสอบ
ค่่าตอบแทน

นายเอนก พิิเชฐพงศา
นายสััญชััย เนื่่�องสิิทธิ์์�
นายสุุเรช ซููบรามาเนีียม
นายวรุุตม์์ ภาณุุพััฒนพงศ์์
นางสาวพิิชญ์์ธิิดา ภาณุุพััฒนพงศ์์
นายมาร์์ค เดวิิด เรมิิแจน
นางสาวฐิิติิยา วงศ์์จิิรชััย
นายออเสน การบริิสุุทธิ์์�

6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
5/6
6/6

1/1

4/4
4/4
4/4

1/1
1/1

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ – สกุุล
1.
2.
3.

นายมาร์์ค เดวิิด เรมิิแจน
นางสาวฐิิติิยา วงศ์์จิิรชััย
นายออเสน การบริิสุุทธิ์์�

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุุ:
นางพรศิิริิ (พรรษชล) กุุศลภุุชฌงค์์ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.	มีีกรรมการอิิสระอย่่างน้้อยหนึ่่�งในสาม (1/3) ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด แต่่ต้้องไม่่น้้อยกว่่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริิษััท
จะเป็็นผู้้�คััดเลืือกสมาชิิก 1 คน ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่านต้้องเป็็นผู้้�มีีความรู้้�ความสามารถ ประสบการณ์์ และความชำำ�นาญที่่�เหมาะสมต่่อภารกิิจที่่�ได้้รัับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท รวมถึึงความรู้้�และความสามารถในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3. คณะกรรมการตรวจสอบแต่่งตั้้�งเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย 1 ท่่าน เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ปฏิิบััติิงานในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับ
การจััดเตรีียมข้้อมููล วาระการประชุุม บัันทึึกการประชุุม จััดทำำ�รายงานกิิจกรรม และงานอื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการตรวจสอบ
มอบหมาย

รายงานประจำ�ปี 2563

คุุณสมบััติิคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริิษััทต้้องเป็็นกรรมการอิิสระของ
บริิ ษัั ท ที่่� มีีคุุ ณ สมบัั ติิ ค รบถ้้ ว นและไม่่ เ ป็็ น บุุ ค คลต้้ อ งห้้ า ม
ตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชนจำำ�กััด และกฎหมายว่่าด้้วย
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับธุุรกิิจของบริิษััทที่่�กำำ�หนดไว้้ดัังนี้้�
1. ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียง
ทั้้�งหมดของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท ทั้้�งนี้้�
นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระ
รายนั้้�นๆ ด้้วย
2. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน
ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ� หรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือของผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท เว้้นแต่่จะได้้พ้้น
จากการมีีลัั ก ษณะดัั ง กล่่ า วมาแล้้ ว ไม่่ น้้ อ ยกว่่ า 2 ปีี
ก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงานหรืือวัันที่่�ได้้รัับ
แต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการอิิสระ ทั้้�งนี้้� ลัักษณะต้้องห้้ามดัังกล่่าว
ไม่่รวมถึึงกรณีีที่่�กรรมการอิิสระเคยเป็็นข้้าราชการ หรืือ
ที่่�ปรึึกษาของส่่วนราชการซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
3. ไม่่เป็็นบุุคคลที่่มีี� ความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการ
จดทะเบีียนตามกฎหมายในลัักษณะที่่�เป็็น บิิดามารดา
คู่่�สมรส พี่่�น้้อง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร ของ
ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือบุุคคล
ที่่จ� ะได้้รับั การเสนอให้้เป็็นผู้้บ� ริิหารหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย
4. ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััท
ใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการ
ขััดขวางการใช้้วิจิ ารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้ง� ไม่่เป็็น
หรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
ผู้้�ที่มีี่� ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกับั บริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั
ย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ของบริิษััท เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าว
มาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี ก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาต
ต่่อสำำ�นัักงานหรืือวัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระ
5. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััท และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นักั งานสอบบััญชีี ซึ่่ง� มีีผู้้ส� อบ
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บััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทสัังกััด
อยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี ก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงาน
หรืือวัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระ
6. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้ใ� ห้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่ง� รวมถึึง
การให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทาง
การเงิิน ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีี
จากบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท และไม่่เป็็น
ผู้้� ถืื อ หุ้้�นที่่� มีีนัั ย ผู้้�มีีอำำ� นาจควบคุุ ม หรืื อ หุ้้�นส่่ ว นของ
ผู้้� ใ ห้้ บ ริิ การทางวิิ ช าชีีพนั้้� น เว้้ น แต่่ จ ะได้้ พ้้ น จากการ
มีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี ก่่อนวัันที่่�ยื่่�น
คำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงานหรืือวัันที่่� ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็น
กรรมการอิิสระ
7. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทน
ของกรรมการของบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
8. ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการ
แข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย หรืือ
ไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�มีีนััยในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการ
ที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�รัับ
เงิินเดืือนประจำำ� หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่�น ซึ่่�งประกอบ
กิิจการที่่มีี� สภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่มีีนั
� ยั
กัับกิิจการของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย
9. ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่าง
เป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
10. กรรมการอิิสระตามคุุณสมบััติข้ิ า้ งต้้น อาจได้้รับั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิษัทั ให้้ตัดั สิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการ
ของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อย
ลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
โดยมีีการตัั ด สิิ น ใจในรููปแบบองค์์ ค ณะ (Collective
Decision) ได้้

ขอบเขตอำำ�น าจหน้้าที่่� แ ละความรัั บผิิ ดช อบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีีหน้้าที่่แ� ละรัับผิิดชอบตามข้้อกำำ�หนด
และหลัักเกณฑ์์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์ฯ์
และให้้รายงานตรงต่่อคณะกรรมการบริิษััท
1. สอบทานให้้บริิษััทมีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้อง
และเพีียงพอ
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

2. สอบทานให้้บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายใน (Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit
ที่่�มีีความเหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล
3. สอบทานการปฏิิบััติิของบริิษััทให้้เป็็นไปตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยหลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาด
หลัักทรััพย์ฯ์ และกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษัทั
4.	พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�ง บุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็น
อิิ ส ระเพื่่� อ ทำำ� หน้้ า ที่่� เ ป็็ น ผู้้� ส อบบัั ญ ชีีของบริิ ษัั ท เสนอ
ค่่าตอบแทน และเลิิกจ้้างบุุคคลดัังกล่่าว

5. เข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้ส� อบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่า่ ยจััดการเข้้าร่่วม
ประชุุมด้้วย อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
6.	พิิ จ ารณารายการที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั น หรืื อ รายการที่่� อ าจมีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและ
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการ
ดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท
7.	จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิดเผยไว้้
ในรายงานประจำำ�ปีขี องบริิษัทั ซึ่่ง� รายงานดัังกล่่าวลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ปฏิิบัตั การอื่่น� ใดตามที่่ค� ณะกรรมกรของบริิษัทั มอบหมาย
ด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีีวาระดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี และดำำ�รงตำำ�แหน่่งไม่่เกิิน 3 วาระติิดต่่อกัันนัับจากวัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งจาก
คณะกรรมการบริิษััทหรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท โดย 1 ปีี ในที่่�นี้้� หมายถึึง ช่่วงเวลาระหว่่างวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ของปีีที่่�
ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง จนถึึงวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นในปีีถััดไป กรรมการซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้รัับการเสนอชื่่�อและแต่่งตั้้�ง
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งใหม่่ได้้

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ – สกุุล
1. นายเอนก พิิเชฐพงศา
2. นายมาร์์ค เดวิิด เรมิิแจน
3. นายออเสน การบริิสุุทธิ์์�

ตำำ�แหน่่ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

หมายเหตุุ :
นางพรศิิริิ (พรรษชล) กุุศลภุุชฌงค์์ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

(ก) กรรมการ (เพิ่่�มเติิม/ทดแทน/ครบตามวาระ)
(ข) ผู้้� บ ริิ ห ารระดัั บ สููงตั้้� ง แต่่ ตำำ� แหน่่ ง รองกรรมการ
ผู้้�จััดการขึ้้�นไป

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. กำำ�หนดนโยบายต่่างๆ ดัังนี้้�
(ก) นโยบาย หลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการในการสรรหา
กรรมการ หรืือผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท ตั้้�งแต่่
ตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�จััดการขึ้้�นไป
(ข) นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นที่่�
ให้้แก่่ กรรมการ หรืือผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท
เฉพาะตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการขึ้้�นไปโดยต้้อง
มีีหลัั ก เกณฑ์์ ที่่� ชัั ด เจน โปร่่ ง ใส เพื่่� อ เสนอให้้
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ
2.	คััดเลืือก และเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม
เพื่่� อ ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง ต่่ า งๆ ดัั ง ต่่ อ ไปนี้้� เพื่่� อ นำำ� เสนอ
คณะกรรมการบริิษััท

3.	ดููแลให้้กรรมการ หรืือผู้้�บริิหารระดัับสููง ตั้้�งแต่่ตำำ�แหน่่ง
กรรมการผู้้�จััดการขึ้้�นไปได้้รัับผลตอบแทน (ค่่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการ/ค่่าตอบแทนประจำำ�ตำำ�แหน่่ง/ค่่าเบี้้�ย
ประชุุม) หรืือเงิิน Bonus ที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความ
รัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อบริิษััท
4.	กำำ�หนดแนวทางการประเมิินผลงานของผู้้บ� ริิหารระดัับสููง
เฉพาะตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ เพื่่�อใช้้พิิจารณาปรัับ
ผลตอบแทนประจำำ�ปีโี ดยได้้คำ�นึึ
ำ งถึึงหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบ
ที่่�มีีต่่อบริิษััท
5.

ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย

รายงานประจำ�ปี 2563

คณะกรรมการบริิหาร

คณะกรรมการบริิหาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวน
ทั้้�งสิ้้�น 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ – สกุุล
1. นายสััญชััย เนื่่�องสิิทธิ์์�
2. นายสุุเรช ซููบรามาเนีียม
3. นายวรุุตม์์ ภาณุุพััฒนพงศ์์

ตำำ�แหน่่ง
ประธานคณะกรรมการ
บริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร

องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิหาร

คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�เสนอการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
บริิหาร โดยเลืือกตั้้�งจากกรรมการ และ/หรืือผู้้�บริิหารจำำ�นวน
หนึ่่�งตามที่่�เห็็นสมควร

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการบริิหาร

1.	มีีอำำ�นาจสั่่�งการ วางแผน และดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทให้้
เป็็นไปตามนโยบายที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด
2.	กำำ�หนดกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
3.	กำำ�หนดแผนและแนวทางเกี่่ย� วกัับการลงทุุนและการระดม
ทุุนตามนโยบายของบริิษััท
4. อนุุมััติิการแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาด้้านต่่างๆ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััท
5.	มีีอำำ�นาจพิิจารณากำำ�หนดสวััสดิิการพนัักงานให้้เหมาะสม
กัับสภาพการณ์์ ประเพณีี และสอดคล้้องกัับกฎหมายที่่�
บัังคัับใช้้อยู่่�
6.	มีีอำำ� นาจในการอนุุ มัั ติิ ต ามขอบเขตที่่� ค ณะกรรมการ
มอบหมาย
ทั้้�งนี้้� การมอบอำำ�นาจดัังกล่่าวข้้างต้้นให้้แก่่คณะกรรมการ
บริิ ห ารนั้้� น จะไม่่ มีีลัั ก ษณะเป็็ น การมอบอำำ� นาจหรืื อ
มอบอำำ� นาจช่่ ว งที่่� ทำำ� ให้้ ก รรมการบริิ ห าร หรืื อ บุุ ค คล
ที่่� อ าจมีีความขัั ด แย้้ ง มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย หรืื อ อาจมีีความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่�นใดกัับบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
เข้้าเป็็นคู่่�สััญญาหรืือทำำ�รายการดัังกล่่าวได้้ อีีกทั้้�งกำำ�หนด
ให้้กรรมการบริิหารซึ่่�งมีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องใด ไม่่มีีสิิทธิิออก
เสีียงลงคะแนนในเรื่่�องนั้้�น ทั้้�งนี้้� การอนุุมััติิรายการที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ดัังกล่่าวอาจต้้องดำำ�เนิินการ
ตามประกาศตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย เรื่่อ� งหลัักเกณฑ์์
วิิธีีการ และการเปิิดเผยรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน พ.ศ. 2546

49

ขอบเขตหน้้าที่่ค� วามรัับผิดช
ิ อบของประธานกรรมการ
และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

ประธานกรรมการ เป็็นกรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร ไม่่เป็็น
บุุคคลเดีียวกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร (CEO) และไม่่มีีความ
สััมพัันธ์์ใดๆ กัับฝ่่ายบริิหาร โดยมีีบทบาท อำำ�นาจ และหน้้าที่่�
ที่่�แบ่่งแยกออกจากกัันอย่่างชััดเจน

หน้้าที่่�ของประธานกรรมการ

1.	กำำ�กัั บ ดููแลให้้ ค ณะกรรมการบริิ ษัั ท มีีโครงสร้้ า งและ
องค์์ประกอบที่่�เหมาะสม
2. ประสานงานประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารในการเรีียกประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท และดููแลให้้กรรมการบริิษััทได้้รัับ
ข้้อมููลอย่่าง ถููกต้้อง ครบถ้้วน ชััดเจน และทัันเวลาก่่อน
การประชุุมเพื่่�อให้้กรรมการบริิษััทสามารถตััดสิินใจได้้
อย่่างเหมาะสม
3.	ดำำ�เนิินการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทตามระเบีียบวาระ
ข้้อบัังคัับของบริิษััท และกฎหมาย
4. เป็็ น ผู้้�นำำ� ของคณะกรรมการบริิ ษัั ท และเป็็ น ประธาน
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและสรุุปมติิที่่�ประชุุม
และสิ่่�งที่่�จะต้้องดำำ�เนิินการต่่อไปอย่่างชััดเจน
5.	จััดสรรเวลาอย่่างเพีียงพอ และส่่งเสริิมให้้กรรมการบริิษัทั
ทุุกคนอภิิปราย แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นได้้อย่่างเต็็มที่่�
เป็็นอิิสระ และใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างรอบคอบ โดยคำำ�นึึงถึึง
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายอย่่างครบถ้้วน
6.	กำำ�หนดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทโดยไม่่มีี
กรรมการบริิษััทที่่�มาจากฝ่่ายจััดการ
7. เป็็นผู้้�นำำ�ในการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้�นให้้เป็็นไปตามระเบีียบวาระ
ข้้อบัังคัับของบริิษััท และกฎหมายโดยจััดสรรเวลาให้้
เหมาะสม รวมทั้้�ง เปิิดโอกาสให้้ผู้ถื้� อื หุ้้�นแสดงความคิิดเห็็น
อย่่างเท่่าเทีียมกัันและดููแลให้้มีีการตอบข้้อซัักถามของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเหมาะสมและโปร่่งใส
8. สนัับสนุุนและเป็็นแบบอย่่างที่่ดีี� ในการปฏิิบัติั ติ ามนโยบาย
บริิหารกิิจการที่่ดีี� และต่่อต้้านคอร์์รัปั ชั่่น� และจรรยาบรรณ
ธุุรกิิจ และส่่งเสริิมให้้เกิิดวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีจริิยธรรม
และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และกำำ�กัับดููแลให้้มีีการ
เปิิดเผยข้้อมููลและการจััดการอย่่างโปร่่งใสในกรณีีที่่�มีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
9. การเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างกรรมการที่่�เป็็น
ผู้้�บริิหารและกรรมการที่่� ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร และระหว่่าง
คณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ

50

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

10.	กำำ�กัับดููแลให้้การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท
โดยรวม คณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ และกรรมการบริิษัทั
แต่่ละคน เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเกิิดประสิิทธิิผล
และบรรลุุวััตถุุประสงค์์ตามแผนงานที่่�กำำ�หนดไว้้

อำำ�นาจหน้้าที่่�ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมายหน้้าที่่�ให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร (CEO) เป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการต่่างๆ แทนบริิษััท
ตามหนัังสืือมอบอำำ�นาจของบริิษััทซึ่่�งสามารถสรุุปสาระสำำ�คััญ
ได้้ดัังนี้้�
1. การดำำ�เนิินกิิจการตามปกติิธุุระของบริิษััทและอนุุมััติิเงิิน
กู้้�ยืืมระหว่่างกัันตามอำำ�นาจอนุุมััติิ และดููแลค่่าใช้้จ่่ายใน
การดำำ�เนิินการตามที่่�กำำ�หนดให้้ดำำ�เนิินการตามเงื่่�อนไขที่่�
บริิษััทกำำ�หนด

2. การทำำ�นิิติิกรรม สััญญา ข้้อตกลง หรืือข้้อผููกมััดในนาม
ของบริิษััทเกี่่�ยวกัับกิิจการใดๆ ที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้
มีีมติิอนุุมััติิ หรืือ ให้้ความเห็็นชอบไว้้แล้้ว
3. การทำำ�การว่่าจ้้าง จ่่ายค่่าจ้้าง ปลดออก และการอื่่�นๆ
ตามความจำำ�เป็็นและสมควรกัับลููกจ้้าง
4. การแต่่งตั้้�งทนายความ และที่่�ปรึึกษากฎหมาย
5. การกระทำำ�การในนามของบริิษััทและการกระทำำ�การแทน
บริิษัทั ในกิิจการใดๆ กัับหน่่วยงานของรััฐบาล รััฐวิิสาหกิิจ
หรืือหน่่วยงานที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นตามกฎหมายอื่่�นๆ
6. การแต่่งตั้้ง� และโยกย้้ายผู้้�รับั มอบอำำ�นาจช่่วง หรืือตััวแทน

ทั้้�งนี้้� การมอบหมายอำำ�นาจหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารดัังกล่่าวข้้างต้้น จะไม่่รวมถึึงการมอบอำำ�นาจ และ/
หรืือ การมอบอำำ�นาจช่่วงในการอนุุมััติิรายการใดที่่�ตน หรืือผู้้�รัับมอบอำำ�นาจช่่วง หรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง (ตามที่่�นิิยามไว้้ใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีีส่่วนได้้เสีียหรืือผลประโยชน์์ ในลัักษณะอื่่�นใดขััดแย้้งกัับบริิษััท ซึ่่�งการอนุุมััติิรายการในลัักษณะ
ดัังกล่่าวจะต้้องเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการ และ/หรืือ ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น (แล้้วแต่่กรณีี) เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิรายการดัังกล่่าว
ตามที่่�ข้้อบัังคัับของบริิษััท หรืือตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนดการอื่่�นใดนอกเหนืือจากที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ไม่่สามารถกระทำำ�ได้้ เว้้นแต่่จะได้้รัับมอบหมายจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเป็็นคราวๆ ไป

คณะผู้้�บริิหาร

คณะผู้้�บริิหารตามนิิยามสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น
7 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ – สกุุล

ต�ำแหน่ง

1.

นายสััญชััย เนื่่�องสิิทธิ์์�

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กลุ่่�มบริิษััท บีีเอสเอ็็ม

2.

นางสาวมิิศรา วงศ์์สิินศิิริิกุุล

ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

3.

นายสมนึึก เคร่่งธรรมคุุณ

ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายขายต่่างประเทศ

4.

นางสาวพััชรีี เก๊๊อะเจริิญ

ผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ

5.

นางพรศิิริิ(พรรษชล) กุุศลภุุชฌงค์์

ผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายการเงิิน/เลขานุุการบริิษััท

6.

นางสาวนนทชา พรเพิ่่�มสุุข

ผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายพััฒนาและบริิหารผลิิตภััณฑ์์

7.

นางสาววิิชุุตา สิิงห์์สุุข

ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี

รายงานประจำ�ปี 2563
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โครงสร้้างองค์์กร (Organization Chart)

คณะกรรมการบริิษััท

เลขานุุการบริิษััท

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กลุ่่�มบริิษััท บีีเอสเอ็็ม

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขายต่่างประเทศ

ผู้้�จััดการอาวุุโสฝ่่ายพััฒนา
และบริิหารผลิิตภััณฑ์์

ผู้้�จััดการอาวุุโสฝ่่ายการเงิิน

ผู้้�จััดการอาวุุโสฝ่่ายเทคโนโลยีี
สารสนเทศ

ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี

เลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มีีมติิแต่่งตั้้ง� นางพรศิิริิ (พรรษชล) กุุศลภุุชฌงค์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นเลขานุุการบริิษัทั เพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่่จั� ดั การประชุุม
คณะกรรมการบริิษัทั และจััดการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้�น รวมทั้้�งจััดทำำ�รายงานการประชุุมคณะกรรมการ รายงานการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้�น รายงาน
ประจำำ�ปีี ตลอดจนจััดเก็็บเอกสารตามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด โดยเลขานุุการบริิษัทั ที่่ค� ณะกรรมการแต่่งตั้้ง� ขึ้้น� เป็็นผู้้�ที่ค่� ณะกรรมการเห็็นว่่า
มีีความเหมาะสม มีีความรู้้�ความสามารถในการบริิหารงานเลขานุุการบริิษััท
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหุ้้�นของกรรมการ และผู้้�บริิหารบริิษััท ในปีี 2563
ลำำ�ดัับ

1

รายชื่่�อ

นายเอนก พิิเชฐพงศา

จำำ�นวนหุ้้�น
ณ

จำำ�นวนหุ้้�น
ณ

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�เปลี่่�ยนแปลง
(เพิ่่�มขึ้้�น/
ลดลง)

(30 ธ.ค. 62)

(3 ธ.ค. 63)

ในปีี 2563

-

-

-

-

-

14.1198%

รองประธานกรรมการ 140,000,000 155,000,000
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�มบริิษััท บีี
เอสเอ็็ม

15,000,000

7.2753%

109,647,000 118,647,000

9,000,000

5.5690%

100,000,000 100,000,000

-

4.6937%

36,456,120

-

1.7111%

4,700,000

8.8571%

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการ

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
2

นายสััญชััย เนื่่�องสิิทธิ์์�

300,823,612 300,823,612

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
3

นายสุุเรช ซููบรามาเนีียม

กรรมการ

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
4

นายวรุุตม์์ ภาณุุพััฒนพงศ์์

กรรมการ

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
5

นางสาวพิิชญ์์ธิิดา ภาณุุพััฒนพงศ์์

กรรมการ

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
6

นายมาร์์ค เดวิิด เรมิิแจน

กรรมการอิิสระ

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
7

นางสาวฐิิติิยา วงศ์์จิิรชััย

กรรมการอิิสระ

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
8

นายออเสน การบริิสุุทธิ์์�

กรรมการอิิสระ

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
9

นางสาวมิิศรา วงศ์์สิินศิิริิกุุล

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
10

นายสมนึึก เคร่่งธรรมคุุณ

ผู้้�อำำ�นายการ
ฝ่่ายขายต่่างประเทศ

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
11

นางสาวพรศิิริิ กุุศลภุุชฌงค์์
ชื่่�อเดิิม (พรรษชล)

ผู้้�จััดการอาวุุโส
ฝ่่ายการเงิิน
และเลขานุุการบริิษััท

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
12

นางสาวนนทชา พรเพิ่่�มสุุข

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

ผู้้�จััดการอาวุุโส
ฝ่่ายพััฒนา
และบริิหารผลิิตภััณฑ์์

36,456,120

184,000,000 188,700,000

สััดส่่วน
การถืือหุ้้�น
ในบริิษััท

-

-

-

-

58,833,100

58,833,100

-

2.7615%

-

-

-

-

7,220,412

7,220,412

-

0.3389%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,292,500

25,292,500

3,000,000

1.1872%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

625

625

0

0.0000%

-

-

-

-
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รายงานประจำ�ปี 2563

ลำำ�ดัับ

13

รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

นางสาวพััชรีี เก๊๊อะเจริิญ

ผู้้�จััดการอาวุุโส
ฝ่่ายเทคโนโลยีี
สารสนเทศ

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
14

นางสาววิิชุุตา สิิงห์์สุุข

ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี

คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

จำำ�นวนหุ้้�น
ณ

จำำ�นวนหุ้้�น
ณ

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�เปลี่่�ยนแปลง
(เพิ่่�มขึ้้�น/
ลดลง)

(30 ธ.ค. 62)

(3 ธ.ค. 63)

ในปีี 2563

230,625

230,625

0

0.0108%

-

-

-

-

625

625

0

0.0000%

-

-

-

-

สััดส่่วน
การถืือหุ้้�น
ในบริิษััท

ค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหาร 			
		 ก.	ค่่าตอบแทนคณะกรรมการ ในปีี 2563 สิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ได้้แก่่
		ค่่าเบี้้�ยประชุุม มีีรายละเอีียดค่่าตอบแทนเป็็นรายบุุคคล ดัังนี้้�
รายชื่่�อกรรมการ

		

ปีี 2562 (ล้้านบาท)

ปีี 2563 (ล้้านบาท)

นายเอนก พิิเชฐพงศา

0.10

0.125

นายสััญชััย เนื่่�องสิิทธิ์์�

0.08

0.10

นายสุุเรช ซููบรามาเนีียม

0.08

0.10

นายวรุุตม์์ ภาณุุพััฒนพงศ์์

0.08

0.10

นางสาวพิิชญ์์ธิิดา ภาณุุพััฒนพงศ์์

0.06

0.10

นายมาร์์ค เดวิิด เรมิิแจน

0.10

0.125

น.ส.ฐิิติิยา วงศ์์จิิรชััย

0.06

0.08

นายออเสน การบริิสุุทธิ์์�

0.08

0.10

นายหยาง ชวน โมห์์ *

0.08

0.02

รวมค่่าเบี้้�ยประชุุม

0.72

0.85

หมายเหตุุ * นายหยาง ชวน โมห์์ ครบวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 และไม่่ขอต่่อวาระกรรมการอีีก

โบนััสกรรมการที่่�จ่่ายระหว่่างปีี 2563 : คณะกรรมการบริิษััทได้้สมััครใจไม่่ขอรัับโบนััสกรรมการสำำ�หรัับผลประกอบการ
ปีี 2562 เพื่่�อช่่วยสภาพคล่่องของบริิษััท
		 ข. 	ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร

ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร ได้้แก่่ เงิินเดืือน โบนััส คอมมิิชชั่่�น เงิินกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ค่่าน้ำำ��มััน ค่่าโทรศััพท์์ และค่่าเบี้้�ย
ประชุุมกรรมการบริิษััทย่่อย
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารคำำ�นวณตามโครงสร้้างผู้้�บริิหารล่่าสุุด โดยจำำ�นวนผู้้�บริิหารตามหลัักเกณฑ์์คำำ�นิิยาม ผู้้�บริิหาร ของ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ในปีี 2563 จำำ�นวน 7 คน โดยมีีค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารดัังนี้้�
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือน
โบนัส
คอมมิชชั่น
อื่นๆ
รวม

ปี 2562 ล้านบาท
13.34
1.95
2.05
0.79
18.13

ปี 2563 ล้านบาท
13.54
1.00
0.85
15.39

		ค่่าตอบแทนอื่่�นของกรรมการและผู้้�บริิหารที่่� ไม่่ใช่่ตััวเงิิน

-

รถประจำำ�ตำำ�แหน่่งสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง และค่่าน้ำำ��มััน

จำำ�นวนบุุคลากร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯ มีีบุุคลากรที่่�แบ่่งออกเป็็นสายงานหลััก โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
บมจ. บิิวเดอสมาร์์ท
31 ธ.ค. 62

บจก. ดีีแอนด์์ดัับบลิิว (เอเชีีย)

31 ธ.ค.63

31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 63

- พนักงานประจ�ำ

130

คน

122

คน

54

คน

43

คน

- พนักงานรายวัน

0

คน

0

คน

0

คน

0

คน

130

คน

122

คน

54

คน

43

คน

รวม

บจ. แสนสรา ดีีเวลล็็อปเมนท์์
31 ธ.ค. 62

บจ. ทีีค ดีีเวลลอปเมนท์์

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 63

- พนักงานประจ�ำ

14

คน

1

คน

6

คน

7

คน

- พนักงานรายวัน

0

คน

0

คน

0

คน

0

คน

รวม

14

คน

1

คน

6

คน

7

คน

บจ. แสนสรา ไลฟ์์สไตล์์ เซอร์์วิิส
31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 63

- พนัักงานประจำำ�

0

คน

21

คน

- พนัักงานรายวััน

0

คน

0

คน

รวม

0

คน

21

คน

หมายเหตุุ : บจ. แสนสรา ไลฟ์์สไตล์์ เซอร์์วิิส เริ่่�มดำำ�เนิินกิิจการในปีี 2563 โดยมีีโอนย้้ายพนัักงานจากบจ. แสนสรา ดีีเวลล็็อปเมนท์์ มาที่่� บจ. แสนสรา ไลฟ์์สไตล์์ เซอร์์วิิส

55

รายงานประจำ�ปี 2563

ค่าตอบแทนบุคลากร ในปี 2563 ค่าตอบแทนบุคลากรสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
บมจ. บิิวเดอสมาร์์ท

(หน่่วย : ล้้านบาท)

บจก. ดีีแอนด์์ดัับบลิิว (เอเชีีย)

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2563

ค่่าตอบแทนพนัักงานประจำำ�
(เงิินเดืือน โบนััส คอมมิิชชั่่�น*
และเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ )

77.32

64.26

20.01

15.64

ค่่าตอบแทนของลููกจ้้างรายวััน (ค่่าจ้้าง)

-

-

-

-

77.32

64.26

20.01

15.64

รวม

บจ. แสนสรา ดีีเวลลอปเมนท์์

(หน่่วย : ล้้านบาท)

บจ. ทีีค ดีีเวลลอปเมนท์์

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2563

ค่่าตอบแทนพนัักงานประจำำ�
(เงิินเดืือน โบนััส คอมมิิชชั่่�น*
และเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ )

7.13

6.60

6.53

8.09

ค่่าตอบแทนของลููกจ้้างรายวััน (ค่่าจ้้าง)

-

-

-

-

7.13

6.60

6.53

8.09

รวม

บจ. แสนสรา ไลฟ์์สไตล์์ เซอร์์วิิส

(หน่่วย : ล้้านบาท)

ปีี 2562

ปีี 2563

ค่่าตอบแทนพนัักงานประจำำ�
(เงิินเดืือน โบนััส คอมมิิชชั่่�น*
และเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ )

-

1.28

ค่่าตอบแทนของลููกจ้้างรายวััน (ค่่าจ้้าง)

-

-

รวม

-

1.28

หมายเหตุุ : บริิษััทฯ มีีข้้อกำำ�หนดในการจ่่ายค่่าคอมมิิชชั่่�นให้้พนัักงานฝ่่ายขาย โดยวิิธีีการคำำ�นวณจะขึ้้�นกัับข้้อตกลงที่่�ทำำ�ไว้้กัับบริิษััท ซึ่่�งบริิษััทฯ จะจ่่ายค่่าคอมมิิชชั่่�นเข้้าบััญชีีเงิิน
เดืือนให้้ทุุกงวดสิ้้�นเดืือน

ข้้อพิิพาทด้้านแรงงาน
บริิษััทฯ ไม่่เคยมีีข้้อพิิพาทด้้านแรงงานใดๆ รวมถึึงไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนพนัักงานอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ในช่่วงระยะเวลา 3 ปีี
ที่่�ผ่่านมา
นโยบายการพััฒนาบุุคลากร
บริิษััทฯ มีีการจััดอบรมพนัักงานให้้มีีความรู้้�ความสามารถตามลัักษณะงานของแต่่ละฝ่่าย โดยมีีการจััดอบรมเพิ่่�มเติิมความรู้้� และ
วิิวััฒนาการใหม่่ๆ ตามความเหมาะสมของงานแต่่ละฝ่่าย ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร โดยบริิษััทมีีการจััดฝึึกอบรมให้้ความรู้้�
ภายในองค์์กรเป็็นประจำำ�สม่ำำ��เสมอในเรื่่อ� ง ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ใหม่่ของบริิษัทั ตลอดจนให้้ความรู้ใ้� นการติิดตั้้ง� สิินค้้าของบริิษัทั แก่่พนักั งานและ
บุุคคลภายนอกที่่�สนใจ นอกจากนี้้�บริิษััทยัังได้้มีีการเชิิญวิิทยากรมาให้้ความรู้้�อบรมทั้้�งในและนอกสถานที่่�อีีกด้้วย
ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับการพััฒนาบุุคลากรของบริิษััทฯ ในปีี 2562-2563 สามารถแสดงได้้ดัังตาราง
(หน่่วย : บาท)
ค่่าฝึึกอบรมภายนอก - ภายในบริิษััท
ค่่าฝึึกอบรมต่่างประเทศ
รวม

ปีี 2562
231,809.72
231,809.72

ปีี 2563
285,972.90
285,972.90
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

การกำำ�กัับดููแล
กิิจการ
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

คณะกรรมการบริิษัทั กำำ�หนดนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการและ
ปฏิิบััติิตามหลัักการและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแล
กิิจการ เพื่่อ� ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการบริิหารงาน
และก่่อให้้เกิิดความเป็็นธรรมกัับทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ
ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น, ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย, คณะกรรมการ, คณะ
ผู้้�บริิหาร บุุคลากรของบริิษััท และสัังคม ซึ่่�งคณะกรรมการ
บริิษััทจะดำำ�เนิินการประเมิิน ทบทวน ปรัับปรุุงนโยบายการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการเป็็นประจำำ�เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับสภาพการณ์์
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป บริิษััทฯ ได้้เผยแพร่่นโยบายการกำำ�กัับดููแล
กิิจการของบริิษััทฯ เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจที่่�ดีี และส่่งเสริิมให้้
เกิิดการปฏิิบัติั ติ ามของกรรมการ ผู้้บ� ริิหาร บุุคลากรทุุกระดัับชั้้น�
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ กําหนดไว้ ดังนี้

หมวดที่่� 1 :
สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น และการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่าง
เท่่ า เทีียมกัั น (Rights of Shareholders and
Equitable Treatment of Shareholders)
1. การปกป้้องสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
1.1 บริิษััทฯ ให้้ความสํําคััญกัับการปกป้้องสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
และการส่่ งเสริิมให้้ผู้�้ถืือ หุ้้�นใช้้สิิท ธิิขั้้�น พื้้�น ฐาน ได้้แก่่
การมีีส่่วนแบ่่งในกํําไรของบริิษัทั การได้้รับั ข่่าวสารข้้อมููล
ของบริิษััทอย่่างเพีียงพอ การเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อใช้้สิิทธิิ
ออกเสีียงในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อแต่่งตั้้�งหรืือถอดถอน
กรรมการ แต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และเรื่่�องที่่�มีีผลกระทบต่่อ
บริิษััท เช่่น การจััดสรรเงิินปัันผล การแก้้ไขวััตถุุประสงค์์
บริิ ษัั ท การแก้้ ไ ขข้้ อ บัั ง คัั บ บริิ ษัั ท การแก้้ ไ ขหนัั ง สืื อ
บริิคณฑ์์สนธิิ การลดทุุนหรืือเพิ่่�มทุุน เป็็นต้้น
1.2 บริิษััทฯ คํํานึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยได้้ดููแลผู้้�ถืือหุ้้�น
มากกว่่าสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานตามกฎหมาย ได้้แก่่ การให้้
ข้้อมููลสํําคััญที่่เ� ป็็นปััจจุบัุ นั ผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษัทั การจััด
ให้้มีีบทรายงานและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายบริิหาร (MD&A)
เพื่อ่� อธิิบายผลการดํําเนิินงานทุุกไตรมาส และการเผยแพร่่
ข่่าวสารผ่่านสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ต่่างๆ

2. การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทฯ ได้้กํําหนดให้้มีีการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นปีีละครั้้�ง
ภายในเวลาไม่่เกิิน 4 เดืือนนัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีีของ
บริิษััท ในปีี 2563 บริิษััทมีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น 2 ครั้้�ง คืือ
การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 และการประชุุม
วิิสามััญผู้้ถื� อื หุ้้�นครั้้ง� ที่่� 1/2563 สำำ�หรัับการประชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2563 ได้้เลื่่�อนกำำ�หนดการจััดประชุุมออกไปจาก
กำำ�หนดการเดิิมวัันที่่� 28 เมษายน 2563 เป็็นวัันที่่� 26 มิิถุุนายน
2563 เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้ประชาสััมพัันธ์์
ให้้รัับทราบเป็็นการทั่่�วไป ผ่่านช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสารของ
ตลาดหลัักทรััพย์์และ website ของบริิษััท ในการประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจํําปีี 2563 และการประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ครั้้�งที่่� 1/2563 ประธานกรรมการบริิษััท ประธานอนุุกรรมการ
ชุุดย่่อยทุุกคณะ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กรรมการ รวมทั้้�ง
ผู้้�บริิหาร และผู้้�สอบบััญชีี ได้้เข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อตอบ
คํําถามในที่่�ประชุุม
3. การส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้า
3.1 บริิ ษัั ท ฯ มอบให้้ บ ริิ ษัั ท ศููนย์์ รัั บ ฝากหลัั ก ทรัั พย์์
(ประเทศไทย) จํํากััด ซึ่่�งเป็็นนายทะเบีียนหุ้้�นสามััญของ
บริิษััทเป็็นผู้้�จััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบ
ล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุม โดยในปีี 2563 บริิษััทได้้จััดส่่ง
หนัังสืือเชิิญประชุุมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม
8 วััน เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้�้ถืือหุ้้�นได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููล
ประกอบการประชุุมล่่วงหน้้า และได้้มีีการประกาศลง
หนัังสืือพิิมพ์์รายวััน ติิดต่่อกัันไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 วััน และก่่อน
วัันประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 3 วััน เพื่่�อบอกกล่่าวเรีียกประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วย
3.2 หนัังสืือเชิิญประชุุมมีีรายละเอีียดอย่่างเพีียงพอและครบ
ถ้้วน มีีรายละเอีียดวััน เวลา สถานที่่� ระเบีียบวาระการ
ประชุุม โดยระบุุอย่่างชััดเจนว่่าเป็็นเรื่่�องเสนอเพื่่�อทราบ
หรืือเพื่่�อพิิจารณา มีีเอกสารประกอบระเบีียบวาระต่่างๆ
วัั ตถุุ ป ระสงค์์ และเหตุุ ผล พร้้ อ มความเห็็ น ของ
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ข้้ อ บัั ง คัั บ บริิ ษัั ท ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การ
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น แผนที่่�แสดงสถานที่่�ประชุุม รายละเอีียด
ของเอกสารที่่ผู้� ถื�้ อื หุ้้�นจะต้้องนํํามาแสดงในวัันประชุุม และ
วิิธีีการเข้้าร่่วมประชุุม

รายงานประจำ�ปี 2563

3.3 บริิษััทฯ ส่่งเสริิมการใช้้สิิทธิิและไม่่ละเมิิดหรืือลิิดรอน
สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยได้้นํําเสนอเรื่่�องที่่�สํําคััญให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
พิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ แ ละบรรจุุ เ รื่่� อ งต่่ า งๆ ที่่� สํํ าคัั ญ อย่่ า ง
ครบถ้้วนตามกฎหมาย ข้้อกํําหนดของตลาดหลัักทรััพย์ฯ์
และข้้อบัังคัับบริิษััท
3.4 ในหนัังสืือเชิิญประชุุมมีีวาระการประชุุมที่่สํํ� าคััญเป็็นเรื่่อ� งๆ
อย่่างชััดเจน เพื่่�อนํําเสนอผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิเป็็น
ประจํําทุุกปีี ได้้แก่่
• วาระการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการ: บริิษััทฯ กำำ�หนด
วิิ ธีี การให้้ ผู้้� ถืื อ หุ้้�นสามารถเลืื อ กกรรมการเป็็ น
รายบุุคคล โดยได้้ให้้รายละเอีียด ชื่่อ� -นามสกุุล อายุุ
ประวััติกิ ารศึึกษา ประวััติกิ ารทํํางาน จํํานวนบริิษัทั ที่่�
ดํํารงตํําแหน่่งกรรมการ แยกเป็็นบริิษััทจดทะเบีียน
และบริิษััททั่่�วไป ประเภทของกรรมการที่่�เสนอ
ข้้อมููลการเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและ
คณะอนุุกรรมการที่่�แต่่ละท่่านดำำ�รงตำำ�แหน่่ง (กรณีี
เสนอแต่่ ง ตั้้� ง กรรมการรายเดิิ ม ) โดยการเสนอ
แต่่งตั้้�งดัังกล่่าวได้้ผ่่านการพิิจารณากลั่่�นกรองโดย
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนแล้้ว
• วาระค่่าตอบแทนกรรมการ: บริิษัทั ฯ ได้้ให้้รายละเอีียด
เกี่่� ย วกัั บ รููปแบบ จํํานวนเงิิ น ค่่ า ตอบแทน และ
หลัักเกณฑ์์การพิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการที่่�
ได้้ผ่่านการพิิจารณากลั่่�นกรองโดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนแล้้ว
• วาระการแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้�สอบบัั ญ ชีี : บริิ ษัั ท ฯ ได้้ ใ ห้้
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับชื่่�อผู้้�สอบบััญชีี สํํานัักงานสอบ
บััญชีี ประสบการณ์์ ความรู้ค้� วามสามารถ ความเป็็น
อิิสระของผู้้�สอบบััญชีี ค่่าตอบแทน จํํานวนปีีที่่�ทํํา
หน้้าที่่�ให้้บริิษััทฯ วิิธีีการพิิจารณาความ เหมาะสม
ของค่่าสอบบััญชีี ซึ่่�งได้้ผ่่านการพิิจารณากลั่่�นกรอง
โดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้้ว
• วาระการจััดสรรกํําไรและการจ่่ายเงิินปันผ
ั ล: บริิษัทั ฯ
ได้้ให้้รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการจััดสรรกํําไรและทุุน
สํํารองตามกฎหมาย จํํานวนเงิินปัันผล พร้้อม
เหตุุผลและข้้อมููลประกอบ ซึ่่ง� จะเปรีียบเทีียบอ้้างอิิง
กัับนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล และการกํําหนดวััน
กำำ�หนดรายชื่่อ� ผู้้ถื� อื หุ้้�น (Record Date) เพื่่อ� กํําหนด
สิิทธิิในการรัับเงิินปัันผล โดยการเสนอเรื่่อ� งดัังกล่่าว
ได้้ผ่่านการพิิจารณากลั่่�นกรองโดยคณะกรรมการ
บริิษััทแล้้ว
4.การอํํานวยความสะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
4.1 บริิษัทั ฯ มีีนโยบายในการอํํานวยความสะดวกและส่่งเสริิม
ให้้ผู้ถื้� อื หุ้้�น ทั้้�งนัักลงทุุนสถาบััน ผู้้ถื� อื หุ้้�นรายใหญ่่ และราย
ย่่อย เข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยเลืือกสถานที่่�จััดประชุุม
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ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เดิินทางสะดวก โดยสามารถเดิินทางโดยรถ
สาธารณะ มีีรถไฟฟ้้า BRT ผ่่าน และใกล้้สำำ�นักั งานบริิษัทั
โดยในปีี 2563 บริิษััทฯ จััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ณ โรงแรม
ริิเวอร์์ฟร้อ้ นท์์ เรสซิิเดนซ์์ ตั้้ง� อยู่่�ที่อ่� าคารเอสวีีซิิตี้้� ซึ่่ง� ภาย
ใต้้การระบาดของไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริิษัทั
ได้้ประสานกัับโรงแรมจััดพื้้�นที่่�การประชุุม โดยจััดให้้มีี
จุุดคััดกรองตามแนวปฏิิบััติิของกรมควบคุุมโรคก่่อนเข้้า
สถานที่่�ประชุุม มีีการตรวจวััดอุุณหภููมิิ scan QR code
ไทยชนะ ทำำ�แบบคััดกรองฯ และเว้้นระยะห่่างระหว่่าง
บุุคคลประมาณ 1-2 เมตร ในบริิเวณจุุดคััดกรอง จุุดลง
ทะเบีียน และจััดที่่�นั่่�งในห้้องประชุุมแบบจำำ�กััดผู้้�เข้้าร่่วม
ประชุุมไม่่เกิิน 40 ที่่�นั่่�ง และถ่่ายทอดการประชุุมผ่่าน
โทรทััศน์์วงจรปิิดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับชมภายนอกห้้องประชุุม
4.2 บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม 1 ชั่วโมง โดยไม่จํากัดสิทธิในการเข้าประชุมของ
ผู้ถือหุน้ ที่มาสายโดยได้อาํ นวยความสะดวกให้ผู้ถอื หุน้ ได้
ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่
4.3 บริิษััทฯ ให้้สิิทธิิผู้�้ถืือหุ้้�นที่่�มาร่่วมประชุุมภายหลัังการ
ประชุุมเริ่่�มแล้้ว มีีสิิทธิิออกเสีียงหรืือลงคะแนนได้้ตั้้�งแต่่
วาระที่่อ� ยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาและยัังไม่่ได้้ลงมติิเป็็นต้้นไป
5. การดํําเนิินการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
5.1	ก่่อนเริ่่�มการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ประธานที่่�ประชุุมหรืือผู้้�ที่่�
ได้้ รัั บ มอบหมายจะแนะนํําคณะกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ ผู้้บ� ริิหาร ผู้้ส� อบบััญชีี ที่่ป� รึึกษา
การเงิิน ให้้ที่ป่� ระชุุมทราบ และชี้้แ� จงกฎเกณฑ์์ต่า่ งๆ ที่่�ใช้้
ในการประชุุม รวมทั้้�งขั้้�นตอนการออกเสีียงลงมติิ
5.2 บริิษััทฯ ได้้จััดสรรเวลาในการประชุุมอย่่างเพีียงพอ เปิิด
โอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิอย่่างเท่่าเทีียมกัันในการแสดง
ความคิิดเห็็น และตั้้�งคํําถามในที่่�ประชุุม โดยกรรมการ
และผู้้�บริิหารจะตอบข้้อซัักถามอย่่างชััดเจน ตรงประเด็็น
และให้้ ความสํําคััญกัับทุุกคํําถาม แล้้วจึึงให้้ที่่�ประชุุม
ออกเสีียงลงมติิในวาระนั้้�นๆ
5.3 บริิษัทั ฯ ดํําเนิินการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้�นตามลํําดัับระเบีียบวาระ
ที่่�ได้้แจ้้งไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุม ไม่่แจกเอกสารที่่มีีข้
� อ้ มููล
สํําคััญเพิ่่�มเติิมในที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้้�นอย่่างกะทัันหััน และจะ
ไม่่มีีการเพิ่่�มวาระการประชุุมที่่�ไม่่ได้้แจ้้งให้้ผู้ถื้� อื หุ้้�นทราบ
เป็็นการล่่วงหน้้าในที่่�ประชุุม
5.4 บริิษััทฯ มีีการใช้้บััตรลงคะแนนเสีียงสํําหรัับทุุกวาระ
เพื่่�อความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้กรณีีที่่�มีีข้้อโต้้แย้้ง
ในภายหลััง และในกรณีีที่่�วาระนั้้�นมีีหลายรายการ เช่่น
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วาระการแต่่งตั้้�งกรรมการ บริิษััทฯ เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
สามารถแต่่งตั้้�งกรรมการเป็็นรายบุุคคล
6. การดํําเนิินการหลัังการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
6.1 บริิษััทฯ มีีการเปิิดเผยมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมผลการ
ลงคะแนนเสีียงโดยแจ้้งข่่าวไปยัังตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และ
เปิิดเผยบนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ภายในวัันเดีียวกัับวัันประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น
6.2 หลัังจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีีมติิจ่่ายเงิินปัันผล บริิษััทฯ
ได้้ประสานงานกัับบริิษัทั ศููนย์์รับั ฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศ
ไทย) จํํากััด ซึ่่�งเป็็นนายทะเบีียนหุ้้�นสามััญของบริิษััท
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับสิิทธิิเงิินปัันผลอย่่างถููกต้้อง
ครบถ้้ ว น ทั้้� ง นี้้� คณะกรรมการบริิ ษัั ท จะกํําหนดวัั น
กำำ�หนดรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น (Record Date) เพื่่�อสิิทธิิในการ
รัับเงิินปัันผลภายหลัังจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 5 วัันทํําการ
6.3 บริิษัทั ฯ มีีการบัันทึึกรายงานการประชุุมถููกต้้อง ครบถ้้วน
เพื่อ่� ให้้ผู้ถื้� อื หุ้้�นสามารถตรวจสอบได้้ โดยได้้บันั ทึึกรายชื่่อ�
และ ตํําแหน่่งของกรรมการที่่�เข้้าร่่วมประชุุม วิิธีีการลง
คะแนนและนัับคะแนน ความเห็็นของผู้้�ถืือหุ้้�น คํําชี้้�แจง
ของกรรมการและผู้้�บริิหาร รวมทั้้�งมติิที่่�ประชุุมไว้้อย่่าง
ชััดเจน ซึ่่ง� แยกเป็็นคะแนนที่่เ� ห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย หรืืองด
ออกเสีียง และจำำ�นวนบััตรเสีีย(ถ้้ามีี) โดยได้้จัดั ส่่งรายงาน
การประชุุมต่่อตลาดหลัักทรััพย์์ฯภายใน 14 วัันนัับจาก
วัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และได้้เผยแพร่่รายงานการประชุุม
ดัั ง กล่่ า วไว้้ บ นเว็็ บ ไซต์์ ข องบริิ ษัั ท นอกจากนี้้� ยัั ง ได้้
เผยแพร่่ภาพและเสีียงของการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้�นบนเว็็บไซต์์
ของบริิษััทอีีกด้้วย
7. แนวทางการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
บริิษัทั ให้้ความสํําคััญและดููแลให้้มีีการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้ถื� อื หุ้้�นทุุกราย
อย่่างเท่่าเทีียมกัันและเป็็นธรรม โดยได้้ดํําเนิินการต่่างๆ ดัังนี้้�
7.1 การเสนอเพิ่่�มวาระการประชุุม และเสนอชื่่อ� บุุคคลเพื่่อ� เข้้า
ดํํารงตํําแหน่่งกรรมการ บริิษััทฯ มีีนโยบายอํํานวยความ
สะดวกให้้แก่่ผู้�้ถืือหุ้้�นในการเสนอเพิ่่�มวาระการประชุุม
ล่่วงหน้้าในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี รวมทั้้�ง
เสนอชื่่� อ บุุ ค คลเพื่่� อ เข้้ า ดํํารงตํําแหน่่ ง กรรมการก่่ อ น
วัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี โดยบริิษััทฯ กำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์ที่่�ชััดเจนเผยแพร่่ผ่่านตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และ
เว็็บไซต์์ของบริิษัทั ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ ได้้เปิิดโอกาสให้้แก่่ผู้ถื�้ อื หุ้้�น
เสนอวาระและชื่่�อกรรมการพร้้อมข้้อมููล ประกอบการ
พิิจารณาล่่วงหน้้าเป็็นเวลาประมาณ 1 เดืือน (ตั้้�งแต่่วัันที่่�
14 มกราคม 2564 ถึึงวัันที่่� 15 กุุมภาพัันธ์์ 2564) ทั้้�งนี้้�

บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดกฎเกณฑ์์ ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรายเดีียวหรืือ
หลายรายรวมกัันซึ่่�งถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 5 สามารถ
เสนอวาระและชื่่�อกรรมการได้้ สํําหรัับการประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นประจํําปีี 2563 ไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอวาระเพิ่่�มเติิม
และไม่่มีีการเสนอรายชื่่�อกรรมการ
7.2 การมอบฉัันทะในการเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ในกรณีีที่่�
ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมได้้ บริิษััทฯ ได้้เปิิด
โอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมอบฉัันทะให้้บุุคคลอื่่�น หรืือกรรมการ
อิิสระ เป็็นผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมและใช้้สิิทธิิออกเสีียงแทน
โดยจััดส่่งหนัังสืือมอบฉัันทะในรููปแบบที่่�ผู้�้ถืือหุ้้�นกํําหนด
ทิิศทางการลงคะแนนได้้ (แบบ ข.) รวมทั้้�ง ได้้ระบุุเกี่่ย� วกัับ
เอกสารประกอบการมอบฉัันทะ และคํําแนะนํําขั้้�นตอน
ในการมอบฉัันทะไว้้อย่่างชััดเจน ซึ่่ง� เป็็นขั้้น� ตอนโดยทั่่ว� ไป
ที่่�ไม่่ยุ่่�งยากต่่อการปฏิิบััติิ
สำำ� หรัั บ ปีี 2563 ภายใต้้ ส ถานการณ์์ การแพร่่ ร ะบาดของ
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริิษััทตระหนัักและห่่วงใย
ต่่อสุุขภาพและความปลอดภััยของผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทุุกท่่าน
จึึงได้้ออกมาตราการและแนวทางปฏิิบัติั ติ นสำำ�หรัับผู้้เ� ข้้าประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 (กรณีีการแพร่่ระบาดของไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยก่่อนการประชุุม บริิษััทได้้ขอ
ความร่่วมมืือถืือหุ้้�นมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระของบริิษััทฯ
แทนการเข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงด้้วยตััวเอง และเปิิด
ช่่องทางให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้า

หมวดที่่� 2 :
บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
(Roles of Stakeholder)

1. การปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกลุ่่�มต่่างๆ
บริิษััทฯ มีีการต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม ได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น
ลููกค้้า คู่่�ค้้า หรืือผู้้�ค้้า/ผู้้�ขาย หรืือเจ้้าหนี้้� พนัักงาน สัังคม
ชุุมชน สิ่่�งแวดล้้อม และผู้้�กํํากัับดููแล (Regulator) โดยกํําหนด
แนวทางการปฏิิบััติิของบริิษััท รวมทั้้�งส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วม
ของพนัักงานในการปฏิิบััติิตามแนวปฏิิบััติิดัังกล่่าว ซึ่่�งการ
ดํําเนิินการต่่างๆ บริิษัทั ฯ เคารพสิิทธิิของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย ดัังนี้้�
ลููกค้้า : บริิษััทฯ มีีนโยบายและแนวปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าที่่�ชััดเจน
เป็็นธรรม และเสมอภาค มุ่่�งมั่่�นสร้้างความพึึงพอใจและความ
มั่่�นใจให้้กัับลููกค้้าเพื่่�อให้้ได้้สิินค้้าและบริิการอย่่างมีีคุุณภาพ
บริิษัทั ฯ มีีการแบ่่งลููกค้้าที่่ชั� ดั เจนแยกตามกลุ่่�มการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของลููกค้้าและผลิิตภัณ
ั ฑ์์หลัักที่่ลูู� กค้้าซื้้อ� และมีีให้้สิทิ ธิิพิเิ ศษใน
แต่่ละกลุ่่�มลููกค้้าอย่่างชััดเจน โดยบริิษัทั ฯ จะใส่่ใจดููแลลููกค้้าใน
ทุุกระดัับไม่่ว่่าจะเป็็นรายใหญ่่ซึ่่�งเป็็นลููกค้้าหลััก หรืือรายย่่อย
ที่่�เป็็นลููกค้้า walk - in มาซื้้�อของที่่�หน้้าร้้านของบริิษััท โดย
บริิษัทั ฯ ได้้จัดั แบ่่งทีีมพนัักงานให้้ไว้้เฉพาะสำำ�หรัับดููแลลููกค้้าที่่�
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เป็็นผู้้�รับั เหมาตกแต่่งภายใน และผู้้�รับั เหมางานยิิปซั่่ม� ซึ่่ง� มัักจะ
รัับงานโครงการขนาดใหญ่่ที่่�ต้้องการรู้้�เกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์และ
คุุณสมบััติกิ ารใช้้งานที่่ล� ะเอีียด บริิษัทั ฯ จึึงจััดให้้มีีทีีมเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายขายที่่มีี� ประสบการณ์์ และมีีความรู้ค้� วามเชี่่ย� วชาญเกี่่ย� วกัับ
ผลิิตภััณฑ์์เป็็นอย่่างดีีดููแลอย่่างใกล้้ชิิด
นอกจากนี้ยังมีระบบ Membership Program ที่จะสานต่อ
ความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ใกล้ชิดมากขึ้น โดยมีการจัดระดับ
แบ่ง 3 กลุ่ม คือ Platinum ,Gold, Specialist โดยแต่ละระดับ
จะได้เครดิต วงเงินแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อ และ
การช�ำระเงิน ซึ่งจะได้ราคาพิเศษกว่าราคาปกติตามเงื่อนไขที่
ก�ำหนดอย่างชัดเจน
ในขณะที่ลูกค้ารายย่อยที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทฯ
ก็จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลไม่ว่าจะผ่านทาง Call Centre หรือ
เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ Gyproc Centre ซึ่งจะท�ำหน้าที่ให้ค�ำ
แนะน�ำสินค้าทเี่ หมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยแผนก
Call Centre จะให้บริการช่วยเหลือลูกค้าในด้านการเช็คสต็อก
สินค้า ตรวจสอบวงเงิน แจ้ง promotion และติดต่อประสาน
งานการจัดส่ง ลูกค้าสามารถสอบถามสถานะของรถจัดส่งได้
ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนรับสินค้าได้อย่าง
สะดวกมากขนึ้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีระบบการวัดความพึงพอใจของ
ลูกค้า และจัดเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดผลการท�ำงาน (KPIs)
ของพนักงานด้วย
ปััจจุุบัันบริิษััทฯ อยู่่�ระหว่่างการพััฒนา application ในการขาย
สิินค้้า online เพื่่�อเป็็นช่่องทางอำำ�นวยความสะดวกแบบครบ
วงจร ตั้้ง� แต่่การสั่่ง� ซื้้อ� ชำำ�ระค่่าสิินค้้า และบริิการจััดส่่ง ตลอดจน
สามารถเช็็คสถานะการจััดส่่งสิินค้้าได้้ด้้วย และเพื่่�ออำำ�นวย
ความสะดวก ง่่ายต่่อการเข้้าถึึงมากขึ้้�น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรมกับลูกค้าที่เป็น
ผู้รบั เหมาให้ได้รบั ความรูใ้ นการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั และ
สามารถสอบถามปัญหาเกยี่ วกับการใช้สนิ ค้าได้ตลอดเวลา โดย
ทางศูนย์จะมีการอบรมให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจ โดยจะจัดการ
ฝึกอบรมขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ
สิินค้้าของบริิษััทถููกออกแบบมาโดยคำำ�นึึงถึึงการใช้้งานของ
ลููกค้้าเป็็นหลััก ดัังนั้้น� สิินค้้าของบริิษัทั จึึงถููกออกแบบให้้ง่า่ ยต่่อ
การใช้้งาน สะดวกรวดเร็็วในการติิดตั้้ง� และยัังคงความสวยงาม
และแข็็งแรงอีีกด้้วย โดยสิินค้้าที่่บ� ริิษัทั จััดจำำ�หน่่ายอยู่่�ในราคาที่่�
เหมาะสมกัับคุุณภาพ ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้ทำำ�การตรวจสอบคุุณภาพ
สิินค้้า (QC) ก่่อนที่่�จะขายทุุกชิ้้�น ดัังนั้้�น ลููกค้้าสามารถมั่่�นใจ
ในคุุณภาพสิินค้้าของบริิษััทได้้ นอกจากนี้้�สิินค้้าของบริิษััทเมื่่�อ
ติิดตั้้�งให้้แล้้ว ยัังมีีการรัับประกัันคุุณภาพสิินค้้า (Warrantee)
ทุุกงานที่่�บริิษััทเป็็นผู้้�ติิดตั้้�งอีีกด้้วย
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บริิษััทยัังคงสานสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้ามาโดยตลอด ทุุกปีีบริิษััท
ได้้ร่่วมงาน TIDA Night เพื่่�อการพบปะสัังสรรค์์กัับระหว่่าง
สถาปนิิก มััณฑนากร และสมาชิิกของสมาคมมััณฑนากร
แห่่งประเทศไทย นอกจากนี้้บ� ริิษัทั ยัังได้้จัดั กิิจกรรมสานสััมพัันธ์์
กัับลููกค้้าโดยนำำ�ทีีมกลุ่่�มลููกค้้ามััณฑนากรกว่่า 80 ท่่าน ร่่วมชม
ภาพยนตร์์ด้้วยกัันอีีกด้้วย
ผู้้�ถืือหุ้้�น : บริิษััทฯ มีีนโยบายและแนวปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น โดย
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต เป็็นธรรม
บริิหารกิิจการให้้มีีความเจริิญก้้าวหน้้า มั่่�นคง และก่่อให้้เกิิด
ผลตอบแทนที่่�เหมาะสมแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น มีีการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อ
ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน สมํ่่�าเสมอ และครบถ้้วน นอกจาก
นี้้� ได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้แสดงความคิิดเห็็น และข้้อเสนอ
แนะในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกครั้้�ง
คู่่�ค้้ า หรืื อ ผู้้� ค้้ า /ผู้้�ขาย หรืื อ เจ้้ า หนี้้� : บริิ ษัั ท ฯ มีีขั้้� น ตอน
ในการคััดเลืือกคู่่�ค้้าอย่่างชััดเจน เป็็นรููปธรรม เป็็นไปตาม
นโยบายจััดซื้้อ� จััดจ้้าง ในการคััดเลืือกคู่่�ค้้ารายใหม่่ต้อ้ งผ่่านการ
อนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิหารหรืือคณะอนุุกรรมการที่่�ได้้รัับ
มอบหมายให้้พิิจารณาการจััดซื้้�อจััดจ้้างโดยเฉพาะ
ในกรณีีที่่�คู่่�ค้้าที่่�พนัักงานฝ่่ายจััดซื้้�อติิดต่่อไปหรืือคู่่�ค้้าที่่�ติิดต่่อ
มายัังฝ่่ายจััดซื้้�อเข้้าข่่ายเป็็นบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับบริิษััท
(Connected Person) ซึ่่�งเป็็นบุุคคลหรืือนิิติิบุุคคลที่่�มีีความ
สััมพัันธ์์กับั ผู้้บ� ริิหาร กรรมการ ผู้้ถื� อื หุ้้�นใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
รวมถึึงผู้้เ� กี่่ย� วข้้องของกลุ่ม่� บุุคคลดัังกล่่าว ก่่อนจะทำำ�การติิดต่่อ
เสนอราคาจััดซื้้�อจััดจ้้างจากคู่่�ค้้ารายนั้้�น ฝ่่ายจััดซื้้�อจะต้้องแจ้้ง
ไปยัังเลขานุุการบริิษัทั เพื่่อ� ตรวจสอบขอบเขตการอนุุมัติั ริ ายการ
ตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุนที่่� ทจ.21/2551 เรื่่อ� ง
หลัักเกณฑ์์ในการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน (รวมทั้้�งที่่�ประกาศ
เพิ่่�มเติิมในภายหลััง)
ทั้้�งนี้้� หากภายหลัังการเสนอราคาและเจรจาต่่อรองทางการค้้า
เสร็็จสิ้้น� กรณีีบริิษัทั ฯ เข้้าตกลงเข้้าทำำ�รายการกัับคู่่�ค้้าที่่เ� ข้้าข่่าย
เป็็ น บุุ ค คลที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั น ดัั ง กล่่ า ว ฝ่่ า ยจัั ด ซื้้� อ จะต้้ อ งแจ้้ ง
รายละเอีียดรายการให้้แก่่เลขานุุการบริิษััทเพื่่�อทำำ�การเปิิด
เผยข้้อมููลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย เรื่่�องการเปิิดเผยข้้อมููลและการปฏิิบััติิการของ
บริิษััทจดทะเบีียนในรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน พ.ศ. 2546 (รวมทั้้�ง
ที่่�ประกาศเพิ่่�มเติิมในภายหลััง)
ทั้งนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย
หรือเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
รวมทั้งไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
กับคู่ค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหนี้
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

สำำ�หรัับเจ้้าหนี้้�ธนาคารและสถาบัันการเงิิน บริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิ
ตามเงื่่�อนไขทางการค้้าและสััญญาที่่�ตกลงกััน โดยบริิษััทฯ
ยัังไม่่มีีปัญั หาในเรื่่อ� งการชำำ�ระเงิิน บริิษัทั ฯ สามารถปฏิิบัติั ติ าม
เงื่่�อนไขการกู้้�ยืืมเงิินตามข้้อตกลงกัับเจ้้าหนี้้�ที่่�ให้้การสนัับสนุุน
เงิิ น กู้้� แ ก่่ บ ริิ ษัั ท และสามารถชำำ� ระหนี้้� คืื น ตรงตามกำำ� หนด
จนกระทั่่�งบริิษััทฯ ได้้รัับความเชื่่�อถืือจากธนาคารและสถาบััน
การเงิินหลายแห่่งมากขึ้้�น เห็็นได้้จากบริิษััทฯ ได้้รัับวงเงิิน
สิินเชื่่�อเพิ่่�มขึ้้�น และได้้รัับอััตราดอกเบี้้�ยและค่่าธรรมเนีียม
ที่่�ต่ำำ��กว่่าอััตรามาตรฐานธนาคาร
คู่่�แข่่งทางการค้้า : บริิษััทฯ ยึึดมั่่�นแนวทางในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจบนหลัักธรรมภิิบาลโดยจะไม่่เอาเปรีียบหรืือไม่่มีีนโยบาย
กลั่่�นแกล้้งคู่่�แข่่งทางการค้้า ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามกรอบกติิกาการ
แข่่งขัันที่่�ดีี หลีีกเลี่่�ยงวิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิตเพื่่�อทำำ�ลายคู่่�แข่่งทาง
การค้้า ให้้ความเสมอภาคและเป็็นธรรมต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้า
มีีการตกลงทางการค้้าที่่�เอื้้�อประโยชน์์ซึ่่�งกัันและกััน ซึ่่�งทำำ�ให้้
บริิษััทฯ และคู่่�ค้้าไม่่มีีข้้อพิิพาทและทำำ�ให้้ธุุรกิิจมีีการเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืน
พนัักงาน : บริิษััทฯ ได้้มีีการประชุุมพนัักงานประจำำ�ปีี เพื่่�อ
สื่่�อสารเกี่่�ยวกัับนโยบาย วิิสััยทััศน์์ และทิิศทางในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจประจำำ�ปีีที่่�ชััดเจนให้้กัับพนัักงานทุุกคนได้้รัับทราบ และมีี
คู่่�มืือพนัักงานเพื่อ่� ให้้พนักั งานรัับทราบกฎระเบีียบข้้อพึึงปฏิิบัติั ิ
บทลงโทษ รวมถึึงสวััสดิิการที่่�ให้้กับั พนัักงานทุุกคน ซึ่่ง� เป็็นการ
ปฏิิบััติิอย่่างเท่่าเทีียม เปิิดเผยและเป็็นธรรมกัับพนัักงาน
บริิษัทั ฯ ได้้เล็็งเห็็นถึึงคุุณค่่าของบุุคลากรที่่ร่� ว่ มพััฒนาให้้บริิษัทั
มีีความเติิบโต ดัังนั้้น� บริิษัทั ฯ จึึงได้้ให้้ความใส่่ใจในคุุณภาพชีีวิิต
ของพนัักงาน โดยจััดให้้มีีมีีบััตรประกัันสุุขภาพให้้กัับพนัักงาน
ในกรณีีที่่ต้� อ้ งเข้้าพัักรัักษาในโรงพยาบาล และจััดหาหน้้ากากผ้้า
แจกให้้พนัักงานทุุกคน และติิดตั้้�งเครื่่�องกรองอากาศภายใน
สำำ�นัักงานเพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพจากฝุ่่�น PM 2.5
ด้้านการพััฒนาบุุคลากร บริิษััทฯ เห็็นความสำำ�คััญว่่าองค์์กรจะ
เติิบโตได้้ด้้วยพนัักงานที่่�มีีคุุณภาพ จึึงได้้มีีการจััดอบรมเพื่่�อ
พััฒนาศัักยภาพของพนัักงานในทุุกระดัับชั้้น� ตั้้ง� แต่่ความรู้เ้� รื่่อ� ง
สิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ ความรู้้�เรื่่�องการติิดตั้้�งสิินค้้า ตลอดจน
ความรู้้�ในเรื่่�องเทคโนโลยีีสารสนเทศซึ่่�งบริิษััทให้้ความสำำ�คััญ
มาก บริิษััทฯ มีีการพััฒนาระบบงานให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
โดยมีีการพััฒนาระบบคอมพิิวเตอร์์ โปรแกรมต่่างๆ ขึ้้�นมา
รองรัับการทำำ�งานของพนัักงาน ทำำ�ให้้สามารถควบคุุมการ
ทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น� และได้้มีีการจััดฝึึกอบรม
พนัักงานให้้มีีความเข้้าใจในระบบงานต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่อ� ง และ
มีีทีีม IT ให้้การดููแลอย่่างใกล้้ชิดิ นอกจากนี้้ยั� งั ได้้มีีพัฒ
ั นาทัักษะ
ทางทีีมงานขาย พนัักงานบััญชีีและฝ่่ายต่่างๆ ให้้มีีทักั ษะในงาน
มากขึ้้�น ตลอดจนได้้พััฒนาทัักษะการบริิหารงานของพนัักงาน
ระดัับกลางให้้มีีศัักยภาพในการควบคุุมดููแลงานมากขึ้้�น

นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีสััมพัันธ์์ภาพที่่�ดีี
ต่่อกัันระหว่่างพนัักงานและผู้้�บริิหารของบริิษััท โดยจััดให้้มีี
ห้้องทานข้้าวเพื่่�อให้้พนัักงานและผู้้�บริิหารได้้พบปะสัังสรรค์์
กัันระหว่่างพัักรัับประทานอาหาร และบริิษััทได้้จััดหาอาหาร
สำำ� เร็็ จรูู ปฟรีีให้้ กัั บ พนัั ก งานได้้ รัั บ ประทานเป็็ น อาหารว่่ า ง
นอกจากนี้้�บริิษััทยัังมีีร้้านเครื่่�องดื่่�มสวััสดิิการพนัักงานราคา
ย่่อมเยาว์์ เพื่อ่� ให้้พนักั งานสามารถชงเครื่่อ� งดื่่ม� ด้้วยตััวเองอีีกด้้วย
ในส่่วนของโรงงาน ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นบุุคลากรที่่�มีีถิ่่�นฐานอยู่่�
ต่่างจัังหวััดเป็็นส่่วนใหญ่่ บริิษััทฯ ได้้เล็็งเห็็นความสำำ�คััญของ
ความสััมพัันธ์์ ในครอบครััวของพนัักงาน โดยบริิษััทฯ ได้้ให้้
พนัักงานได้้หยุุดยาวประมาณ 5-6 วััน เพื่่�อได้้เดิินทางกลัับ
ถิ่่�นฐานภููมิิลำำ�เนา ซึ่่�งจะเป็็นช่่วงเวลาสอดคล้้องกัับวัันหยุุดของ
ลููกค้้าส่่วนใหญ่่ ดัังนั้้น� จึึงไม่่กระทบกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับวันเกิดของพนักงาน
แต่ละคน จึงได้ก�ำหนดให้วนั เกิดของพนักงานงานแต่ละคนเป็น
วันหยุดพิเศษ พนักงานจึงสามารถท�ำกิจกรรมส่วนตัวในวันเกิด
กับครอบครัวของตนเองได้อีกด้วย
สิ่่ง� แวดล้้อม : เนื่่อ� งจากการผลิิตสินิ ค้้าของบริิษัทั มีีกระบวนการ
ผลิิตหลัักๆ 2 รููปแบบ กล่่าวคืือ
1. บริิษััทฯ จะนำำ�เหล็็กเส้้นไปผ่่านกระบวนการรีีด และ
ขึ้้�นรููป เพื่่�อใช้้เป็็นโครงคร่่าวผนัังและฝ้้าเพดาน
2. บริษทั ฯ จะท�ำการแปรรปู อลูมิเนยี มเส้น โดยการตัด
ประกอบเป็นบานประตูหน้าต่าง
ในกระบวนการผลิต บริษัทฯ ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย โดยวัสดุ
ที่เหลือจากการผลิตสามารถรีไซเคิลแล้วน�ำกลับมาใช้ได้อกี จึง
อาจจะกล่าวได้วา่ กระบวนการผลิตของบริษทั ไม่สร้างมลพิษตอ่
สิ่งแวดล้อม ประกอบกับที่ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
(ซึ่งเป็นพื้นที่สีม่วง) ไม่ติดกับเขตชุมชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนโดยรอบโรงงาน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดจึงได้
จัดซื้อรถบรรทุกซึ่งใช้ก๊าซ NGV มาใช้ในการจัดส่งสินค้าให้
กับลูกค้าด้วย
สัังคมและชุุมชน : บริิษััทฯ เห็็นความสำำ�คััญของเด็็ก ซึ่่�งต่่อไป
จะเป็็นอนาคตของชาติิ โดยร่่วมบริิจาคทุุนทรััพย์์ให้้กัับมููลนิิธิิ
เดอะ โบว์์มอนท์์ พาร์์ทเนอร์์ชิิพ เพื่่�อสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายของ
โรงเรีียนโบว์์มอนท์์ จัังหวััดชััยภููมิิ เป็็นประจำำ�ทุุกปีี ซึ่่�งทาง
โรงเรีียนจะนำำ�เงิินมาใช้้เพื่่�อให้้การศึึกษา จััดหาอาหารกลางวััน
และรถรัับส่่งให้้กับั เด็็กในชุุมชน โดยไม่่คิดิ ค่่าใช้้จ่า่ ย นอกจากนี้้�
บริิษัทั ยัังได้้บริิจาคทุุนทรััพย์แ์ ละร่่วมทำำ�กิจิ กรรมกัับเด็็กในสถาน
สงเคราะห์์บ้้านมหาเมฆอีีกด้้วย
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ผู้้�กํํากัับดููแล : บริิษัทั ฯ ได้้ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ระเบีียบ หลัักเกณฑ์์
ข้้อกํําหนดต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจโดย ดํําเนิินงาน
ตามหลัักการกํํากัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
สื่่อ� มวลชน : บริิษัทั ฯ ได้้ให้้ความสำำ�คัญั ในการสื่่อ� สาร-ติิดต่่องาน
และให้้ข่่าวกัับสื่่�อมวลชน มีีการให้้ข่่าวอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยมีี
การตรวจสอบข้้อมููลข่่าวสารให้้มีีความถููกต้้องและเป็็นไปตาม
เจตนารมณ์์ของบริิษััท
2. ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อม
ในการทํํางาน
บริิษัทั ฯ ให้้ความสํําคััญอย่่างยิ่่ง� ในเรื่่อ� งความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสภาพแวดล้้อมในการทํํางาน และได้้ตระหนัักถึึงผลที่่�
เกิิดขึ้้�นจากอััคคีีภััย ในอัันที่่�จะทํําให้้เกิิดการบาดเจ็็บ หรืือ
สููญเสีียชีีวิิต และเกิิดความเสีียหายแก่่อาคารสถานที่่� และ
เครื่่�องจัักรอุุปกรณ์์ต่่างๆ ของบริิษััท บริิษััทจึึงกํําหนดให้้มีีการ
จััดทํําแผนป้้องกัันและระงัับอััคคีีภััย การอพยพหนีีไฟ และจััด
อบรมหลัักสููตรต่่างๆ ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และ
สภาพแวดล้้อมในการทํํางาน เช่่น การอบรม สุุขภาพอนามััย
และสภาพแวดล้้อมในการทํํางาน การดัับเพลิิงขั้้�นต้้น (Fire
Drill) การฝึึกซ้้อมดัับเพลิิงและอพยพหนีีไฟตามกฎหมายเป็็น
ประจํําทุุกปีี การฝึึกซ้้อมตามแผนปฏิิบััติิการฉุุกเฉิินของบริิษััท
ตลอดจนจััดหาอุุปกรณ์์ป้้องกัันอัันตรายส่่วนบุุคคล (Personal
Protective Equipment) ให้้กัับพนัักงานอีีกด้้วย
3. มาตรการการแจ้้งเบาะแส และกลไกมาตรการ
คุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแส
บริิษัทั ฯ จััดให้้มีีช่อ่ งทางในการแจ้้งเบาะแสและรัับเรื่่อ� งข้้อร้้องเรีียน
ของทั้้� ง จากบุุ ค คลภายนอกและพนัั ก งาน โดยได้้ กำำ� หนด
กระบวนการ และขั้้�นตอนในการแจ้้งเบาะแส ซึ่่�งได้้เปิิดเผยไว้้
ใน website ของบริิษัทั โดยบริิษัทั ฯ จััดให้้มีีช่อ่ งทางในการแจ้้ง
เบาะแส หรืือข้้อร้้องเรีียน ในกรณีีที่่�สงสััยว่่าจะมีีการกระทํําผิิด
จรรยาบรรณธุุรกิิจ การกระทํําผิิดกฎหมาย รวมถึึงพฤติิกรรมที่่�
ส่่อถึึงการทุุจริติ หรืือการปฏิิบัติั ิที่่�ไม่่เท่่าเทีียมกััน ผ่่านช่่องทาง
ดัังนี้้�
• ส่งทาง internet ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในช่องทางการ
แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือ
• ส่งทาง E- Mail : whistleblower@buildersmart.com
• โทรศััพท์์ ถึึง เลขานุุการบริิษััท
หมายเลขโทรศััพท์์ 02-683-4900 ต่่อ 408
•	ส่่งจดหมายลงทะเบีียนถึึง เลขานุุการบริิษััท
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ มีีมาตรการคุ้้�มครองผู้้แ� จ้้งเบาะแสหรืือผู้้�ร้อ้ งเรีียน
โดยจะเก็็บข้้อมููลและตััวตนของผู้้�แจ้้งเบาะแส ผู้้�ร้้องเรีียนและ
ผู้้�ถููกร้้องเรีียนเป็็นความลัับ และจะเปิิดเผยข้้อมููลเท่่าที่่�จํําเป็็น
โดยคํํานึึงถึึงความปลอดภััย และความเสีียหายของผู้้�รายงาน
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แหล่่งที่่ม� าของข้้อมููล หรืือบุุคคลที่่เ� กี่่�ยวข้้อง โดยบริิษัทั ฯ จะไม่่
กระทํําการใดอัันไม่่เป็็นธรรมต่่อผู้้�แจ้้งเบาะแส หรืือผู้้�ร้้องเรีียน
ไม่่ว่่าจะโดยการเปลี่่�ยนแปลงตํําแหน่่งงาน ลัักษณะงาน สถาน
ที่่�ทํํางาน สั่่�งพัักงาน ข่่มขู่่� รบกวนการปฏิิบััติิงาน เลิิกจ้้าง หรืือ
กระทํําการอื่่น� ใดที่่มีีลั
� กั ษณะเป็็นการปฏิิบัติั อิ ย่่างไม่่เป็็นธรรมต่่อ
ผู้้แ� จ้้งเบาะแส ผู้้�ร้อ้ งเรีียน หรืือผู้้ใ� ห้้ความร่่วมมืือในการตรวจสอบ
ข้้อเท็็จจริิง
บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การ
จ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ
ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทําผิด
จรรยาบรรณธุรกิจ การกระทําผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรม
ที่ส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน
ในปีี 2563 บริิษััทไม่่ได้้รัับข้้อร้้องเรีียนใดๆ เกี่่�ยวกัับการ
ไม่่เคารพในสิิทธิิพื้้น� ฐานของผู้้ถื� อื หุ้้�น โดยบริิษัทั ได้้มีีการปฏิิบัติั ิ
ต่่อผู้้� ถืือหุ้้�น อย่่างเท่่าเทีียมกััน และไม่่พบการใช้้ข้้อมููลภายใน
ของบริิษััทเพื่่�อแสวงหาผลประโยชน์์แต่่อย่่างใด

หมวดที่่� 3 :
การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
(Disclosure and Transparency)

1. การเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััท
นอกเหนืือไปจากการเปิิดเผยรายงานทางการเงิินหรืือสารสนเทศ
อื่่�นๆ ต่่อสาธารณะผ่่านช่่องทางต่่างๆ ตามเงื่่�อนไขที่่�กฎหมาย
กำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด ครบถ้้วน และตรงเวลาแล้้วนั้้�น บริิษััทฯ
จะเปิิดเผยข้้อมููลต่่อไปนี้้เ� พื่อ่� แสดงถึึงความโปร่่งใสในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ คืือ
1. ข้อมูลเผยแพร่และข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
2. ข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ www.setsmart.com
ซึ่งบริษัท น�ำส่งข้อมูลงบการเงินทุกครั้งพร้อมกับ
ข้อมูลที่จัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน
ก.ล.ต.
3. แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจำำ�ปีี (Annual Report)
4. ในส่่วนของงานผู้้�ลงทุุนสััมพัันธ์์ (Investor Relation)
นั้้�น บริิษััทฯ ยัังไม่่ได้้จััดตั้้�งหน่่วยงานขึ้้�นมาเฉพาะ
แต่่ได้้มอบหมายให้้ นายสััญชััย เนื่่�องสิิทธิ์์� เป็็น
ผู้้�ดููแลการติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�ง
นัักวิิเคราะห์์ และผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง โดยสามารถติิดต่่อได้้
ที่่�หมายเลขโทรศััพท์์ของบริิษััท คืือ 0-2683-4900
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ในปีี 2563 บริิษัทั ฯ ได้้เปิิดโอกาสให้้นักั ลงทุุน นัักวิิเคราะห์์ และ
ผู้้�ที่่�สนใจทั่่�วไป ได้้มีีโอกาสรัับข้้อมููลข่่าวสารโดยตรงจากทาง
ผู้้�บริิหารของบริิษััท ในงานต่่างๆ เช่่น opportunity day, MAI
Forum และงานบริิษััทจดทะเบีียนพบนัักลงทุุนในต่่างจัังหวััด
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้ให้้ข้้อมููลข่่าวสารผ่่านสื่่�อมวลชน
หลายแขนง เช่่น ให้้สััมภาษณ์์ ในรายการวิิทยุุโทรทััศน์์ และ
หนัังสืือพิิมพ์์ธุุรกิิจต่่างๆ เพื่่�อเป็็นช่่องทางเพิ่่�มเติิมในการให้้
ข้้อมููลข่่าวสารที่่�ทัันต่่อเวลาอีีกด้้วย
2. การจััดทํํารายงานทางการเงิิน
เพื่อ่� แสดงความรัับผิิดชอบในการจััดทํํารายงานทางการเงิินว่่ามีี
ความเพีียงพอ ถููกต้้อง ครบถ้้วน โปร่่งใส เป็็นไปตามมาตรฐาน
การบััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป และ ใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสม
และถืือปฏิิบััติิโดยสมํ่่�าเสมอ ตลอดจนมีีการพิิจารณาถึึงความ
สมเหตุุ ส มผลและความรอบคอบในการจัั ด ทํํางบการเงิิ น
ของบริิ ษัั ท และเพื่่� อ ให้้ ผู้�มีีส่
้ ่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีียเกิิ ด ความเชื่่� อ
มั่่� น ต่่ อ รายงานทางการเงิิ น ที่่� บ ริิ ษัั ท จัั ด ทํําขึ้้� นว่่ า เป็็ น ไป
ตามวัั ตถุุ ป ระสงค์์ ข้้ า งต้้ น คณะกรรมการบริิ ษัั ท จึึงแต่่ ง ตั้้� ง
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อทํําหน้้าที่่�สอบทานให้้บริิษััทมีี
รายงานทางการเงิินและการดํําเนิินงานอย่่างถููกต้้อง เพีียงพอ
รวมทั้้� ง คณะกรรมการตรวจสอบได้้ จัั ด ทำำ� รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริิษััทยัังได้้จััดทํํา
รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการในการจััดทํํารายงาน
ทางการเงิิน ซึ่่�งครอบคลุุมเรื่่�องสํําคััญตามข้้อพึึงปฏิิบััติิสํําหรัับ
กรรมการบริิษัทั จดทะเบีียนที่่ตล
� าดหลัักทรััพย์ฯ์ ได้้เสนอแนะไว้้
ลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
โดยแสดงควบคู่่�กัับรายงานของผู้้�สอบบััญชีีในรายงานประจํําปีี
ในปีี 2563 บริิษัทั ฯ ได้้ให้้ผู้ส้� อบบััญชีีจากบริิษัทั เอเอ็็นเอส ออดิิท
จำำ�กัดั เป็็นผู้้ส� อบบััญชีีของบริิษัทั ซึ่่ง� มีีความรู้้� ความ ชํํานาญใน
วิิชาชีีพ มีีความเป็็นอิิสระ และได้้รับั ความเห็็นชอบจากสํํานัักงาน
ก.ล.ต. โดยงบการเงิินของบริิษััทได้้รัับการรัับรองโดยไม่่มีี
เงื่่อ� นไข และถููกต้้องตามที่่ค� วรในสาระสํําคััญ ตามหลัักการบััญชีี
ที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป และผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริิษััทก่่อนเปิิดเผยต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทฯ มีีการจััดทํําบทรายงานการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายบริิหาร
(MD&A) ซึ่่�งได้้มีีการจััดทํําเป็็นรายไตรมาส เพื่่�ออธิิบายในเชิิง
วิิเคราะห์์เกี่่ย� วกัับฐานะการเงิินและผลการดํําเนิินงาน และปััจจัยั
ที่่�มีีผลต่่อฐานะการเงิิน รวมทั้้�งการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญ

หมวดที่่� 4 :
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท
(Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริิ ษัั ท ประกอบด้้ ว ยผู้้� ท รงคุุ ณวุุ ฒิิ ที่่� มีี ความรู้้�
ความสามารถ และประสบการณ์์จากหลากหลายอาชีีพ ที่่�เป็็น
ประโยชน์์ในการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการ และมีีความเป็็น
อิิสระในการตััดสิินใจเพื่อ่� ประโยชน์์สููงสุุดของบริิษัทั และผู้้ถื� อื หุ้้�น

โดยรวม คณะกรรมการได้้มีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนด และ/หรืือ
ให้้ความเห็็นชอบ วิิสััยทััศน์์ ภารกิิจ กลยุุทธ์์ เป้้าหมาย แผน
ธุุรกิิจ และงบประมาณของบริิษััท ตลอดจนกำำ�กัับดููแลให้้
ฝ่่ายจััดการดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามแผนธุุรกิิจและงบประมาณ
ที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลสููงสุุดให้้แก่่
กิิจการ และความมั่่�นคงสููงสุุดให้้แก่่ผู้�้ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งดููแลให้้มีี
กระบวนการประเมิินความเหมาะสมของการควบคุุมภายใน
การตรวจสอบภายใน การบริิหารความเสี่่�ยง การรายงาน
ทางการเงิิน และมีีการติิดตามผลการดำำ�เนิินการอย่่างสม่ำำ��เสมอ
4.1 โครงสร้้างคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการ บริิษััทได้้พิิจารณาความเหมาะสมของ
โครงสร้้างคณะกรรมการ ซึ่่�งกํําหนดให้้คณะกรรมการ
บริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการอย่่างน้้อย 5 ท่่าน และ
กรรมการไม่่น้อ้ ยกว่่ากึ่่ง� หนึ่่ง� ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
ต้้องมีีถิ่่�นฐานอยู่่�ในราชอาณาจัักร
โดยปััจจุุบัันคณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการ
จํํานวน 8 ท่่าน ดัังนี้้�
• กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 3 ท่่าน (ร้้อยละ 37.50)
• กรรมการที่่ไ� ม่่ได้้เป็็นผู้้บ� ริิหาร 5 ท่่าน (ร้้อยละ 62.50)
เป็็นกรรมการจากภายนอก
บริิษััทมีีกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 ท่่าน คิิดเป็็นสััดส่่วน
มากกว่่า 1 ใน 3 ของจํํานวนกรรมการทั้้�งคณะ
2. คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ กํํ าหนดโครงสร้้ า งของ
คณะกรรมการ ให้้ประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิ
หลากหลาย โดยเป็็นบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ
มีีประสบการณ์์ มีีคุุณธรรมและจริิยธรรมได้้รัับความเชื่่�อ
ถืือเป็็นที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไป มีีความหลากหลายของทัักษะ
ประกอบด้้วยทัักษะด้้านต่่างๆ เช่่น ด้้านภาวะอุุตสาหกรรม
(Industry Knowledge) ด้้านบััญชีีการเงิิน ด้้านการจััดการ
และด้้านอื่่�นๆ ซึ่่�งสอดคล้้องและเป็็นประโยชน์์ต่่อการ
ดํําเนิินธุุรกิิจของบริิษััทและบริิษััทย่่อย บริิษััทฯ กํําหนด
คุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระไปเป็็นตามของสํํานัักงาน
ก.ล.ต.
3. บริิษัทั ฯ มีีการแบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
ในการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการบริิษัทั และฝ่่ายบริิหาร
ออกจากกัันอย่่างชััดเจน และเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
4. กรรมการบริิษััทมีีวาระการดํํารงตํําแหน่่ง 3 ปีี ในการ
ประชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้้�นประจํําปีีทุกุ ครั้้ง� ให้้กรรมการจํํานวน
1 ใน 3 ออกจากตํําแหน่่ง โดยให้้กรรมการที่่ดํํ� ารงตํําแหน่่ง
นานที่่� สุุ ด เป็็ น ผู้้� อ อกจากตํําแหน่่ ง ทั้้� ง นี้้� ไม่่ ไ ด้้ มีี การ
กํําหนดจํํานวนปีีในการดํํารงตํําแหน่่งของกรรมการอิิสระ
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หรืือกํําหนดจํํานวนวาระในการดํํารงตํําแหน่่งกรรมการ
ติิดต่่อกัันได้้นานที่่�สุุดไว้้ แต่่จะพิิจารณาจากความรู้้�และ
มีีประสบการณ์์ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินกิิจการของ
บริิษััทเป็็นสำำ�คััญ
5. คณะกรรมการบริิษััทตระหนัักถึึงความสํําคััญในเรื่่�องการ
ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่อ� ย่่างมีีประสิิทธิิภาพในฐานะกรรมการบริิษัทั
จึึงมีีนโยบายการดํํารงตํําแหน่่งกรรมการในบริิษัทั อื่่น� เพื่่อ�
ให้้สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี โดยกํําหนดให้้กรรมการ
แต่่ละคนจะดํํารงตํําแหน่่งกรรมการในบริิษััทจดทะเบีียน
ได้้ไม่่เกิิน 5 บริิษััท สํําหรัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารจะ
ดํํารงตํําแหน่่ ง กรรมการหรืื อ กรรมการผู้้�จัั ด การหรืื อ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารในบริิษัทั อื่่น� นอกเหนืือจากบริิษัทั
ย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือบริิษััทอื่่�นที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นได้้ ก็็ต่่อ
เมื่่�อได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทแล้้วเท่่านั้้�น
6. บริิษััทฯ จััดให้้มีีนโยบายในการไปดํํารงตํําแหน่่งเป็็น
กรรมการหรืื อ ผู้้� บ ริิ ห ารในบริิ ษัั ท ย่่ อ ยของกรรมการ
ผู้้บ� ริิหาร หรืือ พนัักงานบริิษัทั รวมทั้้�งมีีระบบการติิดตาม
ดููแลการดํําเนิินงานและการกํําหนดทิิศทางในการปฏิิบััติิ
งานของบริิ ษัั ท ย่่ อ ย ทั้้� ง นี้้� เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า บริิ ษัั ท ฯ
สามารถติิดตามควบคุุมดููแลการดํําเนิินงานของบริิษััท
ย่่อยได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทได้้จััดให้้มีีคณะกรรมการ
ชุุดต่่างๆ เพื่่�อช่่วยศึึกษาในรายละเอีียดและกลั่่�นกรองงาน อััน
จะช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทํํางานของคณะกรรมการบริิษัทั
และเพื่่�อความโปร่่งใสในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� โดยมีีรายละเอีียด
ตามหััวข้้อ “คณะกรรมการชุุดย่่อย”
4.2	บทบาท หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการ
1. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อ
บัังคัับของบริิษััท ตลอดจนมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วย
ความซื่่อ� สััตย์สุ์ จริ
ุ ติ และระมััดระวัังรัักษาผลประโยชน์์ของ
บริิษััท
2.	กำำ�หนดเป้้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบ
ประมาณของบริิษััท ควบคุุมกำำ�กัับดููแลการบริิหาร การ
จัั ด การของฝ่่ า ยบริิ ห ารหรืื อ ของบุุ ค คลใดๆ ซึ่่� ง ได้้ รัั บ
มอบหมายให้้ดำำ�เนิินงานดัังกล่่าว เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าฝ่่าย
บริิหารหรืือบุุคคลใดๆ นั้้�น ได้้ปฏิิบััติิตามนโยบายที่่�คณะ
กรรมการกำำ�หนด
3.	มีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�งประธานกรรมการ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารหนึ่่�งคนหรืือหลายคน และ/หรืือตำำ�แหน่่งอื่่�นใด
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ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งภายในระยะเวลาที่่�คณะกรรมการอาจ
กำำ�หนดขึ้้น� และคณะกรรมการอาจมอบหมายหรืือกำำ�หนด
อำำ�นาจให้้แก่่บุุคคลดัังกล่่าวนั้้�น ตามที่่�คณะกรรมการเห็็น
สมควรซึ่่�งเป็็นอำำ�นาจที่่�ตามกฎหมายหรืือตามข้้อบัังคัับ
บริิษััทมิิได้้กำำ�หนดไว้้ว่่าเป็็นอำำ�นาจของผู้้�ถืือหุ้้�น
4. มีอ�ำนาจเลือกตัง้ กรรมการจ�ำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการ
บริหาร และอนุกรรมการ และ/หรือ คณะที่ปรึกษาอื่นใด
ตามความเหมาะสมเพื่อด�ำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือหลายหลายก็ได้
5. รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และควบคุมก�ำกับดูแลให้
มกี ารเปิดเผยข้อมูลรวมทัง้ จัดท�ำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก�ำหนด
6.	มีีหน้้าที่่กำ� ำ�กับั ให้้บริิษัทั มีีระบบการควบคุุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพโดยจััดให้้มีีหน่่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็็นผู้้�ติิดตามและดำำ�เนิินการร่่วมและ
ประสานงานกัับคณะกรรมการตรวจสอบ
7. มีหน้าที่จัดให้มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินและต้องจัด
ให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานรายงาน
ทางการเงินนั้นให้เสร็จก่อนจะมีการน�ำเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
8. ด�ำเนินการในเรือ่ งดังต่อไปนเี้ มือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
(ก) การขาย หรืือโอนกิิจการของบริิษััททั้้�งหมดหรืือ
บางส่่วนที่่�สำำ�คััญให้้แก่่บุุคคลอื่่�น
(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือ
บริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
(ค) การท�ำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้
เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของ
บริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก�ำไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ หรืือข้้อ
บัังคัับของบริิษััท
(จ) การเพิ่่�มหรืือลดทุุนจดทะเบีียนของบริิษััท
(ฉ) การเลิิกบริิษััท
(ช) การออกหุ้้�นกู้้�ของบริิษััท
(ซ) การควบรวมกิิจการบริิษััทกัับบริิษััทอื่่�น
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

9.	กำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทหรืือบริิษััทย่่อยปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
และประกาศตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมทั้้�ง
กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์เ์ กี่่�ยวกัับ
การทำำ�รายการเกี่่ย� วโยงกััน หรืือรายการเกี่่ย� วกัับการได้้มา
หรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
4.3 อํํานาจอนุุมััติิของคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทมีีอํํานาจกํําหนดนโยบายและอนุุมััติิเรื่่�อง
ต่่างๆ ของบริิษัทั ตามขอบเขตหน้้าที่่ที่� กํํ่� าหนดโดยกฎหมาย ข้้อ
บัังคัับบริิษัทั และมติิที่ป่� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้้�น ซึ่่ง� รวมถึึงการกํําหนดและ
ทบทวนวิิสััยทััศน์์ กลยุุทธ์์ในการดํําเนิินงาน แผนงบประมาณ
และแผนการดํําเนิินงานธุุรกิิจประจํําปีี การติิดตามและประเมิิน
ผลการดํําเนิินงานให้้เป็็นไปตามแผนที่่�กํําหนดไว้้ และการดููแล
รายจ่่ายลงทุุน (Capital Expenditure) การเข้้าควบรวมกิิจการ
การแบ่่งแยก กิิจการ และการเข้้าร่่วมทุุน
สรุุปอำำ�นาจอนุุมััติิของคณะกรรมการ, กรรมการบริิหาร
และผู้้�บริิหาร (เฉพาะรายการที่่�มีีนััยสำำ�คััญ)
รายการธุุรกรรมการค้้าปกติิ :
คณะกรรมการได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการบริิหาร เป็็นผู้้�มีี
อำำ�นาจพิิจารณาและบริิหารงานในเรื่่อ� งที่่เ� กี่่ย� วกัับการดำำ�เนิินงาน
ตามปกติิของบริิษััท แต่่ถ้้าขนาดของรายการใหญ่่มากกว่่า 50
ล้้านบาท จะต้้องรายงานต่่อคณะกรรมการในการประชุุมครั้้�ง
ต่่อไป

รายการ
(ต่่อครั้้�ง)
ธุุรกรรมปกติิ
มูลค่ามากกว่า 50 ลบ.
มูลค่าระหว่าง 20-50 ลบ.
มูลค่าระหว่าง 5-20 ลบ.
มูลค่าระหว่าง 1-5 ลบ.
มูลค่าไม่เกิน 1 ลบ.
ซื้้�อ-ขาย อสัังหาริิมทรััพย์์
ทุกขนาดของรายการ
ให้้เงิินกู้้�ยืืมบริิษััทในเครืือ
-ทุกขนาดรายการ
ให้้ค้ำำ��ประกัันกัับบริิษััทในเครืือ
-ทุกขนาดรายการ
เปิิดบััญชีีและปิิดบััญชีีกัับธนาคาร
และสถาบัันการเงิิน
เงิินลงทุุน / เงิินฝาก

คณะกรรมการ
บริิษััท (Board of
Directors)

รายการธุุรกรรมซื้้�อ-ขายอสัังหาริิมทรััพย์์ :
การซื้้�อขายอสัังหาริิมทรััพย์์ใดๆ ของบริิษััทให้้อยู่่�ในดุุลยพิินิิจ
ของคณะกรรมการเป็็นผู้้�พิิจารณาความเหมาะสม
รายการให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินกัับบริิษััทย่่อย :
ถ้้าขนาดของเงิินให้้กู้้�ยืืมสะสมรวมกัันมากกว่่า 30 ล้้านบาทให้้
อยู่่�ดุุลยพิินิิจของคณะกรรมการ แต่่ถ้้าน้้อยกว่่า 30 ล้้านบาทให้้
อยู่่�ในดุุลยพิินิิจของกรรมการบริิหาร โดยการให้้กู้้�แต่่ละครั้้�งจะ
ต้้องชี้้�แจงเหตุุผลให้้คณะกรรมการรัับทราบทุุกครั้้�ง
รายการเปิิดบััญชีีและปิิดบััญชีีกัับธนาคารและสถาบัันการเงิิน
คณะกรรมการได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการบริิหารมีีอำำ�นาจที่่�
จะแต่่งตั้้�งและเปลี่่�ยนแปลงบุุคคลผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามกระทำำ�การ
แทนบริิษััทเพื่่�อเปิิดและปิิดบััญชีีกัับธนาคารและสถาบัันการ
เงิิน และกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่ข� องผู้้�ที่่�ได้้รับั การแต่่งตั้้ง�
ดัังกล่่าว เป็็นไปตามที่่�คณะกรรมการได้้กำำ�หนดไว้้แล้้ว
รายการกู้้�ยืืมและค้ำำ��ประกัันของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
ในการทำำ�รายการกู้้�ยืมื ใดๆ จากธนาคารและสถาบัันการเงิินของ
บริิษััทและบริิษััทย่่อย รวมถึึงการให้้การค้ำำ��ประกัันโดยบริิษััท บิิ
วเดอสมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน)
วงเงิินใหม่่ :	ต้้องขออนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการ
บริิษััทฯ ก่่อนทำำ�รายการ
วงเงิินเดิิม (ต่่ออายุุวงเงิิน) : ไม่่ขออนุุมััติิจากคณะกรรมการ
บริิษััทฯ ก่่อนทำำ�รายการ
การค้ำำ��ประกัันโดยบริิษััทฯ : 	ต้้องขออนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการ
บริิษััทฯ ก่่อนทำำ�รายการ

คณะกรรมการ
บริิหาร (Executive
Committee)
x
x
x
x
x

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร
(CEO)

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย
บััญชีีและการเงิิน
(CFO)

ให้้แจ้้งคณะกรรมการเพื่่�อทราบในการประชุุมครั้้�งต่่อไป
x
x
x

X
X

x
x
x
x

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย

x
เป็็นไปตามนโยบายการลงทุุนที่่�คณะกรรมการอนุุมััติิ

x

รายงานประจำ�ปี 2563

อนึ่่�ง ในกรณีีที่่�บริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อยเข้้าทำำ�รายการกัับบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััท อำำ�นาจอนุุมััติิจะต้้องพิิจารณาเกณฑ์์
การทำำ� “รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน” ตามมาตรา 89/12 ของพรบ.
หลัักทรััพย์์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุุนที่่� ทจ.21/2551
และต้้องเปิิดเผยข้้อมููลตามประกาศตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เรื่่�อง
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน พ.ศ. 2546 ควบคู่่�ด้้วย
ในกรณีีที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ หรืื อ บริิ ษัั ท ย่่ อ ยทำำ� รายการซื้้� อ หรืื อ ขาย
สิินทรััพย์์ อำำ�นาจอนุุมัติั จิ ะต้้องพิิจารณาเกณฑ์์การทำำ� “รายการ
ได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่ง� สิินทรััพย์”์ ตามมาตรา 89/29 ของพรบ.
หลัักทรััพย์์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุุนที่่� ทจ.20/2551
และต้้องเปิิดเผยข้้อมููลตามประกาศตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เรื่่�อง
การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ พ.ศ. 2547 ควบคู่่�ด้้วย
4.4 การประชุุมคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีการกํําหนดตารางการประชุุม
ล่่วงหน้้าเป็็นรายปีี และแจ้้งให้้กรรมการแต่่ละคนทราบ
กํําหนดการดัังกล่่าว เพื่่�อให้้กรรมการสามารถจััดเวลา
และเข้้าร่่วมประชุุมได้้ โดยมีีกํําหนดการประชุุมขั้้�นตํ่่�า
จํํานวน 4 ครั้้�งต่่อปีี ซึ่่�งเหมาะสมกัับการทํําหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการบริิ ษัั ท และลัั ก ษณะธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษัั ท
อย่่างไรก็็ตาม อาจมีีการประชุุมพิิเศษเพิ่่�มตามความ
จํําเป็็น ทั้้�งนี้้� ประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารจะร่่วมกัันพิิจารณากํําหนดวาระการประชุุม และ
กรรมการบริิษััทแต่่ละคนมีีความเป็็นอิิสระที่่�จะเสนอเรื่่�อง
เข้้าสู่่�วาระการประชุุม
ในปีี 2563 บริิษััทฯ จััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการ
บริิ ษัั ท จํํานวน 6 ครั้้� ง กรรมการแต่่ ล ะคนเข้้ า ร่่ ว ม
ประชุุมอย่่างสมํ่่�าเสมอ รายละเอีียดการเข้้าร่่วมประชุุม
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย ปรากฏ
ในหััวข้้อ "คณะกรรมการ"
2. บริิ ษัั ท ฯ มีีนโยบายการจัั ด ส่่ ง หนัั ง สืื อ เชิิ ญ ประชุุ ม
พร้้อมเอกสารประกอบการประชุุมในวาระต่่างๆ โดยมีี
รายละเอีียดประกอบวาระการประชุุมอย่่างชััดเจน และ
เพีียงพอในการพิิจารณาให้้กรรมการบริิษัทั ทราบล่่วงหน้้า
ก่่อนการประชุุมอย่่างน้้อย 3-5 วัันทํําการ เพื่่อ� ให้้กรรมการ
บริิษััทได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลอย่่างเพีียงพอก่่อนเข้้าร่่วม
ประชุุม (ยกเว้้นวาระเร่่งด่่วนเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของ
บริิษัทั จะจััดส่่งเอกสารให้้ทันั อย่่างน้้อย 1 วัันก่่อนประชุุม)
3. การวิินิจฉั
ิ ยั ชี้้ข� าดของที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ให้้ถือื
คะแนนเสีียงข้้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่่ง� มีีเสีียงหนึ่่ง� ใน
การลงคะแนนกรรมการซึ่่ง� มีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่อ� งใดไม่่มีีสิทิ ธิิ
ออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องนั้้�น ถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากัันให้้
ประธานที่่�ประชุุมออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีกหนึ่่�งเสีียงเป็็นเสีียง
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ชี้้�ขาด นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้กํําหนดนโยบายจํํานวน
องค์์ประชุุมขั้้น� ตํ่่า� ณ ขณะที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั จะลงมติิ
ในที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการ โดยต้้องมีีกรรมการอยู่่�ไม่่น้อ้ ย
กว่่า 2 ใน 3 ของจํํานวน กรรมการทั้้�งหมด
4. ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ประธานกรรมการได้้
จััดสรรเวลาไว้้อย่่างเพีียงพอที่่�ฝ่่ายบริิหารจะเสนอเรื่่�อง
และมากพอที่่�กรรมการบริิษััทจะอภิิปรายปััญหาสํําคััญ
อย่่างรอบคอบโดยทั่่�วกััน รวมทั้้�งประธานกรรมการได้้
ส่่ ง เสริิ ม ให้้ มีี การใช้้ ดุุ ล ยพิิ นิิ จที่่� ร อบคอบ นอกจากนี้้�
คณะกรรมการบริิษััทสนัับสนุุนให้้เชิิญผู้้�บริิหารเข้้าร่่วม
ประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท เพื่่� อ ชี้้� แ จงและให้้ ข้้ อ มููล
เพิ่่� ม เติิ ม ในฐานะที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ วาระที่่� เ สนอโดยตรง
รวมทั้้�งกรรมการบริิษััทสามารถสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
จากเลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท นอกจากนี้้� ในกรณีีที่่� จํํ าเป็็ น
คณะกรรมการอาจให้้บริิษััทเสนอความเห็็นของที่่�ปรึึกษา
หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญพิิเศษจากภายนอกได้้
5. เลขานุุการบริิษััทจััดให้้มีีการบัันทึึกรายงานการประชุุม
อย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน ซึ่่ง� มีีรายละเอีียด เช่่น ชื่่อ� กรรมการ
ที่่�เข้้าร่่วมประชุุมและลาประชุุม สรุุปสาระสํําคััญและ
ประเด็็นที่่�มีีการอภิิปราย และมติิคณะกรรมการบริิษััทไว้้
อย่่างชััดเจน สามารถตรวจสอบได้้ เป็็นไปตามที่่ก� ฎหมาย
กํําหนด โดยบริิษััทฯ มีีระบบการจััดเก็็บรายงานการ
ประชุุมที่่�ดีีและรััดกุุม
4.5 ประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ประธานกรรมการเป็็นกรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร ไม่่เป็็น
บุุคคลเดีียวกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร และไม่่มีีความสััมพัันธ์์
ใดๆ กัับฝ่่ายบริิหาร โดยมีีบทบาท อํํานาจ และหน้้าที่่ที่� แ่� บ่่งแยก
ออกจากกัันอย่่างชััดเจน โดยทํําหน้้าที่่�ต่่างๆ ดัังนี้้�
1.	กำำ�กัับดููแลให้้คณะกรรมการบริิษััทมีีโครงสร้้างและองค์์
ประกอบที่่�เหมาะสม
2. ประสานงานประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารในการเรีียกประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท และดููแลให้้กรรมการบริิษััทได้้รัับ
ข้้อมููลอย่่าง ถููกต้้อง ครบถ้้วน ชััดเจน และทัันเวลาก่่อน
การประชุุมเพื่่�อให้้กรรมการบริิษััทสามารถตััดสิินใจได้้
อย่่างหมาะสม
3.	ดำำ�เนิินการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทตามระเบีียบวาระ
ข้้อบัังคัับของบริิษััท และกฎหมาย
4. เป็็นผู้้�นำำ�ของคณะกรรมการบริิษัทั และเป็็นประธานในการ
ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั และสรุุปมติิที่ป่� ระชุุมและสิ่่ง� ที่่�
จะต้้องดำำ�เนิินการต่่อไปอย่่างชััดเจน

66

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

5.	จััดสรรเวลาอย่่างเพีียงพอ และส่่งเสริิมให้้กรรมการบริิษัทั
ทุุกคนอภิิปราย แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นได้้อย่่างเต็็มที่่�
เป็็นอิิสระ และใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างรอบคอบ โดยคำำ�นึึงถึึง
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายอย่่างครบถ้้วน
6.	กำำ�หนดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทโดยไม่่มีี
กรรมการบริิษััทที่่�มาจากฝ่่ายจััดการ
7. เป็็นผู้้�นำำ�ในการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้�นให้้เป็็นไปตามระเบีียบวาระ
ข้้อบัังคัับของบริิษััท และกฎหมายโดยจััดสรรเวลาให้้
เหมาะสม รวมทั้้�ง เปิิดโอกาสให้้ผู้�้ถืือหุ้้�นแสดงความ
คิิดเห็็นอย่่างเท่่าเทีียมกัันและดููแลให้้มีีการตอบข้้อซัักถาม
ของผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเหมาะสมและโปร่่งใส
8. สนัับสนุุนและเป็็นแบบอย่่างที่่ดีี� ในการปฏิิบัติั ติ ามนโยบาย
บริิหารกิิจการที่่ดีี� และต่่อต้้านคอร์์รัปั ชั่่น� และจรรยาบรรณ
ธุุรกิิจ และส่่งเสริิมให้้เกิิดวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีจริิยธรรม
และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และกำำ�กัับดููแลให้้มีีการ
เปิิดเผยข้้อมููลและการจััดการอย่่างโปร่่งใสในกรณีีที่่�มีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
9. การเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างกรรมการที่่�เป็็น
ผู้้�บริิหารและกรรมการที่่� ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร และระหว่่าง
คณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ
10.	กำำ�กัับดููแลให้้การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท
โดยรวม คณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ และกรรมการบริิษัทั
แต่่ละคน เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเกิิดประสิิทธิิผล
และบรรลุุวััตถุุประสงค์์ตามแผนงานที่่�กำำ�หนดไว้้
ส่่วนอำำ�นาจหน้้าที่่ข� องประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร คณะกรรมการ
บริิษััทได้้มอบหมายหน้้าที่่�ให้้เป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการต่่างๆ
แทนบริิษััทตามหนัังสืือมอบอำำ�นาจของบริิษััทซึ่่�งสามารถสรุุป
สาระสำำ�คััญ ได้้ดัังนี้้�
1. การดำำ�เนิินกิิจการตามปกติิธุุระของบริิษััทและอนุุมััติิเงิิน
กู้้�ยืืมระหว่่างกัันตามอำำ�นาจอนุุมััติิ และดููแลค่่าใช้้จ่่ายใน
การดำำ�เนิินการตามที่่�กำำ�หนดให้้ดำำ�เนิินการตามเงื่่�อนไขที่่�
บริิษััทกำำ�หนด
2. การทำำ�นิิติิกรรม สััญญา ข้้อตกลง หรืือข้้อผููกมััดในนาม
ของบริิษััทเกี่่�ยวกัับกิิจการใดๆ ที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้
มีีมติิอนุุมััติิ หรืือ ให้้ความเห็็นชอบไว้้แล้้ว
3. การทำำ�การว่่าจ้้าง จ่่ายค่่าจ้้าง ปลดออก และการอื่่น� ๆ ตาม
ความจำำ�เป็็นและสมควรกัับลููกจ้้าง
4. การแต่่งตั้้�งทนายความ และที่่�ปรึึกษากฎหมาย

5. การกระทำำ�การในนามของบริิษััทและการกระทำำ�การแทน
บริิษัทั ในกิิจการใดๆ กัับหน่่วยงานของรััฐบาล รััฐวิิสาหกิิจ
หรืือหน่่วยงานที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นตามกฎหมายอื่่�นๆ
6. การแต่่งตั้้ง� และโยกย้้ายผู้้�รับั มอบอำำ�นาจช่่วง หรืือตััวแทน
7. ซึ่่�งการมอบอำำ�นาจดัังกล่่าวจะไม่่เป็็นการมอบอำำ�นาจที่่�
ทำำ�ให้้ผู้้�รัับมอบอำำ�นาจสามารถอนุุมััติิรายการที่่�ผู้้�รัับมอบ
อำำ�นาจหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในลัักษณะอื่่น� กัับ
บริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย
4.6 การประเมิินผลงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษัทั ฯ มีีการจััดทํําแบบประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของประธาน
เจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารของทุุกบริิษัทั ในกลุ่่�ม โดยคณะกรรมการสรรหา
และกํําหนดค่่าตอบแทนจะเป็็นผู้้�ประเมิิน ทั้้�งนี้้� สรุุปผลการ
ประเมิินการปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารถืือเป็็น
ข้้ อ มููลลัั บ เฉพาะไม่่ ส ามารถเปิิ ด เผยได้้ โดยการประเมิิ น
การปฏิิ บัั ติิ ง านของประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารมีีหลัั ก เกณฑ์์
การประเมิิ น เกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ผลการประกอบการของบริิ ษัั ท
แผนกลยุุทธ์์ของบริิษััท และการบริิหารงาน ผลการประเมิิน
ดัังกล่่าวจะถููกนํําไปพิิจารณากํําหนดอััตราการปรัับขึ้้น� เงิินเดืือน
4.7 การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
บริิษััท
การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านและประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน
ของคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อย ทั้้�งแบบ
ทั้้�งรายคณะและรายบคุุคล (ประเมิินตนเอง) โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััทและ
คณะกรรมการชุุดย่่อย แบ่่งการประเมิินออกเป็็น 4 หััวข้้อหลััก
ตามแนวทางของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ได้้แก่่ 1.)
โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการมีีความเหมาะสม
ทำำ�ให้้การทำำ�งานของคณะกรรมการมีีประสิิทธิิภาพหรืือไม่่ 2.)
การประชุุมคณะกรรมการได้้ดำำ�เนิินการ เพื่่�อให้้คณะกรรมการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการประชุุมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพหรืือไม่่ 3.)
บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ ได้้ให้้
ความสำำ�คััญ ใช้้เวลาในการพิิจารณา ทบทวนและปฏิิบััติิตาม
อย่่างเพีียงพอหรืือไม่่ 4.) เรื่่�องอื่่�นๆ เช่่น ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
คณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ การพััฒนาตนเองของกรรมการ
และการพััฒนาผู้้�บริิหาร
กระบวนการในการประเมิิ น มีีดัั ง นี้้� คณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุุดย่่อยของบริิษััทมีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิ
งานด้้วยตนเองปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อให้้คณะกรรมการร่่วมกััน
พิิจารณาผลงานและปรัับปรุุงแก้้ไ ข โดยประเมิินแบบราย
คณะและรายบุุคคล เลขานุุการบริิษััทสรุุปผลประเมิินและ
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นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเพื่อ่�
พิิจารณา
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเสนอผลและ
แนวทางการพััฒนาปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานต่่อ
คณะกรรมการบริิษััท
4.8 ค่่าตอบแทนกรรมการ
บริิษััทฯ มีีนโยบายในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการที่่�เป็็น
ตััวเงิินไว้้อย่่างชััดเจนและโปร่่งใส และนำำ�เสนอขออนุุมััติิจากที่่�
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยมีีหลัักเกณฑ์์ในการ
กำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััท ดัังนี้้�
1.	มีีความเหมาะสมและสอดคล้้องกัับขอบเขตภาระหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบของกรรมการแต่่ละคน
2.	ค่่าตอบแทนอยู่่�ในระดัับที่่�สามารถจููงใจ สามารถรัักษา
กรรมการที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ และมีีคุุณภาพในการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้กัับบริิษััทได้้
3. องค์์ประกอบของค่่าตอบแทนมีีความชััดเจน โปร่่งใส และ
ง่่ายต่่อการเข้้าใจ
4. เป็็นอััตราที่่�เทีียบเคีียงได้้กัับค่่าตอบแทนกรรมการใน
อุุตสาหกรรมเดีียวหรืือใกล้้เคีียงกััน
ค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร : คณะกรรมการ
สรรหาและพิิ จารณาค่่ า ตอบแทนเป็็ น ผู้้�พิิ จารณาอนุุ มัั ติิ ค่่ า
ตอบแทน ซึ่่�งประกอบด้้วย ค่่าตอบแทนรายเดืือน, โบนััส
และเบี้้�ยประชุุม ซึ่่�งประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร โดยใช้้ข้้อมููลการประเมิินผลที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
ในช่่วงเดืือนมกราคมถึึงเดืือนธัันวาคม ในการประเมิินผลงาน
ดัั ง กล่่ า ว ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารซึ่่� ง เป็็ น กรรมการที่่� มีี
ส่่วนได้้เสีียจะไม่่ได้้เข้้าร่่วมพิิจารณา ประธานกรรมการสรรหา
และพิิ จารณาค่่ า ตอบแทนจะเป็็ น ผู้้�สื่่� อ สารผลการพิิ จารณา
ให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารทราบต่่อไป
ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารและพนัักงาน : บริิษััทฯ ได้้กํําหนด
ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารและพนัักงานเป็็นไปตามหลัักการ
ซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับผลการประกอบการของบริิษััทในแต่่ละปีี และ
ผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารและพนัักงานแต่่ละท่่านโดยใช้้
ระบบ Key Performance Indicators (KPIs) ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ
มีีการเปิิ ด เผยค่่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริิ ษัั ท และ
ผู้้บ� ริิหารระดัับสููงในหััวข้้อ “โครงสร้้างการจััดการ - ค่่าตอบแทน
กรรมการและผู้้�บริิหาร”
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4.9 การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
บริิษััทฯ ส่่งเสริิมและอํํานวยความสะดวกให้้มีีการฝึึกอบรมและ
การให้้ความรู้แ้� ก่่คณะกรรมการบริิษัทั ฝ่่ายบริิหาร และพนัักงาน
ทุุกคน เพื่่�อให้้มีีการปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
สํําหรัับกรรมการที่่�เพิ่่�งเข้้ารัับการดํํารงตํําแหน่่ง บริิษััทฯ จะจััด
ปฐมนิิเทศให้้กรรมการใหม่่ได้้รัับทราบถึึงหน้้าที่่�และความ
รัับผิิดชอบเพื่่อ� ให้้เกิิดความรู้ค้� วามเข้้าใจในการทำำ�หน้้าที่่� โดยมีี
การอบรมทั้้�งภายในและภายนอกบริิษััท
บริิษััทฯ ให้้ความสํําคััญในการอบรมหรืือสััมมนาในหลัักสููตร
ต่่างๆ เพื่่อ� พััฒนาความรู้ค้� วามสามารถ โดยส่่งเสริิมให้้กรรมการ
ทุุกท่่านเข้้ารัับการอบรมหรืือสััมมนาหลัักสููตรเกี่่ย� วกัับกรรมการ
เช่่น หลัักสููตรซึ่่�งจััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (IOD)
ในปีี 2563 มีีการส่่ ง ผู้้� บ ริิ ห าร จำำ� นวน 1 ท่่ า นเข้้ า อบรม
รายละเอีียดดัังนี้้�
ผู้้�เข้้ารัับการอบรม
หลัักสููตร
นางสาวมิิศรา วงศ์์สิินศิิริิกุุล CFO Refresher Course
หลัักสููตร Executive Development
Program (EDP) ปีี 2563 สมาคมบริิษััท
จดทะเบีียนไทย (TLCA)

4.10 การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับ
สููงสุุด
บริิ ษัั ท ฯ มีีการแต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการสรรหาและกำำ� หนด
ค่่าตอบแทนขึ้้�นมาทำำ�หน้้าที่่�โดยเฉพาะ ทั้้�งนี้้�บุุคคลที่่�ได้้รัับการ
แต่่ ง ตั้้� ง ให้้ ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง กรรมการและผู้้� บ ริิ ห ารของบริิ ษัั ท
ต้้ อ งเป็็ น บุุ ค คลที่่� มีีคุุ ณ สมบัั ติิ ค รบตามมาตรา 68 แห่่ ง
พระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ที่่� ทจ.39/2559 เรื่่�องการ
ขออนุุญาตและการอนุุญาตให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่ (รวมทั้้�ง
ที่่�จะมีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมในภายหลััง) และต้้องไม่่เป็็นบุุคคล
ที่่มีีลั
� กั ษณะต้้องห้้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่่าด้้วย
ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหารของบริิษััทที่่�ออกหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้�
กรรมการและผู้้�บริิหารทุุกท่่าน ต้้องไม่่มีีประวััติิกระทำำ�ผิิดตาม
กฎหมายในระยะ 10 ปีีย้้อนหลัังก่่อนวัันแต่่งตั้้�ง รวมทั้้�งไม่่มีี
ประวััติถููิ กพิิพากษาถึึงที่่สุ� ดุ ให้้เป็็นบุุคคลล้้มละลาย ไม่่เป็็นบุุคคล
ที่่�ฝ่่าฝืืนข้้อบัังคัับ ระเบีียบ ประกาศ คำำ�สั่่�ง มติิคณะกรรมการ
หรืือข้้อตกลงการจดทะเบีียนหลัักทรััพย์์กัับตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ตลอดจนหนัังสืือเวีียนที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ รวมทั้้�งข้้อพิิพาท
หรืือการถููกฟ้้องร้้องที่่�อยู่่�ระหว่่างตััดสิิน

68

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

หมวดที่่� 5 :
การควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยง
(Internal Control and Risk Management)

การควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในบริิษััทฯ ให้้ความ
สำำ�คัญั ต่่อระบบการควบคุุมภายใน และการตรวจสอบภายใน จึึง
ได้้มอบหมายให้้ผู้บ้� ริิหารดำำ�เนิินการกำำ�กับั ดููแลระบบการควบคุุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน การทบทวนความเพีียงพอ
ของระบบควบคุุมภายใน การวิิเคราะห์์ และบริิหารจััดการการ
ควบคุุมภายใน และรายงานไปยัังกรรมการตรวจสอบ ควบคู่่�
ไปกัับการกำำ�หนดนโยบายที่่สำ� ำ�คัญั และการติิดตามดููแลให้้มีีการ
ปฏิิบััติิ ตลอดจนกำำ�กัับมิิให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ป้้องกัันมิิให้้เกิิดการทุุจริิตหรืือประพฤติิมิิชอบ เพื่่�อให้้กิิจการ
ของบริิษััทสามารถดำำ�เนิินการไปได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
มาตรการป้้ อ งกัั นการใช้้ข้้อมููลภายในของบริิษััท และ
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
1. บริิษัทั ฯ ห้้ามมิิให้้กรรมการ ผู้้บ� ริิหาร พนัักงาน และลููกจ้้าง
ของบริิษัทั ใช้้ข้อ้ มููลภายในของบริิษัทั ที่่มีี� หรืือที่่เ� ป็็นสาระ
สำำ�คัญั ซึ่่ง� มีีผลต่่อการเปลี่่ย� นแปลงราคาหลัักทรััพย์์ และยััง
มิิได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชน ซึ่่�งตนได้้ล่่วงรู้้�มาโดยอาศััย
ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่� หรืืออยู่่�ในฐานะที่่มีี� สามารถล่่วงรู้�ข้้ อ้ เท็็จจริงิ
อัั น เป็็ น สาระสำำ�คัั ญ ต่่ อ การเปลี่่� ย นแปลงราคาของ
หลัักทรััพย์์ และเข้้ามาทำำ�การซื้้�อหรืือขายหลัักทรััพย์์
โดยอาศััยข้้อเท็็จจริิงดัังกล่่าว ก่่อนที่่�ข้้อเท็็จจริิงดัังกล่่าว
จะถููกเปิิดเผยต่่อประชาชน ซึ่่�งถืือเป็็นการเอาเปรีียบ
บุุคคลอื่่�นและเป็็นการซื้้อ� ขายที่่�ไม่่เป็็นธรรม บริิษัทั ถืือเป็็น
ความผิิดทางวิินัยั ตามข้้อบัังคัับการทำำ�งานของบริิษัทั โดย
จะพิิจารณาลงโทษตามควรแก่่กรณีี ได้้แก่่ การตัักเตืือนด้้วย
วาจา การตัักเตืือนเป็็นหนัังสืือ การภาคทััณฑ์์ ตลอดจน
การเลิิกจ้้างพ้้นสภาพการเป็็นพนัักงานด้้วยเหตุุไล่่ออก
ปลดออก หรืือให้้ออก แล้้วแต่่กรณีี เป็็นต้้น
2. บริิษััทฯ มีีนโยบายเกี่่�ยวกัับการรายงานการเปลี่่�ยนแปลง
ข้้อมููลสำำ�คััญของกรรมการและผู้้�บริิหาร อาทิิ ข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับญาติิพี่่�น้้อง การเข้้าไปเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นในนิิติิบุุคคล
อื่่�นใด หรืือการเข้้าไปเป็็นกรรมการในนิิติิบุุคคลอื่่�นใด
เป็็ น ต้้ น ซึ่่� ง กรรมการและผู้้� บ ริิ ห ารจะต้้ อ งแจ้้ ง การ
เปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลสำำ�คััญให้้แก่่เลขานุุการบริิษััททราบ
ภายใน 3 วัันนัับจากมีีการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลนั้้�น โดยมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้เป็็นข้้อมููลล่่าสุุดเสมอ รวมทั้้�งได้้มีี
ข้้อกำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหารแจ้้งให้้บริิษััททราบ
ทัั น ทีีกรณีีที่่� บ ริิ ษัั ท มีีการพิิ จารณาเข้้ า ทำำ� ธุุ ร กรรมใดๆ
ก็็ ตามกัั บ บุุ ค คลเกี่่� ย วโยงกัั น หรืื อ เป็็ น รายการที่่� มีี การ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เพื่่�อให้้เลขานุุการบริิษััทแจ้้งให้้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
เพื่่�อดำำ�เนิินการตามกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อไป

3. บริิษัทั ฯ กํําหนดหลัักเกณฑ์์เกี่่ย� วกัับการรายงานการมีีส่่วน
ได้้เสีียของกรรมการและผู้้�บริิหาร โดยแนวทางดัังกล่่าว
สอดคล้้องกัับลัักษณะของธุุรกิิจ กฎหมาย และ ข้้อกํําหนด
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งกรรมการและผู้้�บริิหารต้้องรายงาน
ข้้อมููลส่่วนได้้เสีียมายัังบริิษัทั ทุุกครั้้�งที่่มีี� การเปลี่่�ยนแปลง
ซึ่่�งบริิษััทกํําหนดให้้เลขานุุการบริิษััทเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบใน
การติิดตามข้้อมููลดัังกล่่าว
4. คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ กํํ าหนดแนวทางเพื่่� อ ไม่่ ใ ห้้
กรรมการ หรืื อ ผู้้� บ ริิ ห ารที่่� มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย หรืื อ มีีส่่ ว น
เกี่่�ยวข้้องเข้้าร่่วม กระบวนการตััดสิินใจในการพิิจารณา
ธุุรกรรมระหว่่างบริิษััทกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย หรืือมีีส่่วน
เกี่่�ยวข้้องดัังกล่่าว โดยก่่อนเริ่่�มประชุุมทุุกครั้้�งประธาน
กรรมการจะแจ้้งให้้กรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องนั้้�นๆ
แจ้้งต่่อที่่�ประชุุมทราบและกรรมการท่่านนั้้�นจะไม่่มีีสิิทธิิ
ออกเสีียงลงคะแนนในวาระดัังกล่่าว
5. บริิษััทฯ มีีโครงสร้้างการถืือหุ้้�นแบบไม่่ซัับซ้้อน และ
รายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�นเกืือบทั้้�งหมดเป็็นการทํํา
รายการตามปกติิ ธุุรกิิจ
6. บริิษัทั ฯ ยึึดถืือปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ข้้อกํําหนดของตลาด
หลัักทรััพย์์ฯ และสํํานัักงาน ก.ล.ต. เช่่น หลัักเกณฑ์์
การทํํารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หลัักเกณฑ์์การได้้มาหรืือ
จํําหน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ เป็็นต้้น

หมวดที่่� 6 : การป้้องกัันการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
(Avoidance in Conflicts of Interest)

คณะกรรมการบริิษััทมีีมาตรการป้้องกัันเกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจ
มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดยกำำ�หนดนโยบายห้้ามมิิให้้
กรรมการ ผู้้� บ ริิ ห าร และพนัั ก งานทุุ กระดัั บ ชั้้� น แสวงหา
ผลประโยชน์์ส่่วนตััวที่่�อาจขััดแย้้งกัับผลประโยชน์์ของบริิษััท
หรืือการดำำ�เนิินธุุรกรรมสำำ�คััญ ได้้แก่่ รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
และ/หรืือการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ของบริิษััท
โดยกำำ�หนดนโยบาย ระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิ กระบวนการในการ
พิิ จารณาและอนุุ มัั ติิ ร ายการ หรืื อ ธุุ ร กรรม จะต้้ อ งปฏิิ บัั ติิ
ตามระบบควบคุุมภายในเกี่่�ยวกัับรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และ
ข้้ อ กำำ� หนดของหน่่ ว ยงานที่่� กำำ�กัั บ บริิ ษัั ท จดทะเบีียน และ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

รายงานประจำ�ปี 2563
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หมวดที่่� 7 :
จริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและจรรยาบรรณ
(Code of Conduct)

คณะกรรมการบริิษััทได้้สนัันสนุุนให้้พนัักงานและผู้้�บริิหารของ
บริิษััทดำำ�เนิินงานอยู่่�บนหลัักจริิยธรรม และจรรยาบรรณที่่�ดีี
ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างการร่่างเป็็นนโยบายจริิยธรรมในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจและจรรยาบรรณของบริิษัทั เพื่่อ� เป็็นข้้อพึึงปฏิิบัติั สำิ ำ�หรัับ
คณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร พนัักงาน ยึึดมั่่�นเป็็นแนวทาง
ปฏิิบัติั ด้ิ ว้ ยความรัับผิิดชอบ ความซื่่อ� สััตย์์ สุุจริติ ยุุติธิ รรม รัักษา
ความลัับ คุุณธรรมในวิิชาชีีพ และการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ
และกฎเกณฑ์์ต่่างๆ เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�น และความไว้้วางใจ
แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

หมวดที่่� 8 นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิต

บริิษััทมีีเจตนารมณ์์ที่่�จะป้้องกัันและไม่่สนัับสนุุนให้้ กรรมการ
ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงานทุุกคนของบริิษัทั เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการ
คอร์์รัปั ชั่่น� การให้้/รัับสิินบนแก่่/จากเจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐและเอกชน
อาทิิ บุุคลากรของบริิษััทต่่างๆ ที่่�มีีธุุรกรรมร่่วมกัับบริิษััท ทั้้�ง
ทางตรงและทางอ้้อมเพื่่�อให้้ได้้มาหรืือคงไว้้ซึ่่�งธุุรกิิจหรืือข้้อ
ได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน
ทั้้�งนี้้�บริิษััทได้้เปิิดช่่องทางในการรัับข้้อมููล,ข้้อร้้องเรีียนหรืือ
แจ้้งเบาะแสพฤติิกรรมที่่�ส่่อถึึงการทุุจริิต เพื่่�อให้้พนัักงานและ
ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องสามารถแจ้้งเบาะแสอัันควรสงสััย โดยมั่่�นใจ
ได้้ว่่าผู้้�แจ้้งเบาะแสได้้รัับการคุ้้�มครอง โดยไม่่ถููกลงโทษหรืือ
โยกย้้ายที่่�ไม่่เป็็นธรรม หรืือกลั่่�นแกล้้งด้้วยประการใด

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม

บริษทั ฯ มกี ารแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็นกรรมการในบริษทั ย่อย โดย
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิ
ออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัท
ย่อย มีหน้าที่ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย
นอกจากนี้การท�ำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ หรือการท�ำรายการส�ำคัญอื่นๆ ให้ใช้หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ำรายการในลักษณะ
เดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการก�ำกับดูแลให้มี
การจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อยในรปู แบบ
เดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ สามารถตรวจสอบและน�ำมา
จัดท�ำงบการเงินรวมได้ทันตามก�ำหนด

ค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี

บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยได้้จ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีีให้้แก่่ บริิษััท เอเอ็็นเอส ออดิิท จำำ�กััด ดัังนี้้�

1.	ค่่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิิน (Audit Fee)

สำำ�หรัับค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีีของปีี 2564 ได้้นำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 เพื่่�ออนุุมััติิต่่อไป
ตารางเปรีียบเทีียบค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี 3 ปีี ตั้้�งแต่่ปีี 2562 - 2564			
ค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี

(หน่่วย : บาท)

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564 (ปีีที่่�เสนอ)

เปลี่่�ยนแปลง (+/-)

ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)

1,110,000

1,150,000

1,500,000

+30.43%

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)

1,230,000

1,310,000

800,000

- 38.93%

รวมทั้งสิ้น (บาท)

2,340,000

2,460,000

2,300,000

- 6.50%

2.	ค่่าตอบแทนอื่่�น (Non Audit Fee)
- ไม่่มีี -
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

รายการ
ระหว่่างกััน
บริิษัทั ฯ มีีการทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่มีี� ความสััมพัันธ์์เกี่่ย� วโยงกัันและอาจมีีความขััดแย้้งกัันทางผลประโยชน์์ ตามมาตรา 258 ของ พรบ.
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 มีี
ข้้อมููลแสดงรายการระหว่่างบริิษััท บิิวเดอสมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย กัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
ชื่่�อ
บจ. รวมโชคชััย
เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง

ลัักษณะรายการ
1.	รัับเหมาก่่อสร้้างให้้กัับโครงการของ
•	บจ. แสนสรา ดีีเวลลอปเมนท์์
•	บจ. ทีีค ดีีเวลลอปเมนท์์
2.	ซื้้�อวััสดุุก่่อสร้้าง จาก
•	บมจ. บิิวเดอสมาร์์ท

บจ. แอล เค เอช
ดีีเวลลอปเม้้นท์์
บจ. แอล เค เอช
เทรดดิ้้�ง
นายวรุุตม์์
ภาณุุพััฒนพงศ์์

คุุณนริิสา
เนื่่�องสิิทธิ์์�

ความสััมพัันธ์์

มููลค่่าทั้้�งหมด
ปีี 2563

นายวรุุตม์์ ภาณุุพััฒนพงศ์์
เป็็นกรรมการของ
30,723,755.80
บมจ. บิิวเดอสมาร์์ท
บจ. ทีีค ดีีเวลลอปเมนท์์
85,067,505.90
บจ. รวมโชคชััย เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง

โอนเงิินผ่่อนดาวน์์ของโครงการ เดอะ ทีีค สุุขุุมวิิท นายวรุุตม์์ ภาณุุพััฒนพงศ์์
39 ให้้กัับ บจ. ทีีค ดีีเวล ลอปเมนท์์
เป็็นกรรมการทั้้�ง 2 บริิษััท
ให้้บริิการเช่่ารถกัับ บจ. ทีีค ดีีเวลลอปเมนท์์
นายวรุุตม์์ ภาณุุพััฒนพงศ์์
เป็็นกรรมการทั้้�ง 2 บริิษััท
ให้้ บริิ ก ารเช่่ า อาคารสำำ�นัั ก งานของบริิ ษัั ท ทีีค นายวรุุตม์์ ภาณุุพััฒนพงศ์์
ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด
เป็็นกรรมการทั้้�ง 2 บริิษััท
รัับดอกเบี้้�ยของหุ้้�นกู้้�ระยะสั้้�นจำำ�นวน 10 ล้้านบาท
ครบกำำ�หนดและไถ่่ถอนแล้้วในวัันที่่� 31 มีีนาคม
2563
ลงทุุนในตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นของ
บมจ. บิิวเดอสมาร์์ท ระยะเวลา 268 วััน อััตรา
ดอกเบี้้�ย 6.7% เริ่่�ม 1 เมษายน 2563 ถึึง 25
ธัันวาคม 2563 และต่่อตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นดัังกล่่าว
ระยะเวลา 187 วัั น อัั ต ราดอกเบี้้� ย ร้้ อ ยละ 6.4
ต่่อปีี ครบกำำ�หนดชำำ�ระคืืนวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2564
รัับดอกเบี้้�ยตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นของ บมจ. บิิวเดอ
สมาร์์ท
ลงทุุนในตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นของ บมจ. บิิวเดอสมาร์์ท คุุณนริิสา เนื่่�องสิิทธิ์์�
20 ล้้านบาท ระยะเวลา 268 วััน อััตราดอกเบี้้�ย เป็็นภรรยาของกรรมการ
6.4% เริ่่�ม 25 มีีนาคม 2563 ถึึง 18 ธัันวาคม บริิษััท
2563 และต่่อตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นจำำ�นวน 15.00
ล้้านบาท ระยะเวลา 194 วััน ครบกำำ�หนดชำำ�ระคืืน
วัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2564
รัับดอกเบี้้�ยตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นของ บมจ. บิิวเดอ
สมาร์์ท
ทำำ�สััญญาเช่่าพููลวิิลล่่า 1 หลััง ระยะเวลา 3 ปีี ตั้้�งแต่่
9 ม.ค. 2563 - 8 ม.ค. 2567 จาก บจ. แสนสรา
ดีีเวลลอปเมนท์์ (ปัั จ จุุ บัั น โอนกิิ จ การมาที่่�
บมจ. บิิวเดอสมาร์์ท แล้้ว)
ได้้รัับค่่าเช่่าบ้้านในโครงการแสนสรา เพื่่�อเป็็นบ้้าน
ตััวอย่่างของโครงการฯ
จาก บจ. แสนสรา ดีีเวลลอปเมนท์์

ยอดคงเหลืือ
ณ 31 ธ.ค. 63
853,568.62

2,059,665.45 11,792,651.28
- 1,414,415.60
192,600.00

-

600,000.00

-

159,561.64

-

10,000,000.00 10,000,000.00

10,186.54

307,293.99

15,000,000.00 15,000,000.00

930,720.25

460,393.84

22,024,000.00

-

1,156,260.06

-

รายงานประจำ�ปี 2563

ชื่่�อ

คุุณวนิิดา
วงศ์์สิินศิิริิกุุล

คุุณสุุเรช
ซููบรามาเนีียม

ลัักษณะรายการ
ได้้ รัั บค่่ า เช่่ า บ้้ า นในโครงการแสนสรา เพื่่� อ เป็็ น
บ้้านตััวอย่่างของโครงการฯ จาก
บมจ. บิิวเดอสมาร์์ท
(หลัังรัับโอนกิิจการ บจ. แสนสรา ดีีเวลลอปเมนท์์)
ลงทุุนในตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นของ
บมจ. บิิวเดอสมาร์์ท ระยะเวลา 268 วััน อััตรา
ดอกเบี้้� ย 6.4% เริ่่� ม 25 มีีนาคม 2563 ถึึ ง
18 ธัั น วาคม 2563 และต่่ อ ตั๋๋� ว แลกเงิิ น ระยะสั้้� น
ระยะเวลา 194 วัั น ครบกำำ� หนดชำำ� ระคืืนวัั น ที่่�
30 มิิถุุนายน 2564
รัับดอกเบี้้�ยตั๋๋�วแลกเงิินระยะสั้้�นของ บมจ. บิิวเดอ
สมาร์์ท
ทำำ�สััญญาเช่่าระยะยาวอพาร์์ตเม้้นท์์โครงการ
แสนสราจำำ�นวน 1 ห้้อง กรรมสิิทธิ์์ร่� ว่ มกัับคุณ
ุ นวพร
สบฤกษ์์ เป็็นเงื่่�อนไขการค้้าปกติิของบริิษััท
ทำำ�สััญญาเช่่าระยะยาวอพาร์์ตเม้้นท์์โครงการ
แสนสราจำำ�นวน 1 ห้้อง กรรมสิิทธิ์์�ร่่วมกัับ
Mr. Samuel Vanniasingham
เป็็นเงื่่�อนไขการค้้าปกติิของบริิษััท

มาตรการหรืื อ ขั้้� น ตอนการอนุุมัั ติิ ก ารทำำ� รายการ
ระหว่่างกััน
ในกรณีีที่่มีี� รายการระหว่่างกัันของบริิษัทั กัับบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน
หรืือ บุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ มีีส่่วนได้้เสีีย
หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ในอนาคต จะมีีการ
ทำำ�รายงานแจ้้งไปยัังเลขานุุการบริิษััทเพื่่�อตรวจสอบขอบเขต
การอนุุมััติิรายการตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
ที่่� ทจ.21/2551 เรื่่อ� งหลัักเกณฑ์์ในการทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน
และนำำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริิษัทั
เพื่อ่� รัับทราบและ/หรืือพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ (แล้้วแต่่กรณีี)
ในกรณีีที่่ค� ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริิษัทั ไม่่มีี
ความชำำ�นาญในการพิิจารณารายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
บริิษััทฯ จะให้้บุุคคลที่่� 3 ซึ่่�งเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระเป็็นผู้้�ให้้
ความเห็็ น เกี่่� ย วกัั บ รายการระหว่่ า งกัั น ดัั ง กล่่ า ว เพื่่�อนำำ� ไป
ใช้้ประกอบการตััดสิินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ หรืือ
คณะกรรมการบริิษััทหรืือผู้้�ถืือหุ้้�น (แล้้วแต่่กรณีี) และทำำ�การ
เปิิดเผยข้้อมููลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย เรื่่�อง การเปิิดเผยข้้อมููลและการปฏิิบััติิการ
ของบริิษััทจดทะเบีียนในรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน พ.ศ. 2546
ต่่อไป ทั้้�งนี้้� กรรมการซึ่่ง� มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียในเรื่่อ� งใดไม่่สามารถ
มีีส่่วนร่่วมในการพิิจารณาอนุุมััติิรายการระหว่่างกัันในเรื่่�องนั้้�น
อนึ่่ง� บริิษัทั มีีนโยบายในการแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการจััดซื้้อ� จััดจ้้าง
เพื่่�อดููแลให้้เกิิดความโปร่่งใสและเป็็นธรรมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกฝ่่าย ในกรณีีที่่�กรรมการจััดซื้้�อจััดจ้้างมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ในเรื่่�องใด ก็็จะไม่่สามารถมีีส่่วนร่่วมในการอนุุมััติิรายการ
ระหว่่างกัันในเรื่่�องนั้้�นด้้วยเช่่นกััน

ความสััมพัันธ์์

คุุณวนิิดา วงศ์์สิินศิิริิกุุล
เป็็นญาติิสนิิทผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง

คุุณสุุเรช ซููบรามาเนีียม
เป็็นกรรมการบริิษััท
คุุณนวพร สบฤกษ์์
เป็็นภรรยา
คุุณสุุเรช ซููบรามาเนีียม
เป็็นกรรมการบริิษััท
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มููลค่่าทั้้�งหมด
ยอดคงเหลืือ
ณ
31 ธ.ค. 63
ปีี 2563
385,420.02
-

10,000,000.00 10,000,000.00

470,871.29

306,929.22

6,230,206.00

-

4,097,180.00

-

ทั้้� ง นี้้� บริิ ษัั ท ฯ จะทำำ� การเปิิ ด เผยรายการระหว่่ า งกัั น ไว้้ ใ น
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินที่่�ได้้รัับการตรวจสอบโดยผู้้�สอบ
บััญชีีของบริิษัทั แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1)
และรายงานประจำำ�ปีี (Annual Report) ของบริิษััท
นโยบายหรืื อ แนวโน้้มการทํํารายการระหว่่ า งกัั น
ในอนาคต
บริิษััทมีีนโยบายการทํํารายการระหว่่างกััน ซึ่่�งเป็็นไปตาม
หลัักเกณฑ์์ของสํํานัักงานคณะกรรมการกํํากัับหลัักทรััพย์์ และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย โดยใน
การทํํารายการระหว่่างกัันบริิษัทั จะกํําหนดเงื่่อ� นไขและข้้อตกลง
ให้้เป็็นไปตามราคาและเงื่่�อนไขทางการค้้าที่่�เป็็นธรรมและ
ไม่่เป็็นการถ่่ายเทผลประโยชน์์ระหว่่างบริิษััท บริิษััทย่่อย และ
ผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้� จากการที่่�กรรมการบริิษััทบางท่่านเป็็นกรรมการ
ของบริิษััทคู่่�ค้้าบางราย ทํําให้้บริิษััทมีีแนวโน้้มที่่�จะมีีการทํํา
รายการระหว่่างกัันกัับบุุคคล/กิิจการอื่่�นที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
ในอนาคตอย่่างต่่อเนื่่�อง อย่่างไรก็็ตาม รายการระหว่่างกััน
ที่่�เกิิดขึ้้�นทุุกรายการเป็็นรายการที่่�สมเหตุุสมผล จํําเป็็น และ
เป็็นประโยชน์์ต่่อการดํําเนิินธุุรกิิจของบริิษััท เป็็นสํําคััญ และ
เป็็นรายการที่่�เกิิดขึ้้�นจากการดํําเนิินธุุรกิิจปกติิของกลุ่่�มบริิษััท
ซึ่่�งบริิษััทจะทํําการเปิิดเผยรายการระหว่่างกัันไว้้ในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินที่่�ได้้รัับการตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีีของ
บริิษััท ตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�กํําหนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

การควบคุุมภายใน
และการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมายให้้ผู้้�บริิหารดููแลระบบการ
ควบคุุมภายใน ทบทวนความเพีียงพอของระบบการควบคุุม
ภายใน การวิิเคราะห์์ และบริิหารจััดการการควบคุุมภายใน
และรายงานไปยัังกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อให้้คณะกรรมการ
มั่่น� ใจว่่าบริิษัทั มีีการควบคุุมภายในและการบริิหารจััดการความ
เสี่่ย� งที่่เ� พีียงพอและเหมาะสม เพื่อ่� ให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั
มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล มีีการใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า
มีีการดููแลรัักษาทรััพย์์สิินอย่่างเหมาะสม มีีการจััดทำำ�และการ
รายงานข้้อมููลงบการเงิินที่่�ถููกต้้องครบถ้้วน เชื่่�อถืือได้้ และทััน
เวลาในการรายงานต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนตามกฎเกณฑ์์ที่่�
ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ กำำ�หนด

อนึ่่ง� จากการสอบทานการประเมิินความเพีียงพอของระบบการ
ควบคุุมภายในสำำ�หรัับปีี 2563 ผลปรากฏว่่าบริิษััทและบริิษััท
ย่่อยมีีการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอและเหมาะสม และไม่่พบ
ข้้อบกพร่่องเกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายในที่่�เป็็นสาระสํําคััญ

รายงานประจำ�ปี 2563
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รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท บิิวเดอสมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริิษััท บิิวเดอสมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท”) ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 ท่่าน ซึ่่�งได้้รัับ
การแต่่งตั้้�งจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี กรรมการตรวจสอบทุุกท่่านมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วน
ตามหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดและแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีสำำ�หรัับคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้้�งของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ในรอบปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีีการประชุุมรวม 4 ครั้้ง� ทั้้�งนี้้� มีีรายละเอีียดการเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่่ละท่่าน ดัังนี้้�
นายมาร์์ค เดวิิด เรมีีแจน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เข้้าร่่วมประชุุม 4/4 ครั้้�ง

นางสาวฐิิติิยา วงศ์์จิิรชััย

กรรมการตรวจสอบ

เข้้าร่่วมประชุุม 4/4 ครั้้�ง

นายออเสน การบริิสุุทธิ์์�

กรรมการตรวจสอบ

เข้้าร่่วมประชุุม 4/4 ครั้้�ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ เ ชิิ ญ ผู้้� บ ริิ ห ารระดัั บ สููง และ
ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง ร่่วมประชุุมตามวาระต่่างๆ เพื่่�อสอบถามข้้อมููล
ในประเด็็นต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้การตรวจสอบและการสอบ
ทานมีีประสิิทธิิผลและประสิิทธิิภาพเพิ่่�มขึ้้�น

ตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมายและมาตรฐานบััญชีีตามหลััก
การบััญชีีที่่รั� บั รองทั่่�วไป มีีความเชื่่อ� ถืือได้้ ทัันเวลารวมทั้้�ง
มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ต่่อ
ผู้้�ใช้้งบการเงิิน

สรุุปสาระสำำ�คััญในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ระหว่่างปีี 2563 และ
ความเห็็นของคณะกรรมการ ดัังนี้้�

ในการพิิจารณาได้้เชิิญผู้้บ� ริิหารสููงสุุดฝ่่ายบััญชีีและเข้้าร่่วม
ประชุุมเพื่่อ� ชี้้แ� จงในประเด็็นต่่างๆ ก่่อนให้้ความเห็็นชอบ
และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ

1. 	สอบทานความถููกต้้องของรายงานทางการเงิินและ
ความเพีียงพอของการเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััท
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานข้้อมููลที่่�สำำ�คััญของ
รายงานทางการเงิินทั้้�งรายไตรมาสและประจำำ�ปีี 2563
สิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ของบริิษััท และบริิษััท
ย่่อย สอบทานประเด็็นสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับนโยบายการ
บััญชีี รวมถึึงสอบทานรายการระหว่่างกััน และรายการที่่�
เกี่่� ย วโยงกัั น หรืื อ รายการที่่� อ าจมีีความขัั ด แย้้ ง ทาง
ผลประโยชน์์
การสอบทานได้้สอบถามผู้้ส� อบบััญชีีในเรื่่อ� งความถููกต้้อง
ความครบถ้้วนของงบการเงิิน การปรัับปรุุงรายการบััญชีี
ที่่�สํําคััญ การประมาณการทางบััญชีีซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อ
งบการเงิิน ความเพีียงพอและความเหมาะสมของวิิธีีการ
บัันทึึกบััญชีี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิิดเผยข้้อมููล
อย่่างถููกต้้องครบถ้้วน เพีียงพอ และความมีีอิิสระของ
ผู้้�สอบบััญชีี เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการจััดทํํางบการเงิินเป็็นไป

คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นสอดคล้้องกัับผู้้�สอบ
บััญชีีว่่า บริิษััทมีีกระบวนการจััดทำำ�รายงานทางการเงิิน
มีีการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอ และสามารถเชื่่�อมั่่�นได้้ว่่า
บริิษััทได้้จััดทำำ�รายงานทางการเงิินขึ้้�นตามหลัักการบััญชีี
ที่่� รัั บ รองทั่่�ว ไป ได้้ แ สดงฐานทางการเงิิ น และผลการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษัทั อย่่างถููกต้้องตามควรในสาระสำำ�คัญั
มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ ทัันต่่อเวลา และเป็็น
ประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และผู้้�ใช้้งบการเงิิน
2. 	สอบทานระบบการควบคุุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานความเพีียงพอของ
ระบบการควบคุุมภายใน และได้้ให้้ความเห็็นว่่า ระบบการ
ควบคุุมภายในของบริิษััทมีีประสิิทธิิภาพเพีียงพอในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยไม่่พบประเด็็นที่่เ� ป็็นสาระสำำ�คัญั อัันอาจจะ
กระทบต่่อการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััท
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คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาคััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีี
โดยพิิจารณาถึึงความเป็็นอิิสระของผู้้�สอบบััญชีี คุุณภาพ
ของผลงานการตรวจสอบที่่�ผ่่านมา ทัักษะ ความรู้้�ความ
สามารถและประสบการณ์์ของผู้้�สอบบััญชีี รวมถึึงความ
เหมาะสมของค่่าสอบบััญชีี

3. 	สอบทานการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ ส อบทานและกำำ�กัั บ ดููแล
ให้้บริิษััทและบริิษััทย่่อยปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ นโยบาย
และดำำ�เนิินกิิจการต่่างๆ อย่่างถููกต้้องตามกฎหมายว่่า
ด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของ
คณะกรรมการกำำ�กัับ หลััก ทรััพย์์แ ละตลาดหลััก ทรััพย์์
ตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย และกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท

คณะกรรมการตรวจสอบ มีีมติิเสนอรายชื่่�อผู้้�สอบบััญชีี
(ตามรายนามด้้านล่่าง) จาก บริิษัทั เอเอ็็นเอส ออดิิท จำำ�กัดั
ต่่อที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการและที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้้�น เพื่่อ� เป็็น
ผู้้ส� อบบััญชีีของบริิษัทั ประจำำ�ปีี 2564 และได้้เจรจาขอลด
ค่่าตอบแทนการสอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2564 ให้้สอดคล้้อง
กัับโครงสร้้างรายได้้ของกลุ่่�มบริิษััท โดยค่่าสอบบััญชีี
ประจำำ�ปีี 2564 เป็็นจำำ�นวนเงิินไม่่เกิิน 2,300,000 บาท
(สองล้้านสามแสนบาท) ลดลง 6.5% จากปีีก่่อนหน้้า
ซึ่่� ง มีีค่่ า ตอบแทนการสอบบัั ญ ชีีเป็็ น จำำ� นวนเงิิ น ทั้้� ง สิ้้� น
ไม่่เกิิน 2,460,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบไม่่พบข้้อบ่่งชี้้ที่� ทำ่� ำ�ให้้เชื่่อ� ว่่า มีีข้้อ
บกพร่่องเกี่่�ยวกัับการไม่่ปฏิิบััติิตาม และ/หรืือ การปฏิิบััติิ
ที่่�ขััดแย้้งกัับข้้อกำำ�หนด ระเบีียบและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4. 	พิิจารณาคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�ง บุุคคลซึ่่ง� มีีความเป็็น
อิิสระเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท เสนอ
ค่่าตอบแทน และเลิิกจ้้างบุุคคลดัังกล่่าว
รายชื่่�อผู้้�สอบบััญชีีที่่�จะเสนอให้้เป็็นผู้้�สอบบััญชีีบริิษััท ประจำำ�ปีี 2564 ดัังนี้้�
รายชื่่�อผู้้�สอบบััญชีี

ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่�

จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีให้้บริิษััท
ในรอบ 7 ปีีที่่�ผ่่านมา

นางสาวปณิิตา โชติิแสงมณีีกุุล

9575

2 ปีี : ปีี 2562, 2563

และ/หรืือ

นายเสถีียร วงศ์์สนัันท์์

3495

-

และ/หรืือ

นายอธิิพงศ์์ อธิิพงศ์์สกุุล

3500

-

และ/หรืือ

นายวิิชััย รุุจิิตานนท์์

4054

-

และ/หรืือ

นางสาวกุุลธิิดา ภาสุุรกุุล

5946

-

รายงานประจำ�ปี 2563

5. เข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการ
เข้้าร่่ ว มประชุุ ม ใน ปีี 2563 จำำ�นวน 1 ครั้้� ง ซึ่่� ง
ประธานกรรมการตรวจสอบได้้รายงานสาระสำำ�คัญ
ั
ที่่� ได้้พููดคุุยต่่อคณะกรรมการเพื่่�อให้้รัับทราบและ
นำำ�มาพิิจารณาต่่อไป
6. 	สอบทานและให้้ความเห็็นต่่อรายการระหว่่างกััน
หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
รวมถึึงประเด็็นการเปิิดเผยข้้อมููล
คณะกรรมการตรวจสอบมีีการสอบทานความเหมาะสม
เกี่่ย� วกัับวิิธีีปฏิิบัติั ิในการเข้้าทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันหรืือ
รายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
ในระหว่่างปีี โดยบรรจุุเข้้าเป็็นวาระในการประชุุม และ
ได้้มีีการทบทวนการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้
ถููกต้้องและครบถ้้วน เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนด
ของคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย
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7. คณะกรรมการฯ ได้้จัั ดทำำ� รายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบโดยเปิิ ด เผยไว้้ในรายงาน
ประจำำ�ปีีของบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
8. คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานความเสี่่�ยง
ในการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท และได้้นำำ�เสนอต่่อ
ที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการเพื่่� อ พิิ จ ารณาและหา
แนวทางในการป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดขึ้้�น
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขต
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบอย่่างครบถ้้วน ด้้วยความรอบคอบและ
มีีความเป็็นอิิสระ เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทฯ

(ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ)
นายมาร์์ค เดวิิด เรมีีแจน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท
ต่่อรายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินรวมของ
บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย และงบการเงิินเฉพาะกิิจการ รวมถึึงข้้อมููล
สารสนเทศทางการเงิินที่่ป� รากฏในรายงานประจำำ�ปีี ซึ่่ง� จััดทำำ�ขึ้้น�
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน โดยใช้้นโยบายการบััญชีีที่่�
เหมาะสมและถืือปฏิิบัติั อิ ย่่างสม่ำำ��เสมอตลอดจนใช้้ดุลุ ยพิินิจิ อย่่าง
ระมััดระวัังและหลัักการประมาณการที่่ส� มเหตุุสมผลในการจััดทำำ�
งบการเงิิน รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญอย่่างเพีียงพอ
และโปร่่งใสในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินเพื่่�อเป็็นประโยชน์์
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนทั่่�วไป
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีีการตรวจสอบภายในที่่มีี� ประสิิทธิิผล
เพื่อ่� ให้้มั่่น� ใจว่่าข้้อมููลทางการบััญชีีมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน แสดง
ข้้อมููลตามข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ ทัันเวลา และเพีียงพอ
ที่่�จะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิิน ตลอดจนป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการ
ทุุจริิตหรืือการดำำ�เนิินการที่่�ผิิดปกติิอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ
คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งเป็็น
กรรมการอิิสระ เป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตาม
ข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ทำำ�หน้้าที่่�ดููแลและสอบทานให้้บริิษััทมีีการ

รายงานข้้อมููลทางการเงิินและการดำำ�เนิินงานอย่่างถููกต้้อง เพีียงพอ
นอกจากนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบยัังได้้สอบทานการปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์ กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
และข้้อผููกพัันต่่างๆ และให้้ความมั่่�นใจว่่าบริิษััทมีีการดููแลรัักษา
ทรััพย์สิ์ นิ ที่่เ� หมาะสม มีีการปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน
หรืือรายการที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้เป็็นไปตาม
กฎหมายและข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้ค� ณะกรรมการ
อิิสระยัังได้้คัดั เลืือก และเสนอบุุคคลที่่มีี� ความเป็็นอิิสระ เพื่่อ� แต่่งตั้้ง�
เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทและได้้พิิจารณาเสนอค่่าตอบแทน
ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท รวมถึึงเสนอการเลิิกจ้้างผู้้�สอบบััญชีี
โดยได้้แสดงความเห็็นไว้้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่่�งได้้แสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
คณะกรรมการบริิษััท มีีความเห็็นสอดคล้้องกัับคณะกรรมการ
ตรวจสอบว่่า งบการเงิินรวมของบริิษััทและบริิษััทย่่อย และ
งบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััท แสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563 ผลการดำำ�เนิินงานและกระแสเงิินสด สำำ�หรัับ
ปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน โดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

นาย เอนก พิิเชฐพงศา
ประธานกรรมการบริิษััท
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งบการเงิิน
และรายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
บริิษััท บิิวเดอสมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และของเฉพาะบริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบ
กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้าพเจ้าได้กล่ าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ฯ
ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบ
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญ ในการตรวจสอบคือ เรื่ อ งต่ าง ๆ ที่ มี นัยสาคัญ ที่ สุด ตามดุ ล ยพิ นิ จเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ ของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี ปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของ
การตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
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การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - โครงการที่พกั อาศัยเพือ่ ผู้เกษียณอายุ
ความเสี่ยง
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 กลุ่มบริ ษทั ฯ วัดมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - โครงการที่พกั
อาศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ข้าพเจ้าให้ ความสาคัญในเรื่ องนี้ เนื่องจากราคายุติธรรมดังกล่าวได้อา้ งอิงจากราคา
ประเมินตามวิธีเทียบเคียงราคาตลาดที่ประเมินขึ้นโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ว่าจ้าง ซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจที่สาคัญ
ของฝ่ ายบริ หารในการประเมินความเหมาะสมของมูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่นามาเทียบเคียง รวมถึงการกาหนดสมมติฐาน
ที่สาคัญในการปรับปรุ งมูลค่าตลาดดังกล่าวให้เทียบเคียงได้กบั ทรัพย์สินที่ประเมิน
การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระที่ กลุ่มบริ ษทั ฯ
ว่าจ้าง โดยประเมินความรู ้ ความสามารถ ความอิสระและความเที่ยงธรรมของผูป้ ระเมินอิสระ และพิจารณาความเหมาะสม
ของสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ในการคานวณราคาประเมิน โดยรวมถึงวิธีการดังต่อไปนี้
-

พิจารณาความคล้ายคลึงของทรัพย์สินที่นามูลค่าตลาดมาใช้เทียบเคียง เกี่ยวกับลักษณะ สภาพแวดล้อม และการใช้
ประโยชน์ของทรัพย์สินดังกล่าวกับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ฯ

-

ประเมินความเหมาะสมของมูลค่าตลาดโดยพิจารณาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้

-

พิ จ ารณาความเหมาะสมของหลัก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง มู ล ค่ าตลาดเพื่ อ ก าหนดมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ฯ เช่น ความแตกต่างของลักษณะ ขนาดและสภาพแวดล้อมของ
อสังหาริ มทรัพย์ที่นามาเปรี ยบเทียบ

นอกจากนี้ ขา้ พเจ้าได้พิจารณาความเหมาะสมของรายการที่บันทึกในงบการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจ การและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจาปี นั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูก
จัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี
สาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏ
ว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะ
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่กากับดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จ จริ ง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผย
เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั ฯ หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ หรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือ ความ
เชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระส าคัญ ที่ มี อ ยู่ไ ด้เสมอไป ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถื อว่ามี สาระสาคัญ เมื่ อคาดการณ์ อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละร ายการหรื อ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
-

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน

-

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ

-

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

-

สรุ ป เกี่ ยวกับ ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์ การบัญ ชี สาหรั บ การด าเนิ น งานต่ อเนื่ องของผู ้ บ ริ ห ารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจ
เป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในการดาเนิ น งานต่อเนื่ องหรื อไม่
3
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ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุ ปว่ามี ความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของ
ข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึ ง การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพี ยงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ฯ
ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
-

ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
หรื อไม่

-

ได้รับ หลักฐานการสอบบัญ ชี ที่ เหมาะสมอย่างเพี ยงพอเกี่ ยวกับ ข้อมู ลทางการเงิน ของกิ จการภายในกลุ่มหรื อ
กิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั ฯ เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า รับผิดชอบต่อการกาหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ฯ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญ ในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนัยสาคัญมากที่ สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปี ปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี ผลกระทบในทางลบมากกว่ าผลประโยชน์ ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจาก
การสื่ อสารดังกล่าว

(นางสาวปณิ ตา โชติแสงมณี กุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9575
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
กรุ งเทพฯ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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รวมสิ
รวมสิ
สิ นทรัพย์ ไม่นหทรั
มุนพเวีย์ยหนมุนเวียน
สิ นเงิทรันฝากธนาคารติ
พย์ ไม่ หมุนเวียดนภาระคาประกัน
้
เงิเงินนฝากธนาคารติ
ดภาระค้าประกั้ ยค้นางรับกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน - สุทธิ
ให้กูย้ มื ระยะยาวและดอกเบี
เงิเงินนให้
ระยะยาวและดอกเบี
ค้างรับกิาหนด
จการที-่เกีสุ่ ยทวข้
ลงทุกนูย้ มื ในตราสารหนี
ธิ องกัน - สุทธิ
้ ที่จะถือ้ ยจนครบก
เงิเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในตราสารหนี
ท
่
ี
จ
ะถื
อ
จนครบก
าหนด
สุ
ท
ธิ
้
ษทั ย่อย - สุทธิ
เงิลูกนหนี
ลงทุ้ สนญ
ในบริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ย
สุ
ท
ธิ
ั ญาเช่าเงินทุน - สุทธิ
ลูโครงการที
กหนี้สญ
ั ญาเช่
าเงิยนเพืทุ่อนผู-เ้ กษี
สุทยธิณอายุระหว่างพัฒนา
่อยูอ่ าศั
่
โครงการที
่
อ
ยู
อ
าศั
ย
เพื
อ
่
ผู
เ
้
กษี
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุยนณอายุ
- สุทรธิะหว่างพัฒนา
อสั
ง
หาริ
ม
ทรั
พ
ย์
เ
พื
อ
่
การลงทุ
น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ- สุทธิ
ปกรณ์
สิทีน่ดินทรัอาคารและอุ
พย์สิทธิ การใช้
- สุท- ธิสุทธิ
สิสิ นนทรั
ทรัพพย์ย์ไสม่ิทมธิีตกวั ารใช้
ตน --สุสุททธิธิ
สิสิ นนทรั
ทรัพพย์ย์ภไม่าษีมเีตงิวนั ตน
สุทธิ ดบัญชี - สุทธิ
ได้ร-อการตั
ทรัพพย์ย์ไภม่าษีหเมุงินนได้
อการตั
สิสินนทรั
เวียรนอื
่น ดบัญชี - สุทธิ
สิ นทรั
พ
ย์
ไ
ม่
ห
มุ
น
เวี
ย
นอื
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุน่นเวียน
รวมสิ
รวมสินนทรั
ทรัพพย์ย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
หมายเหตุ

7
6.3,7 8
6.3, 8
6.3, 6.4
6.3, 6.4
6.3, 6.5
6.3,96.5
109
10
6.3
6.3
11
6.3,116.5
6.3,126.5
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
27
27

หน่ วย: บาท
หน่ วย: บาท
2562
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 งบการเงินเฉพาะกิจการ2562
2563
2562

64,312,006.25
64,312,006.25
99,664,608.70
99,664,608.70
1,223,878.23
1,223,878.23
-

39,137,825.67
39,137,825.67
124,411,198.90
124,411,198.90
--

55,441,573.09
55,441,573.09
85,521,489.25
85,521,489.25
1,223,878.23
1,223,878.23
30,774,657.53
30,774,657.53

22,310,722.84
22,310,722.84
100,605,175.80
100,605,175.80
502,480,703.84
502,480,703.84

76,834,782.06
76,834,782.06
722,477,113.34
722,477,113.34
2,478,682.89
2,478,682.89
41,822,769.78
41,822,769.78
1,008,813,841.25
1,008,813,841.25

97,842,169.28
97,842,169.28
758,086,103.01
758,086,103.01
1,475,879.65
1,475,879.65
53,837,812.08
53,837,812.08
1,074,790,988.59
1,074,790,988.59

70,000,000.00
70,000,000.00
43,477,785.33
43,477,785.33
-33,541,653.64
33,541,653.64
319,981,037.07
319,981,037.07

65,373,114.79
65,373,114.79
-1,998,269.50
1,998,269.50
692,767,986.77
692,767,986.77

50,749,077.15
50,749,077.15
10,767,753.35
10,767,753.35
1,486,190.11
1,486,190.11
182,514,220.85
182,514,220.85
205,100,000.00
205,100,000.00
276,628,792.52
276,628,792.52
70,465,779.78
70,465,779.78
21,382,310.01
21,382,310.01
3,978,090.89
3,978,090.89
823,072,214.66
823,072,214.66
1,831,886,055.91
1,831,886,055.91

51,429,000.00
51,429,000.00
10,910,787.28
10,910,787.28
-446,421,883.35
446,421,883.35
233,244,200.00
233,244,200.00
49,550,702.65
49,550,702.65
18,679,866.83
18,679,866.83
11,315,632.83
11,315,632.83
5,727,538.39
5,727,538.39
827,279,611.33
827,279,611.33
1,902,070,599.92
1,902,070,599.92

47,749,077.15
47,749,077.15
62,049,098.84
62,049,098.84
10,767,753.35
10,767,753.35
262,192,068.26
262,192,068.26
1,486,190.11
1,486,190.11
182,514,220.85
182,514,220.85
205,100,000.00
205,100,000.00
257,106,734.69
257,106,734.69
44,620,180.55
44,620,180.55
16,448,297.38
16,448,297.38
16,461,954.90
16,461,954.90
279,090.89
279,090.89
1,106,774,666.97
1,106,774,666.97
1,426,755,704.04
1,426,755,704.04

48,429,000.00
48,429,000.00
10,910,787.28
10,910,787.28
367,769,296.81
367,769,296.81
--18,908,585.77
18,908,585.77
13,668,494.29
13,668,494.29
3,962,459.92
3,962,459.92
279,090.89
279,090.89
463,927,714.96
463,927,714.96
1,156,695,701.73
1,156,695,701.73

2563
2563

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม

5
5

83

รายงานประจำ�ปี 2563

บริิษััท บิิวเดอร์์สมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบแสดงฐานะการเงิิน

บริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ส่วนของเจ้าหนี้ ค่าซื้ อที่ดินที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของเจ้าหนี้ ค่าซื้ อที่ดินที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
เงินมัดจาและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
เงินมัดจาและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
รายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชี - หมุนเวียน
รายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชี - หมุนเวียน
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า - หมุนเวียน
หนี้ สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า - หมุนเวียน
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน - สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่ น - สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่ น - สุทธิ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินประกันผลงาน
เงินประกันผลงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่ น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่ น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลอื่ น - สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลอื่ น - สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
หนี้ สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
เจ้าหนี้ ค่าซื้ อที่ดิน - สุทธิ
เจ้าหนี้ ค่าซื้ อที่ดิน - สุทธิ
รายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชี - ไม่หมุนเวียน
รายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชี - ไม่หมุนเวียน
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ
หนี้ สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่ น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่ น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
รวมหนี
ส่ วนของผู
้ ถือหุส้ ้ นิ น
ส่ วทุนของผู
้ ถือ้ นหุ้น
นเรื อนหุ
ทุนเรืทุนอจดทะเบี
นหุ้น ยน
ทุนหุจดทะเบี
น้ สามัญยน2,185,143,140 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
หุน้ สามัญ 2,185,143,140 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ทุนหุทีน้ ่อสามั
อกและช
าระแล้ว หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
ญ 2,130,506,193
หุ
น
้
สามั
ญ
2,130,506,193
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่กาไรสะสม
วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
จัยังดไม่
สรรเป็
สารองตามกฎหมาย
ได้จนดั สรร
ยั
ง
ไม่
ไ
ด้
จ
ด
ั
สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
องค์รวมส่
ประกอบอื
่นของส่
นของผูถ้ ือหุน้
วนของบริ
ษทั วใหญ่
รวมส่
ว
นของบริ
ษ
ท
ั
ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่วนได้
ที่ไม่มีอ้ ถานาจควบคุ
รวมส่เสีวยนของผู
ือหุ้น ม
รวมส่ วนของผู
้ น ้ ถือหุ้น
รวมหนี
ส้ ิ นและส่้ ถือวหุนของผู
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
หมายเหตุ

19
19
6.3, 20
6.3, 20
21
21
6.3, 22
6.3, 22
23
23
24
24
6.3, 6.6
6.3, 6.6
25
25
6.2
6.2

23
23
24
24
22
22
27
27
26
26

29
29

2563
2563

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม

หน่ วย: บาท
หน่ วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562
2562

2563
2563

2562
2562

267,317,652.53
267,317,652.53
157,533,712.55
157,533,712.55
19,906,300.25
19,906,300.25
48,337,046.51
48,337,046.51
36,878,002.52
36,878,002.52
2,386,531.27
2,386,531.27
22,024,000.00
22,024,000.00

345,781,932.98
345,781,932.98
167,593,394.64
167,593,394.64
22,664,895.40
22,664,895.40
59,824,782.96
59,824,782.96
40,724,430.20
40,724,430.20
43,368,000.00
43,368,000.00

256,201,532.87
256,201,532.87
179,450,882.11
179,450,882.11
4,986,952.99
4,986,952.99
36,878,002.52
36,878,002.52
2,386,531.27
2,386,531.27
22,024,000.00
22,024,000.00

209,356,140.57
209,356,140.57
85,785,374.99
85,785,374.99
3,393,193.08
3,393,193.08
-

217,176,356.91
217,176,356.91
14,352,798.38
14,352,798.38
33,925,382.98
33,925,382.98
29,114,736.02
29,114,736.02
3,722,394.92
3,722,394.92
22,396,777.66
22,396,777.66
2,937,791.86
2,937,791.86
878,009,484.36
878,009,484.36

60,000,000.00
60,000,000.00
2,034,062.12
2,034,062.12
10,000,000.00
10,000,000.00
139,756,299.57
139,756,299.57
5,831,270.50
5,831,270.50
21,945,861.85
21,945,861.85
3,177,168.13
3,177,168.13
922,702,098.35
922,702,098.35

44,236,395.11
44,236,395.11
5,934,022.57
5,934,022.57
35,920,382.98
35,920,382.98
29,114,736.02
29,114,736.02
3,722,394.92
3,722,394.92
15,168,490.99
15,168,490.99
2,287,414.80
2,287,414.80
638,311,739.15
638,311,739.15

1,482,989.02
1,482,989.02
11,995,000.00
11,995,000.00
139,756,299.57
139,756,299.57
5,831,270.50
5,831,270.50
2,255,429.34
2,255,429.34
459,855,697.07
459,855,697.07

244,486,900.61
244,486,900.61
2,000,000.00
2,000,000.00
59,683,648.53
59,683,648.53
43,935,769.48
43,935,769.48
26,508,934.69
26,508,934.69
2,701,502.03
2,701,502.03
7,399,905.90
7,399,905.90
2,781,186.97
2,781,186.97
389,497,848.21
389,497,848.21
1,267,507,332.57
1,267,507,332.57

272,762,101.67
272,762,101.67
4,114,256.12
4,114,256.12
19,906,300.23
19,906,300.23
22,024,000.00
22,024,000.00
8,108,004.98
8,108,004.98
326,914,663.00
326,914,663.00
1,249,616,761.35
1,249,616,761.35

32,398,619.56
32,398,619.56
2,000,000.00
2,000,000.00
38,069,794.06
38,069,794.06
43,935,769.48
43,935,769.48
26,508,934.69
26,508,934.69
6,902,060.96
6,902,060.96
2,719,810.29
2,719,810.29
152,534,989.04
152,534,989.04
790,846,728.19
790,846,728.19

2,774,485.83
2,774,485.83
6,373,655.00
6,373,655.00
9,148,140.83
9,148,140.83
469,003,837.90
469,003,837.90

218,514,314.00
218,514,314.00

218,514,314.00
218,514,314.00

218,514,314.00
218,514,314.00

218,514,314.00
218,514,314.00

213,050,619.30
213,050,619.30
343,503,712.05
343,503,712.05

213,050,619.30
213,050,619.30
343,503,712.05
343,503,712.05

213,050,619.30
213,050,619.30
343,503,712.05
343,503,712.05

213,050,619.30
213,050,619.30
343,503,712.05
343,503,712.05

12,635,052.79
12,635,052.79
(6,989,170.62)
(6,989,170.62)
2,204,390.56
2,204,390.56
564,404,604.08
564,404,604.08
(25,880.74)
(25,880.74)
564,378,723.34
564,378,723.34
1,831,886,055.91
1,831,886,055.91

12,635,052.79
12,635,052.79
81,061,856.35
81,061,856.35
2,204,390.56
2,204,390.56
652,455,631.05
652,455,631.05
(1,792.48)
(1,792.48)
652,453,838.57
652,453,838.57
1,902,070,599.92
1,902,070,599.92

12,635,052.79
12,635,052.79
66,719,591.71
66,719,591.71
635,908,975.85
635,908,975.85
635,908,975.85
635,908,975.85
1,426,755,704.04
1,426,755,704.04

12,635,052.79
12,635,052.79
118,502,479.69
118,502,479.69
687,691,863.83
687,691,863.83
687,691,863.83
687,691,863.83
1,156,695,701.73
1,156,695,701.73

6
6

84

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท บิิวเดอร์์สมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
�หรัั
ที่่� 31พ.ศ.ธััน2563
วาคม พ.ศ. 2563
สสำำาหรั
บปี บ
สิ้นปีีสุสิ้้
ดวั�นนสุุ
ที่ ด
31วััธันนวาคม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ
หมายเหตุ
6, 33
6, 33

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กาไรขั้นต้น
กาไรขั้นต้น
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
กาไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
15
กาไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
15
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
13
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
13
กาไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
28
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
28
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้ - สุทธิจากภาษี
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้ - สุทธิจากภาษี
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ
ของหน่วยงานในต่างประเทศ
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุทธิจากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

กกาไร(ขาดทุ
าไร(ขาดทุนน)ต่
)ต่ ออหุหุ้้ นน

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2563
2563

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม

732,198,481.11
732,198,481.11
(553,462,258.56)
(553,462,258.56)
178,736,222.55
178,736,222.55
705,063.49
705,063.49
3,182,372.01
3,182,372.01
(85,163,936.44)
(85,163,936.44)
(101,069,680.99)
(101,069,680.99)
(322,198.63)
(322,198.63)
(30,792,275.98)
(30,792,275.98)
(34,724,433.99)
(34,724,433.99)
(30,698,739.21)
(30,698,739.21)
(65,423,173.20)
(65,423,173.20)
(22,651,942.03)
(22,651,942.03)
(88,075,115.23)
(88,075,115.23)
-

หน่ วย: บาท
หน่ วย: บาท
2562
2562

849,628,595.86
849,628,595.86
(625,357,967.14)
(625,357,967.14)
224,270,628.72
224,270,628.72
1,572,085.66
1,572,085.66
3,329,213.02
3,329,213.02
(96,303,914.63)
(96,303,914.63)
(102,899,375.94)
(102,899,375.94)
201,105.90
201,105.90
10,528,510.10
10,528,510.10
40,698,252.83
40,698,252.83
(9,494,240.18)
(9,494,240.18)
31,204,012.65
31,204,012.65
(6,287,518.91)
(6,287,518.91)
24,916,493.74
24,916,493.74
1,916,617.60
1,916,617.60

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562

378,412,028.73
378,412,028.73
(255,724,058.90)
(255,724,058.90)
122,687,969.83
122,687,969.83
27,007,918.21
27,007,918.21
1,133,513.14
1,133,513.14
(32,448,502.51)
(32,448,502.51)
(56,394,716.72)
(56,394,716.72)
141,059.81
141,059.81
(106,421,135.89)
(106,421,135.89)
(44,293,894.13)
(44,293,894.13)
(19,930,510.33)
(19,930,510.33)
(64,224,404.46)
(64,224,404.46)
12,441,516.48
12,441,516.48
(51,782,887.98)
(51,782,887.98)
-

492,511,398.70
492,511,398.70
(333,025,477.50)
(333,025,477.50)
159,485,921.20
159,485,921.20
22,857,389.33
22,857,389.33
1,051,212.05
1,051,212.05
(45,152,979.84)
(45,152,979.84)
(70,676,352.77)
(70,676,352.77)
(405,657.59)
(405,657.59)
67,159,532.38
67,159,532.38
(13,763,911.14)
(13,763,911.14)
53,395,621.24
53,395,621.24
(10,948,354.67)
(10,948,354.67)
42,447,266.57
42,447,266.57
1,231,716.80
1,231,716.80

(88,075,115.23)
(88,075,115.23)

201,466.95
201,466.95
2,118,084.55
2,118,084.55
27,034,578.29
27,034,578.29

(51,782,887.98)
(51,782,887.98)

1,231,716.80
1,231,716.80
43,678,983.37
43,678,983.37

(88,051,026.97)
(88,051,026.97)
(24,088.26)
(24,088.26)
(88,075,115.23)
(88,075,115.23)

24,928,839.95
24,928,839.95
(12,346.21)
(12,346.21)
24,916,493.74
24,916,493.74

(51,782,887.98)
(51,782,887.98)
(51,782,887.98)
(51,782,887.98)

42,447,266.57
42,447,266.57
42,447,266.57
42,447,266.57

(88,051,026.97)
(88,051,026.97)
(24,088.26)
(24,088.26)
(88,075,115.23)
(88,075,115.23)

27,046,924.50
27,046,924.50
(12,346.21)
(12,346.21)
27,034,578.29
27,034,578.29

(51,782,887.98)
(51,782,887.98)
(51,782,887.98)
(51,782,887.98)

43,678,983.37
43,678,983.37
43,678,983.37
43,678,983.37

(0.041)
(0.041)
2,130,506
2,130,506

0.012
0.012
2,130,506
2,130,506

(0.024)
(0.024)
2,130,506
2,130,506

0.020
0.020
2,130,506
2,130,506

7
7

213,050,619.30

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปี :
เงินปันผลจ่าย
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไรสะสม
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลืออ ณ
ณ วัวันนทีที่่ 31
1 มกราคม
ยอดคงเหลื
ธันวาคมพ.ศ.
พ.ศ.2563
2562
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปี :
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปี :
เงินปันผลจ่าย
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไรสะสม
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

213,050,619.30

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

29

32

29

หมายเหตุ

32

213,050,619.30

343,503,712.05

343,503,712.05

343,503,712.05

213,050,619.30

213,050,619.30

343,503,712.05
343,503,712.05

ส่ วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ-

343,503,712.05

213,050,619.30
213,050,619.30

ทุนทีอ่ อก และชาระแล้ ว -

343,503,712.05

213,050,619.30

บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี
วนของผู
หุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วั่ยนนแปลงส่
ที่ 1 มกราคม
พ.ศ.้ ถือ2563
สการเปลี
าหรับปี่ยสินแปลงในส่
้นสุ ดวันที่ 31
ธั
น
วาคม
พ.ศ.
2563บปี :
วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรั
343,503,712.05

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

หมายเหตุ

ทุนทีอ่ อก
และชาระแล้ ว

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

(88,051,026.97)
(6,989,170.62)

81,061,856.35

ยังไม่ได้จัดสรร

2,122,363.33
12,635,052.80

10,512,689.47

12,635,052.79

2,122,363.33
12,635,052.79
12,635,052.80

จัดสรรเป็ น สารองตามกฎหมาย
-

(31,957,581.04)
24,928,839.95
1,916,617.60
(2,122,363.33)
81,061,856.34

88,296,343.16

(88,051,026.97)
(6,989,170.62)

(31,957,581.04)
24,928,839.95
ยังไม่1,916,617.60
ได้จัดสรร
(2,122,363.33)
81,061,856.35
81,061,856.34

10,512,689.47
88,296,343.16
กาไรสะสม

12,635,052.79

12,635,052.79

จัดสรรเป็ น
สารองตามกฎหมาย

กาไรสะสม

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงบางส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

บริิษััท บิิวเดอร์์สมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,204,390.56

2,204,390.56
2,204,390.56

2,204,390.56

องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวม

1,916,617.60
(1,916,617.60)
-

-

-

2,204,390.56

201,466.95

2,002,923.61

2,204,390.56

2,118,084.55
(1,916,617.60)
2,204,390.56

2,002,923.61

2,204,390.56

องค์ป-ระกอบอื่นของส่ ว2,002,923.61
นของผู้ถือหุ้น
2,002,923.61
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
รวม
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์1,916,617.60
พนักงานที่
องค์ป2,118,084.55
ระกอบอื่น
201,466.95
กาหนดไว้ - สุ ท(1,916,617.60)
ธิจากภาษี
้ถือหุ้น
การแปลงค่างบการเงิน ของส่ วนของผู
(1,916,617.60)
2,204,390.56
2,204,390.56
-2,204,390.56
2,204,390.56

ส่ วนของบริษทั ใหญ่

หน่-วย: บาท
งบการเงิ
- นรวม

-

กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์ พนักงานที่
กาหนดไว้ - สุ ทธิจากภาษี
การแปลงค่างบการเงิน

ส่ วนของบริษทั ใหญ่

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม

(31,957,581.04)
27,046,924.50
652,455,631.05

657,366,287.59

(88,051,026.97)
564,404,604.08

(31,957,581.04)
27,046,924.50
รวม 652,455,631.05
652,455,631.05

657,366,287.59

(88,051,026.97)
564,404,604.08

652,455,631.05

รวม

(12,346.21)
(1,792.48)

10,553.73

(24,088.26)
(25,880.74)

(1,792.48)
(1,792.48)

ส่ วนได้เ(12,346.21)
สียทีไ่ ม่มี
อานาจควบคุม-

10,553.73

(24,088.26)
(25,880.74)

(1,792.48)

ส่ วนได้เสียทีไ่ ม่มี
อานาจควบคุม

(31,957,581.04)
27,034,578.29
652,453,838.57

657,376,841.32

(88,075,115.23)
564,378,723.34

652,453,838.57
652,453,838.57

(31,957,581.04)
รวมส่
วนของ
27,034,578.29
ผู้ถือหุ้น -

657,376,841.32

(88,075,115.23)
564,378,723.34

652,453,838.57

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

8

รายงานประจำ�ปี 2563

85

บริิษััท บิิวเดอร์์สมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี :
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เงินปันผลจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี :
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี :
เงินปันผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไรสะสม
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี :
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

29

32

29

32

หมายเหตุ

หมายเหตุ

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
343,503,712.05
343,503,712.05
343,503,712.05
343,503,712.05
343,503,712.05

213,050,619.30
213,050,619.30
213,050,619.30
213,050,619.30
343,503,712.05

343,503,712.05

213,050,619.30
ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
213,050,619.30

213,050,619.30

343,503,712.05

ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

213,050,619.30

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ยังไม่ ได้ จัดสรร
หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
118,502,479.69

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ ของ
ผลประโยชน์ พนักงานที่กาหนดไว้ รวมองค์ประกอบอื่นของส่ วน
สุ ทธิจากภาษี
ของผู้ถือหุ้น

2,122,363.32
12,635,052.79

12,635,052.79
12,635,052.79
2,122,363.32
12,635,052.79
10,512,689.47
(31,957,581.04)
42,447,266.57
1,231,716.80
(2,122,363.32)
118,502,479.69

118,502,479.69
(31,957,581.04)
42,447,266.57
(51,782,887.98)
1,231,716.80
66,719,591.71
(2,122,363.32)
118,502,479.69
108,903,440.68

1,231,716.80
(1,231,716.80)
1,231,716.80
(1,231,716.80)
-

1,231,716.80
(1,231,716.80)
1,231,716.80
(1,231,716.80)
-

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรสะสม
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น (51,782,887.98)
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ ของ
12,635,052.79
66,719,591.71
จัดสรรเป็ น
ผลประโยชน์ พนักงานที่กาหนดไว้ รวมองค์ประกอบอื่นของส่ วน
สารองตามกฎหมาย
สุ ทธิจากภาษี
ของผู้ถือหุ้น
ยังไม่ ได้ จัดสรร
10,512,689.47
108,903,440.68
-

12,635,052.79

จัดสรรเป็ น
สารองตามกฎหมาย

กาไรสะสม

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(31,957,581.04)
43,678,983.37
687,691,863.83

687,691,863.83
(31,957,581.04)
43,678,983.37
(51,782,887.98)
635,908,975.85
687,691,863.83
675,970,461.50

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
675,970,461.50

(51,782,887.98)
635,908,975.85

687,691,863.83

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
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บริิษััท บิิวเดอร์์สมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบกระแสเงิินสด

บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
สำำสสาหรั
�หรัั
ที่่� 31พ.ศ.ธัั2563
นวาคม พ.ศ. 2563
าหรั
บปีบสิ้นปีีสุสิ้้ดวั�นนสุุ
ที่ ด
31วััธันวาคม
บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน:
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน:
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับปี
รายการปรับกระทบกาไรเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
รายการปรับกระทบกาไรเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ค่าเช่าโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุตดั บัญชี
รายได้ค่าเช่าโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุตดั บัญชี
ต้นทุนขายโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุ
ต้นทุนขายโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุ
หนี้ สงสัยจะสูญ - สุทธิ
หนี้ สงสัยจะสูญ - สุทธิ
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กลับรายการกาไรจากการขายโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุส่วนที่เช่ากลับคืน
กลับรายการกาไรจากการขายโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุส่วนที่เช่ากลับคืน
ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
(กาไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(กาไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(กาไร)ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
(กาไร)ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากกิจกรรมดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ขาดทุนจากกิจกรรมดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าเงินทุน
ลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าเงินทุน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จากการขายและเช่ากลับคืน
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จากการขายและเช่ากลับคืน
โครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุ
โครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนินงานเพิมขึ้น(ลดลง)
หนี้ สินดาเนินงานเพิ่ม่ ขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญา
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญา
เงินมัดจาและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
เงินมัดจาและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
เงินประกันผลงาน
เงินประกันผลงาน
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(ใช้ไป)จากการดาเนินงาน
เงินสดรับ(ใช้ไป)จากการดาเนินงาน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รับคืนภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2563
2563

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม

หน่ วย: บาท
หน่ วย: บาท
2562
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562

(88,075,115.23)
(88,075,115.23)

24,916,493.74
24,916,493.74

(51,782,887.98)
(51,782,887.98)

42,447,266.57
42,447,266.57

22,651,942.03
22,651,942.03
(5,064,506.16)
(5,064,506.16)
79,835,334.10
79,835,334.10
187,104.32
187,104.32
2,695,163.23
2,695,163.23
834,196.65
834,196.65
34,456,751.70
34,456,751.70
30,792,275.98
30,792,275.98
80,929.59
80,929.59
1,292,100.92
1,292,100.92
(705,063.49)
(705,063.49)
30,698,738.84
30,698,738.84

6,287,518.91
6,287,518.91
31,181,282.22
31,181,282.22
931,298.50
931,298.50
1,620,261.34
1,620,261.34
13,416,525.27
13,416,525.27
(10,528,510.10)
(10,528,510.10)
(411,740.78)
(411,740.78)
1,999,465.98
1,999,465.98
(1,572,085.66)
(1,572,085.66)
9,494,240.18
9,494,240.18

(12,441,516.48)
(12,441,516.48)
(144,886.20)
(144,886.20)
6,539,222.14
6,539,222.14
106,421,135.89
106,421,135.89
112,736.11
112,736.11
13,220,900.60
13,220,900.60
(515,584.31)
(515,584.31)
1,093,531.46
1,093,531.46
(27,007,918.21)
(27,007,918.21)
19,930,510.33
19,930,510.33

10,948,354.67
10,948,354.67
741,298.50
741,298.50
55,817.14
55,817.14
6,411,945.46
6,411,945.46
74,653.27
74,653.27
1,448,274.00
1,448,274.00
(22,857,389.33)
(22,857,389.33)
13,763,911.14
13,763,911.14

109,679,852.48
109,679,852.48

77,334,749.60
77,334,749.60

55,425,243.35
55,425,243.35

53,034,131.42
53,034,131.42

23,151,033.06
23,151,033.06
(2,710,068.34)
(2,710,068.34)
20,854,608.42
20,854,608.42
56,647,851.68
56,647,851.68

1,300,612.45
1,300,612.45
(6,512,395.40)
(6,512,395.40)
(159,829,361.38)
(159,829,361.38)

31,635,943.74
31,635,943.74
98,578.00
98,578.00
21,824,064.83
21,824,064.83
-

(20,029,349.10)
(20,029,349.10)
(3,074,450.07)
(3,074,450.07)
-

15,570,556.35
15,570,556.35
12,015,042.30
12,015,042.30
1,749,447.50
1,749,447.50

(16,848,925.10)
(16,848,925.10)
(1,522,583.34)
(1,522,583.34)

940,950.70
940,950.70
-

1,353,803.12
1,353,803.12
-

(8,886,904.97)
(8,886,904.97)
(22,664,895.38)
(22,664,895.38)
(11,487,736.45)
(11,487,736.45)
(3,846,427.68)
(3,846,427.68)
450,915.81
450,915.81
(239,376.27)
(239,376.27)
2,781,186.97
2,781,186.97
193,065,085.48
193,065,085.48
(2,000,200.00)
(2,000,200.00)
3,316,436.39
3,316,436.39
(13,222,365.62)
(13,222,365.62)
181,158,956.25
181,158,956.25

4,312,342.54
4,312,342.54
42,571,195.63
42,571,195.63
(14,305,086.06)
(14,305,086.06)
1,197,297.22
1,197,297.22
15,458,432.06
15,458,432.06
854,408.83
854,408.83
(55,989,312.95)
(55,989,312.95)
(16,244,172.80)
(16,244,172.80)
(72,233,485.75)
(72,233,485.75)

(29,553,381.99)
(29,553,381.99)
1,593,759.91
1,593,759.91
(3,449,552.99)
(3,449,552.99)
29,101.37
29,101.37
31,985.46
31,985.46
78,576,692.38
78,576,692.38
(2,000,200.00)
(2,000,200.00)
(10,743,682.73)
(10,743,682.73)
65,832,809.65
65,832,809.65

(12,470,940.80)
(12,470,940.80)
(3,163,492.00)
(3,163,492.00)
297,092.44
297,092.44
15,946,795.01
15,946,795.01
(13,454,114.07)
(13,454,114.07)
2,492,680.94
2,492,680.94

10
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท บิิวเดอร์์สมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบกระแสเงิินสด

บริษษทั ทั บิบิววเดอสมาร์
เดอสมาร์ทท จจากั
ากัดด (มหาชน)
(มหาชน) และบริ
และบริษษทั ทั ย่ย่ออยย
บริ
งบกระแสเงินนสด
สด
งบกระแสเงิ
สำำสสาหรั
�หรัั
บ
ปีี
สิ้้
�นสุุด31วััธัธันนนวาคม
ที่่� 31พ.ศ.
นวาคม พ.ศ. 2563
าหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
วาคม
พ.ศ.ธัั2563
2563
บปี สิ้นสุ ดดวัวันนทีที่ ่ 31

กระแสเงินนสดจากกิ
สดจากกิจจกรรมลงทุ
กรรมลงทุนน
กระแสเงิ
เงิ
น
ฝากธนาคารติ
ภาระคา้าประกั
ประกันนเพิ
เพิมม่ ขึขึน้ น(ลดลง)
(ลดลง)
เงินฝากธนาคารติดดภาระค
่ ้
้
สดจ่าายเงิ
ยเงินนให้
ให้กกยู้ ยู้ มื มื ระยะสั
ระยะสัน้ นแก่
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงิเงินนสดจ่
้ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
้
สดรับบชชาระคื
าระคืนนเงิเงินนให้
ให้กกยู้ ยู มื มื ระยะสั
ระยะสัน้ นแก่
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงิเงินนสดรั
้ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สดรับบชชาระคื
าระคืนนเงิเงินนให้
ให้กกยู้ ยู้ มื มื ระยะยาวแก่
ระยะยาวแก่กกิจิจการที
การที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกันน
เงิเงินนสดรั
่
เงิ
น
สดจ่
า
ยเพื
อ
่
โครงการที
่
อ
ยู
อ
าศั
ย
เพื
อ
่
ผู
เ
้
กษี
ย
ณอายุ
ร
ะหว่
า
งพั
นา
เงินสดจ่ายเพื่อโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒฒนา
สดจ่าายเพื
ยเพื่อ่อซืซือ้ อสิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ถถาวร
าวร
เงิเงินนสดจ่
้
เงิ
น
สดรั
บ
จากการขายสิ
น
ทรั
พ
าวร
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ย์ถถาวร
สดจ่าายเพื
ยเพื่อ่อซืซือ้ อสิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ไไม่ม่มมีตีตวั วั ตน
ตน
เงิเงินนสดจ่
้
เงิ
น
สดรั
บ
ดอกเบี
ย
รั
บ
้
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
สดสุททธิธิไได้ด้มมาจาก(ใช้
าจาก(ใช้ไไปใน)กิ
ปใน)กิจจกรรมลงทุ
กรรมลงทุนน
เงิเงินนสดสุ

กระแสเงินนสดจากกิ
สดจากกิจจกรรมจั
กรรมจัดดหาเงิ
หาเงินน
กระแสเงิ
ระยะสัน้ นจากสถาบั
จากสถาบันนการเงิ
การเงินนเพิ
เพิม่มขึขึน้ น
เงิเงินนกูกูย้ ย้ มื มื ระยะสั
้
่ ้
้
เงิ
น
สดรั
บ
เงิ
น
กู
ย
ม
ื
ระยะสั
น
จากบุ
ค
คลหรื
การที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกันน
้
เงินสดรับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื ออกิกิจจการที
้
่
เงิ
น
สดจ่
า
ยเงิ
น
กู
ย
ม
ื
ระยะสั
น
จากบุ
ค
คลหรื
อ
กิ
จ
การที
่
เ
กี
ย
วข้
อ
งกันน
้
เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกั
ระยะสัน้ นจากบุ
จากบุคคคลอื
คลอื่น่นเพิ
เพิม่มขึขึน้ น(ลดลง)
(ลดลง) -- สุสุททธิธิ
เงิเงินนกูกูย้ ย้ มื มื ระยะสั
้
่ ้
จ่จ่าายช
ยชาระหนี
าระหนีส้ สิ นิ นตามสั
ตามสัญญญาเช่
ญาเช่าา
้
เงิ
น
สดรั
บ
จากหนี
จากเงินนทีที่ต่ตอ้ อ้ งคื
งคืนนให้
ให้กกบั บั ผูผูเ้ เ้ช่ช่าา
เงินสดรับจากหนี้ส้ สิ นิ นจากเงิ
สดจ่าายหนี
ยหนีส้ สิ นิ นจากเงิ
จากเงินนทีที่ต่ตอ้ อ้ งคื
งคืนนให้
ให้กกบั บั ผูผูเ้ เ้ช่ช่าา
เงิเงินนสดจ่
้
้
เงิ
น
สดรั
บ
เงิ
น
กู
ย
ม
ื
ระยะยาวจากสถาบั
การเงินน
เงินสดรับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันนการเงิ
ยชาระหนี
าระหนีเ้ เงิงินนกูกูย้ ย้ มื มื ระยะยาวจากสถาบั
ระยะยาวจากสถาบันนการเงิ
การเงินน
จ่จ่าายช
้
้
เงิ
น
สดรั
บ
เงิ
น
กู
ย
ม
ื
ระยะยาวจากบุ
ค
คลอื
่
น
เงินสดรับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลอื่น
สดจ่าายเงิ
ยเงินนปัปันนผล
ผล
เงิเงินนสดจ่
จ่จ่าายช
ยชาระต้
าระต้นนทุทุนนทางการเงิ
ทางการเงินน
สดสุททธิธิไได้ด้มมาจาก(ใช้
าจาก(ใช้ไไปใน)กิ
ปใน)กิจจกรรมจั
กรรมจัดดหาเงิ
หาเงินน
เงิเงินนสดสุ
สดและรายการเทียยบเท่
บเท่าาเงิเงินนสดเพิ
สดเพิม่ ม่ ขึขึน้ น้ (ลดลง)สุ
(ลดลง)สุททธิธิ
เงิเงินนสดและรายการเที
ผลต่
า
งอั
ต
ราแลกเปลี
่
ย
นจากการแปลงค่
า
งบการเงิ
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินน
สดจากการรับบโอนกิ
โอนกิจจการ
การ
เงิเงินนสดจากการรั
เงิ
น
สดและรายการเที
ย
บเท่
สดต้นนปีปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าาเงิเงินนสดต้
เงิ
น
สดและรายการเที
ย
บเท่
า
เงิ
น
สดปลายปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนเป็เป็นนส่ส่ววนหนึ
นหนึ่ ง่ งของงบการเงิ
ของงบการเงินนนีนี้
หมายเหตุ
้

2563
2563

งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ

679,922.85
679,922.85
--

หน่ววย:ย: บาท
บาท
หน่
2562
2562
(14,929,000.00)
(14,929,000.00)
--

679,922.85
679,922.85
(25,250,000.00)
(25,250,000.00)

(16,429,000.00)
(16,429,000.00)
(320,900,000.00)
(320,900,000.00)

(23,821,337.76)
(23,821,337.76)
15,327.11
15,327.11
(5,179,429.05)
(5,179,429.05)
1,673,133.63
1,673,133.63
(352,852,238.55)
(352,852,238.55)

(569,682.52)
(569,682.52)
741,121.50
741,121.50
(679,703.07)
(679,703.07)
704,282.53
704,282.53
2,625,941.29
2,625,941.29

(7,380,407.67)
(7,380,407.67)
15,327.11
15,327.11
(3,894,349.86)
(3,894,349.86)
3,501,715.78
3,501,715.78
(294,086,714.64)
(294,086,714.64)

46,845,392.30
46,845,392.30
37,513,604.88
37,513,604.88
(15,000,000.00)
(15,000,000.00)
(113,968,565.38)
(113,968,565.38)
(7,395,204.47)
(7,395,204.47)
--24,631,619.56
24,631,619.56
---(13,941,234.54)
(13,941,234.54)
(41,314,387.65)
(41,314,387.65)
27,144,363.29
27,144,363.29
-5,986,486.96
5,986,486.96
22,310,722.84
22,310,722.84
55,441,573.09
55,441,573.09

147,898,610.86
147,898,610.86
10,000,000.00
10,000,000.00
-36,220,710.01
36,220,710.01
(1,859,247.18)
(1,859,247.18)
-----(31,950,479.85)
(31,950,479.85)
(6,258,519.44)
(6,258,519.44)
154,051,074.40
154,051,074.40
(137,542,959.30)
(137,542,959.30)
--159,853,682.14
159,853,682.14
22,310,722.84
22,310,722.84

--(70,656,016.30)
(70,656,016.30)

13,290,507.93
13,290,507.93
-(323,901,440.41)
(323,901,440.41)

45,339,837.10
45,339,837.10
37,513,604.88
37,513,604.88
(15,000,000.00)
(15,000,000.00)
(113,968,565.38)
(113,968,565.38)
(13,191,551.55)
(13,191,551.55)
73,776,625.00
73,776,625.00
(43,368,000.00)
(43,368,000.00)
126,003,252.56
126,003,252.56
(120,906,214.26)
(120,906,214.26)
2,000,000.00
2,000,000.00
-(41,325,483.33)
(41,325,483.33)
(63,126,494.98)
(63,126,494.98)
25,174,180.58
25,174,180.58
--39,137,825.67
39,137,825.67
64,312,006.25
64,312,006.25

279,699,028.46
279,699,028.46
10,000,000.00
10,000,000.00
-36,220,710.01
36,220,710.01
(2,368,116.29)
(2,368,116.29)
--145,427,967.50
145,427,967.50
(132,769,865.83)
(132,769,865.83)
-(31,950,479.85)
(31,950,479.85)
(31,798,289.80)
(31,798,289.80)
272,460,954.20
272,460,954.20
(152,624,770.10)
(152,624,770.10)
201,466.95
201,466.95
-191,561,128.82
191,561,128.82
39,137,825.67
39,137,825.67

(20,628,451.49)
(20,628,451.49)
897,094.12
897,094.12
(3,998,927.29)
(3,998,927.29)
848,097.42
848,097.42
(92,858,280.69)
(92,858,280.69)

งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
งบการเงิ
2563
2562
2563
2562

10,000,000.00
10,000,000.00
17,000,000.00
17,000,000.00
--

51,000,000.00
51,000,000.00
---
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บริิษััท บิิวเดอร์์สมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบกระแสเงิินสด

บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
�หรัั
ดวััธันนวาคม
ที่่� 31พ.ศ.ธัั2563
นวาคม พ.ศ. 2563
สสำำาหรั
บปี สิบ้นปีีสุ ดสิ้้วั�นทีสุุ่ 31
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบงบกระแสเงินสด
ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการทีไ่ ม่ใช่ เงินสด
รายการทีไ่ ม่ใช่ เงินสด
เจ้าหนี้ ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
สิ นทรัพย์ถาวรที่ได้มาส่ วนที่รับโอนจากสิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ถาวรที่ได้มาส่ วนที่รับโอนจากสิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ถาวรที่ได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าเงินทุน
สิ นทรัพย์ถาวรที่ได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าเงินทุน
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า
เจ้าหนี้ ค่าซื้อโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนาเพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้ ค่าซื้อโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนาเพิม่ ขึ้น
ต้นทุนการกูย้ มื ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของโครงการที่อยูอ่ าศัย
ต้นทุนการกูย้ มื ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของโครงการที่อยูอ่ าศัย
เพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
เพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
ต้นทุนการกูย้ มื ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนการกูย้ มื ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
แปลงสภาพลูกหนี้ อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
แปลงสภาพลูกหนี้ อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รับโอนสิ นทรัพย์สุทธิ จากบริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จากัด/
รับโอนสิ นทรัพย์สุทธิ จากบริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จากัด/
เจ้าหนี้ค่าโอนธุ รกิจเพิม่ ขึ้น
เจ้าหนี้ค่าโอนธุ รกิจเพิ่มขึ้น
จัดประเภทเงินกูย้ มื ระยะสั้นไปเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว
จัดประเภทเงินกูย้ มื ระยะสั้นไปเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2563
2563

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม

หน่ วย: บาท
หน่ วย: บาท
2562
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562

(650,117.45)
(650,117.45)
152,778.80
152,778.80
70,481,291.58
70,481,291.58
554,424.86
554,424.86

2,830,678.01
2,830,678.01
2,090,247.58
2,090,247.58
5,128,565.50
5,128,565.50
1,584,490.70
1,584,490.70

1,366,558.11
1,366,558.11
21,038,862.01
21,038,862.01

5,225,498.06
5,225,498.06
24,620,141.89
24,620,141.89

-

-

13,290,507.93
13,290,507.93

-

-

123,804,117.55
123,804,117.55

-

58,796.33
58,796.33
71,264.63
71,264.63
39,138,340.68
39,138,340.68
-

43,578,849.92
43,578,849.92
-

1,310,960.94
1,310,960.94
1,319,778.60
1,319,778.60
2,829,967.35
2,829,967.35
-

-
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บริิ
วเดอร์์สทมาร์์
จำำ�กััด (มหาชน)
บริษษััทัทบิบิิวเดอสมาร์
จากัดท(มหาชน)
และบริษัทย่และบริิ
อย ษััทย่่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิ
น
25632563
สำำส�าหรั
หรัับบปีปีีสิสิ้้้น�นสุสุุดดวัวัันนทีที่่่ 31
� 31ธันธัันวาคม
วาคมพ.ศ.
พ.ศ.
1.

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ตั้งอยูเ่ ลขที่ 905/7 พระราม 3 ซอย 51 ถนนพระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร
บริ ษ ัท ฯ ดาเนิ น ธุ รกิ จ หลัก ในการขายวัสดุ ก่ อสร้ าง อุป กรณ์ เครื่ องมื อ และเครื่ อ งใช้ในการก่ อสร้ างและตกแต่งภายใน
บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเข้าเป็ นบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยหลักทรัพย์
ทาการซื้อขายในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai: Market for Alternative Investment)

2.

เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ที่ ป ระกาศใช้ โ ดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ฯ (“สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ”) และกฎระเบี ย บและประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
การแสดงรายการในงบการเงิ น ได้ท าขึ้ น เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามข้อ กาหนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ รกิ จ การค้าลงวัน ที่ 26
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และมีหน่ วยเงินตราเป็ นบาท ซึ่ งการจัดทางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คนุ้ เคยกับภาษาไทย บริ ษทั ฯ
ได้จดั ทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินที่ เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปั จจัยต่าง ๆ ที่ผูบ้ ริ หารมีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้สภาวการณ์ แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนาไปสู่ การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการกาหนดจานวน
สิ นทรัพย์และหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริ งจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินอาจ
แตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอ การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ
และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนั และอนาคต
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ท าให้ เกิ ดการชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และมี ผลกระทบ
ต่ อ ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม สถานการณ์ ดัง กล่ าวอาจน ามาซึ่ ง ความไม่ แ น่ น อนและผลกระทบต่ อ สภาพแวดล้อ มของ
การดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งส่งผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น
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เกณฑ์ การจัดทางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ฯ”)
รายละเอียดบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้

อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
ประเทศ
ชื่ อบริษัท
2563
2562
ที่จดทะเบียน
ลักษณะธุรกิจ
1. บริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด
ไทย
จาหน่ ายวัส ดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ องใช้
100.00
100.00
ในการก่อสร้างและตกแต่งภายใน
2. บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จากัด ไทย
จาหน่ายและติดตั้งเกี่ยวกับระบบประตูและหน้าต่าง
100.00
100.00
อลูมิเนียม อัจฉริ ยะภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “Fletcher”
3. บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท
อินเดีย
จาหน่ ายวัส ดุ ก่ อ สร้ างและให้ บ ริ ก ารหลัง การขาย
99.70
99.70
คอนสตรัคชัน่ ซิสเต็ม จากัด
(หยุดดาเนินกิจการในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558)
4. บริ ษทั บิวดิ้ง บลิ้ง จากัด
ไทย
จาหน่าย และรับเหมาติดตั้งงานอลูมิเนียม บานเกล็ด
50.99
50.99
(อยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี)
5. บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด* ไทย
พั ฒ น าแ ล ะ ให้ เช่ าโ ค ร งก าร ที่ พั ก อ าศั ย เพื่ อ
100.00
100.00
ผูเ้ กษียณอายุ (อยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี)
6. บริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์
ไทย
บริ หารจัดการส่ วนกลางในโครงการที่พกั อาศัยเพื่อ
100.00
100.00
เซอร์วิส จากัด
ผูเ้ กษียณอายุ
7. บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
ไทย
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
100.00
100.00

* ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business
Transfer) ของบริ ษ ัทย่อย คือ บริ ษทั แสนสรา ดี เวลลอปเม้น ท์ จากัด มายังบริ ษทั ฯ บริ ษ ัทย่อยดังกล่าวได้ดาเนิ น การจด
ทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และอยูใ่ นระหว่างการชาระบัญชี ตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
ข) บริ ษทั ฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยใน
ผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
จานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯ นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั
ย่อย จนถึงวันที่บริ ษทั ฯ สิ้นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้
เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ้นในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2563) และฉบับ ใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผ ลบังคับ ใช้สาหรั บ งบการเงิ น
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่ ว นใหญ่ เป็ นการอธิ บ ายให้ ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิ ธี ป ฏิ บัติ ท างการบัญ ชี แ ละการให้ แ นวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี กับ
ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ย ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่า ซึ่ งสรุ ปการเปลี่ ยนแปลงหลักการสาคัญ และผลกระทบ
ได้ดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐานจานวน
5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของ
เครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่ า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลา
ในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17
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ผลกระทบต่ องบการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งสองกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
โดยใช้วิธี รั บ รู ้ ผ ลกระทบสะสมจากการปรั บ ใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วเป็ นรายการปรั บ ปรุ ง
กับกาไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุ งข้อมูลเปรี ยบเทียบ ดังนั้น การจัดประเภทรายการใหม่
และรายการปรับปรุ งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ผลกระทบของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็ นครั้ งแรกที่ มีต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของเงินให้กยู้ ืมระยะยาวและ
ดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ ทธิการใช้สินทรัพย์ - สุทธิ
หนีส้ ินหมุนเวียน
รายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชี - หมุนเวียน
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า หมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า ไม่หมุนเวียน

มาตรฐาน
การรายงาน
ณ วันที่ 31 ทางการเงิน
ธันวาคม กลุ่มเครื่ องมือ
พ.ศ. 2562 ทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน
ฉบับที่ 16

มาตรฐาน
การรายงาน มาตรฐาน
ณ วันที่ 1 ณ วันที่ 31 ทางการเงิน การรายงาน ณ วันที่ 1
มกราคม ธันวาคม กลุ่มเครื่ องมือ ทางการเงิน มกราคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 ทางการเงิน ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2563

-

-

-

-

502.48

(502.48)

-

-

-

-

-

-

-

44.50

-

44.50

49.55
-

-

(9.44)
61.52

40.11
61.52

367.77
18.91
-

429.47
28.51
-

(6.88)
46.02

429.47
396.28
12.03
46.02

-

-

(3.48)

(3.48)

-

-

-

-

(43.37)

1.96

-

(41.41)

-

-

-

-

(2.03)

-

(5.00)

(7.03)

(1.48)

-

(3.27)

(4.75)

(4.11)

-

(47.08)

(51.19)

(2.77)

-

(35.87)

(38.64)

(22.02)

1.52

-

(20.50)

-

-

-

-
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เครื่ องมือทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วันที่ถือปฏิบตั ิครั้งแรก) ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จดั การ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ และจัดประเภทและวัดมูลค่ารายการสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ทั้งหมดด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
การด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายการลูกหนี้การค้าที่ตอ้ งมีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และบริ ษทั ฯ มีรายการ
ลูกหนี้ การค้าและเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจ การที่ เกี่ยวข้องกันที่ ตอ้ งมีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะ
เกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ปรับปรุ งผลกระทบต่องบการเงิน ณ วันที่นามาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้
สัญญาเช่ า
กรณี ที่กลุ่มบริ ษัทเป็ นผู้เช่ า
ในการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาใช้เป็ นครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับ
สัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า เป็ นสิ ทธิการใช้
สิ นทรัพย์โดยมีมูลค่าเท่ากับหนี้สินตามสัญญาเช่า ปรับปรุ งด้วยจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้า
หรื อค้างจ่ายซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ สัญญาเช่ าที่ รับรู ้ ในงบแสดงฐานะทางการเงินก่ อนวันที่ น ามาปฏิ บัติใช้ครั้งแรก หนี้ สิ น
ตามสัญ ญาเช่ าดังกล่าววัดมู ลค่ าด้วยมูลค่าปั จจุบัน ของจานวนเงิน ที่ ต้องจ่ายชาระตามสัญ ญาเช่ าที่ ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ฯ อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิ่มดังกล่าวของกลุ่มบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ฯ ที่นามาคานวณหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างร้อยละ 4.85 ถึงร้อยละ 7.49 และ
ร้อยละ 4.79 ตามลาดับ
สาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้มูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าดังกล่าวก่อนวันนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
เป็ นมูลค่าตามบัญชีของสิ ทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่นามาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ดังนี้
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้แสดงไว้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินตามสัญญาเช่า
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ
64,714,424.59
49,136,400.00
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
(12,630,807.10)
(9,998,059.32)
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาปฏิบตั ิใช้
52,083,617.49
39,138,340.68
6,148,318.24
4,257,474.85
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
58,231,935.73
43,395,815.53
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน
7,036,756.40
4,752,976.19
51,195,179.33
38,642,839.34
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน
58,231,935.73
43,395,815.53
17
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กรณี ที่กลุ่มบริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ เช่ า
ในการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาใช้เป็ นครั้งแรกไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อการ
บันทึ กบัญชี สัญญาเช่าทางด้านผูใ้ ห้เช่า ภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ผูใ้ ห้เช่ ายังคงจัดประเภท
สัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าเงินทุนหรื อสัญญาเช่าดาเนินงานและบันทึกบัญชีสาหรับสัญญาเช่าทั้งสองประเภทแยกจากกัน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนโยบายการบัญชีเดิมสาหรับสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกิดจากสัญญาเช่าระยะยาวสาหรับโครงการ
ที่พกั อาศัยเพื่อผูส้ ู งอายุแบบการรับประกันคืนสิ ทธิการเช่า กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับรู ้เงินค่าเช่าแบบเหมาจ่ายที่ได้รับซึ่ งเท่ากับ
เงินที่ ตอ้ งคืนให้แก่ผูเ้ ช่ าเป็ น “หนี้ สินจากเงินที่ ต้องคืนให้กับผูเ้ ช่ า” ผลจากการนามาตรฐานรายงานทางการเงินกลุ่ม
เครื่ องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิ กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องทาการวัดมูลค่าหนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่าดังกล่าวด้วยมูลค่า
ปัจจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า ผลต่างระหว่างจานวนเงินค่าเช่าแบบเหมาจ่ายที่ได้รับกับมูลค่าปัจจุบนั ของ
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่าดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็ นรายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชี ซึ่ งจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ค่าเช่า
ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
(ปรับปรุ ง 2563) ซึ่งได้มีการปรับปรุ งโดยเพิ่มแนวทางผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิ 2 เรื่ อง ดังนี้
1) กรณี ที่ได้รับการยินยอมให้ลดค่าเช่าเนื่องจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ผูเ้ ช่าอาจเลือก
ไม่ประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรื อไม่ โดยให้บนั ทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้น
เสมือนว่า “ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า” ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
2) กรณี การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าเกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
ค. แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่วคราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทาง
บัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 และมีผลบังคับใช้
สาหรับการจัดทางบการเงิน ที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ มีรอบระยะเวลารายงานสิ้ นสุ ดภายใน
ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
กลุ่มบริ ษทั ฯ เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดงั ต่อไปนี้
- เลือกที่จะไม่ตอ้ งนาข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการวัดมูลค่าของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าตามวิธีอย่างง่าย (Simplified Approach)
4.

การปรับโครงสร้ างธุรกิจ
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มีมติ อนุ มตั ิ แผนปรับโครงสร้างธุ รกิจด้วยวิธีการ
โอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด มายังบริ ษทั ฯ เพื่อ
ประโยชน์ในการลดรายการระหว่างกัน ลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น
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บริ ษทั ฯ (“ผูร้ ับโอน”) และบริ ษทั ย่อยดังกล่าว (“ผูโ้ อน”) ได้ทาสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
โดยการโอนทรัพย์สินและหนี้ สินทั้งหมดของผูโ้ อนให้แก่ ผูร้ ั บโอนให้เสร็ จสิ้ นในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และ
ผูร้ ับโอนจะชาระค่าโอนกิจการในมูลค่า 43.58 ล้านบาท ซึ่ งเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ณ วันที่โอนธุรกิจ
การโอนธุ รกิจ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ดังกล่าวถือเป็ นการปรับโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งอยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันซึ่งไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม
ข้อมูลของสิ่ งตอบแทนในการโอนและมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ณ วันที่โอนธุรกิจ
ที่เดิมแสดงไว้ในงบการเงินรวมและรับโอนมาบันทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
หน่ วย: บาท
สิ่งตอบแทนในการโอน
43,578,849.92
สินทรัพย์ที่ได้ มาและหนีส้ ินที่รับมา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5,986,486.96
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
16,123,126.51
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
2,808,646.34
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
800,000.00
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
32,484,334.84
โครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
189,053,442.99
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
205,100,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
249,263,436.37
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
2,970,528.78
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
3,978,912.66
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
(113,620,634.80)
เงินมัดจาและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
(40,327,555.51)
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
(331,000,000.00)
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - สุ ทธิ
(2,000,000.00)
เงินประกันผลงาน
(15,139,389.62)
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
(52,003,395.11)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ
(3,167,255.41)
รายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชี
(46,732,888.76)
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
(48,267,232.88)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
(8,576,828.65)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
(1,435,074.50)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
(2,719,810.29)
สินทรัพย์สุทธิ
43,578,849.92
ส่ วนต่ างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
-
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นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้ จากการขาย
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้โอนอานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่ งมอบ
สิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสาหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลด โดยไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสาเร็ จของงาน
รายได้ จากการประกอบกิจการเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์
รายได้จากการประกอบกิจการเซอร์วิสอพาร์ ทเม้นท์ ประกอบด้วยจานวนเงินที่ได้รับจากการให้เช่าห้องพัก การขายอาหาร
และเครื่ องดื่ม และบริ การเสริ มอื่นๆ รายได้จากการให้เช่าห้องพักจะรับรู ้ตลอดช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้าพัก รายได้จากการขาย
อาหารและเครื่ องดื่ม รวมทั้งการขายสิ นค้าจะรับรู ้ ณ จุดขายตามราคาในใบแจ้งหนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หลังจากหัก
ส่วนลดและค่าบริ การที่บวกเพิ่มแล้ว
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรั พย์
บริ ษทั ย่อยในฐานะผูใ้ ห้เช่ ารับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรั พย์ที่ให้เช่ าระยะยาวตามสัญ ญาเช่ าทางการเงิน ณ วัน ที่
สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
บริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยเมื่อได้มีการโอนอานาจควบคุมในหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
ให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว โดยรับรู ้รายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ให้ผซู ้ ้ือหลังจากได้รับชาระจากผูซ้ ้ือครบถ้วนแล้ว
ต้ นทุนการขายอสังหาริ มทรั พย์
ในการคานวณหาต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดที่พกั อาศัย บริ ษทั ย่อยได้ทาการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น (โดยคานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง) ตามเกณฑ์พ้นื ที่ที่ขาย
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิ ทธิ์ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการขาย
ดอกเบีย้ และรายได้ อื่น
ดอกเบี้ยและรายได้อื่นบันทึกในกาไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกในกาไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่งพร้อม
ที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดในจานวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ ยงที่ไม่มีนยั สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
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ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจานวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชาระสาหรับการขายสิ นค้าและการให้บริ การตามปกติของธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่ มแรกด้วยจานวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชาระ ในกรณี ที่มี
ส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่าปัจจุบนั ของสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกาหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้และรับรู ้ผลขาดทุน
ตั้งแต่การรับรู ้รายการลูกหนี้การค้า
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงิน
การจัดประเภทรายการ
การจัดประเภทรายการขึ้นอยู่กบั โมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและลักษณะ
ของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนี้
• รายการที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อผ่านกาไรหรื อขาดทุน) และ
• รายการที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องจัดประเภทรายการใหม่สาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเมื่อกลุ่มบริ ษทั ฯ เปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจ
ในการบริ หารสิ นทรัพย์เหล่านั้น
ตราสารทุนสามารถจาแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน (FVPL) หรื อการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) ซึ่ งไม่สามารถจัด
ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่า
ในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรื อหักด้วยต้นทุนการทารายการซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การได้มาหรื อการออกสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินนั้น ต้นทุนการทารายการของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนนั้นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ทาได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยูก่ บั การจัดประเภทตราสารหนี้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ
• ราคาทุนตัดจาหน่ าย - สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายเมื่อกลุ่มบริ ษทั ฯ ถือครองสิ นทรัพย์
ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุ รกิจที่ มีวตั ถุประสงค์การถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา
และข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้วิธี
อัต ราดอกเบี้ ยที่ แ ท้จ ริ ง ก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการตัด รายการจะรั บ รู ้ โ ดยตรงในก าไรหรื อ ขาดทุ น และ
แสดงรายการในกาไร/(ขาดทุน)อื่น พร้อมกับกาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ น
กาไรหรื อขาดทุน
• มู ล ค่ ายุติ ธ รรมผ่ า นก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น (FVOCI) - สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ต้อ งวัด มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ผ่านกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื่นเมื่ อกลุ่มบริ ษ ัท ฯ ถือครองสิ นทรั พย์ท างการเงินตามโมเดลธุ รกิ จที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อ
21

รายงานประจำ�ปี 2563

99

รับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสิ นทรั พย์ทางการเงิ น และข้อกาหนดตามสัญ ญาของสิ นทรั พย์ทางการเงิ น
ซึ่ งทาให้ เกิ ดกระแสเงิน สด ซึ่ งเป็ นการจ่ายเพี ยงเงิ น ต้นและดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลื อของเงิ น ต้นในวัน ที่ กาหนดไว้
การเปลี่ ยนแปลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินรั บรู ้ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุ นจาก
การด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ ย และกาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมี การ
ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน กาไรหรื อขาดทุนสะสมที่เคยรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะต้องจัดประเภท
รายการใหม่เข้ากาไรหรื อขาดทุน และแสดงรายการในกาไร/(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ ยจากสิ น ทรัพย์ทางการเงิ น
ดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากใน
งบกาไรขาดทุน
• มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมผ่ านก าไรหรื อขาดทุ น (FVPL) - สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ ไ ม่ เข้าเงื่ อ นไขการวัด มู ล ค่ า ด้ว ยราคาทุ น
ตัดจาหน่ายหรื อ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากตราสารหนี้ที่
วัดมูลค่า FVPL จะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุน และแสดงรายการสุ ทธิในกาไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ
การวัด มู ลค่าในภายหลังของตราสารทุ น ต้อ งแสดงตราสารทุ น โดยใช้มู ล ค่ายุติ ธรรม และบัน ทึ กกาไรขาดทุ น จากการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมเข้ากาไรหรื อขาดทุน หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ขึ้นอยูก่ บั การจัดประเภทของตราสารทุน
เงินปั นผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนโดยแสดงรายการเป็ นรายได้อื่นเมื่อกลุ่มบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ที่จะ
ได้รับเงินปันผล
การด้ อยค่า
ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นต่อสิ น ทรั พย์ทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุ นตัดจาหน่ าย หรื อสิ นทรัพ ย์
ทางการเงิน ประเภทตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ อื่น และสิ นทรัพ ย์ที่เกิ ดจาก
ภาระผูกพันวงเงินสิ นเชื่อและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน ประเมินโดยไม่จาเป็ นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้ นเครดิตเกิดขึ้น
ก่อน กลุ่มบริ ษทั ฯ ใช้วิธีทวั่ ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยมีขอ้ ยกเว้นสาหรับ
ลูกหนี้การค้า ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ฯ ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูล ค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคานวณโดยวิธี
ถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุ นในการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับ การซื้ อสิ นค้านั้น เช่ น
ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ งหักด้วยส่ วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้ อสิ นค้า งานระหว่างทา ประกอบด้วย ต้นทุนวัสดุและ
ค่าแรง
มูลค่าที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสาเร็ จรู ป
และค่าใช้จ่ายในการขาย
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ คืออสังหาริ มทรัพย์ที่ถือไว้ดว้ ยความตั้งใจในการพัฒนาและขายในการดาเนินธุรกิจ
ปกติ ซึ่งแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ (ค่าออกแบบ ค่าสาธารณู ปโภค ค่าก่อสร้าง) และต้นทุนการกูย้ ืมซึ่ งกูม้ าโดยเฉพาะ เพื่อใช้ใน
อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างพัฒนาที่เกี่ยวข้อง รวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกระทัง่ การพัฒนาสาเร็ จ มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
เป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้ในการดาเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการขาย
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การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะทาการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ซ่ ึ งแสดงว่า ณ วันที่ในงบการเงิน สิ นทรัพย์ดอ้ ยค่าลงหรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้ของ
การด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั ฯ จะทาการประมาณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์และหากพบว่าราคาตามบัญ ชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั ฯ จะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในกาไรหรื อขาดทุน (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
หมายถึงราคาขายสุ ทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า)
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะแสดงด้วยวิธีราคาทุนสุ ทธิจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯ ใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
เงินปันผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนโดยแสดงรายการเป็ นรายได้อื่นเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิที่จะได้รับ
เงินปันผล
โครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
โครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนาแสดงในราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าออกแบบและค่าที่ปรึ กษา
ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กลุ่มบริ ษทั ฯ พัฒนาที่พกั อาศัยเพื่อผูเ้ กษียณ ดังต่อไปนี้
1) ประเภทวิลล่าให้เช่าระยะยาวโดยการทาสัญญาแบบการรับประกันรับคืนสิ ทธิการเช่าที่พกั อาศัย (สัญญาเช่าดาเนินงาน)
2) ประเภทอพาร์ ทเม้นท์ให้เช่าระยะยาวโดยการทาสัญญาแบบการรับประกันรับคืนสิ ทธิการเช่า (สัญญาเช่าดาเนินงาน) หรื อ
สัญญาแบบการแบ่งกาไร-ขาดทุนจากผลต่างระหว่างสัญญาเช่าเดิมและสัญญาเช่าใหม่ (สัญญาเช่าทางการเงิน)
ต้นทุนวิลล่าที่พฒั นาแล้วเสร็ จเพื่อวัตถุประสงค์ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานจะถูกโอนออกไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุน
ต้นทุนหน่วยในอพาร์ ทเม้นท์ที่พฒั นาแล้วเสร็ จและทาสัญญาเช่าระยะยาวแบบสัญญาเช่าดาเนินงาน จะถูกโอนออกไปเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ต้นทุนหน่วยในอพาร์ทเม้นท์ที่พฒั นาแล้วเสร็ จและทาสัญญาเช่าระยะยาวแบบสัญญาเช่าเงินทุนเมื่อได้มีการโอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็ นเจ้าของให้กบั ผูเ้ ช่าแล้ว จะถูกโอนออกเป็ นต้นทุนขาย
ต้นทุนที่ดินและอาคารสโมสรและทรัพย์สินส่ วนกลางที่มีการเรี ยกเก็บค่าบริ การแยกต่างหากจากสัญญาเช่าที่พฒั นาแล้ว
เสร็ จจะถูกโอนออกไปเป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อสร้างเสร็ จ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ทาการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคานึ งถึงต้นทุนจริ งที่เกิดขึ้นด้วย) ให้กับ
วิลล่า หน่วยของอพาร์ทเม้นท์ และทรัพย์สินส่วนกลาง ตามเกณฑ์พ้นื ที่
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
โครงการที่พกั อาศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยที่ดินและอาคาร อุปกรณ์ และเครื่ อง
ตกแต่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของผูเ้ กษียณอายุ รวมถึงหน่วยที่พกั อาศัยและสิ่ งอานวยความ
สะดวกภายในโครงการ หน่ วยที่พกั อาศัยเหล่านี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อถือครองไว้เพื่อหวังกาไรจากการเพิ่มมูลค่าในระยะยาว
กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ วัด มู ล ค่ าเริ่ ม แรกของอสั งหาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ น ด้วยราคาทุ น ที่ รั บ โอนจากโครงการที่ พ ัก อาศัยเพื่ อ
23
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ผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒ นา และวัดมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ นใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมด้วยการตี ราคาใหม่ อย่าง
สม่ าเสมอโดยอ้างอิ งราคาประเมิ น โดยผู ้ป ระเมิ น ราคาอิ สระ กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ รั บ รู ้ ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เกิ ดขึ้ น จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนการกูย้ ืม
ต้น ทุ น การกู้ยืมของเงิ น กู้ที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ การได้ม า การก่ อสร้ างหรื อ การผลิ ต สิ น ทรั พ ย์ที่ ต้อ งใช้ระยะเวลานาน
ในการเตรี ยมพร้อมเพื่อนาสิ นทรัพย์น้ นั มาใช้ได้ตามประสงค์หรื อนาไปขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิด
รายการต้นทุนการกูย้ ืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ ืมนั้น
ต้นทุนดอกเบี้ยที่ใช้ในการพัฒนาโครงการจะคานวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นด้วยอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน อัตรา
การตั้งขึ้นเป็ นทุนคืออัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของต้นทุนการกูย้ ืมในระหว่างปี
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์แต่ละชนิ ดตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
อายุการให้ ประโยชน์ (จานวนปี )
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
10, 20, 30
อาคารสานักงานขาย
5
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
5, 50
ระบบสาธารณูปโภค
10, 20, 30
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
3, 5
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
5
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
3, 5, 10
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ห้องตัวอย่างและสานักงานขาย
5
เครื่ องใช้ในการดาเนินงาน
5
ยานพาหนะ
5
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่ งคานวณจากมูลค่าปั จจุบั นของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิด
ในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรื อจานวนที่จะได้รับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนจากการจาหน่าย
สิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนประกอบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลกั ษณะเจาะจงจะถูกบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยต้นทุนในการได้มาเมื่อดาเนินการให้
น ามาใช้งานได้ต ามประสงค์โดยจะตัดจ าหน่ ายตลอดอายุป ระมาณการให้ ป ระโยชน์ ที่ ป ระมาณการภายใ นระยะเวลา
ไม่เกิน 10 ปี
24
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สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่น ได้แก่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ค่าลิขสิ ทธิ์และเครื่ องหมายการค้าในการผลิต
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมในนาม “ALLOY”
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศออสเตรเลีย

อายุการให้ ประโยชน์ (จานวนปี )
10
3

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นตัดจาหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟที่อายุประมาณการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ตดั จาหน่าย
และทบทวนอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
รายจ่ ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ได้แก่ การสารวจตรวจสอบที่วางแผนและริ เริ่ มเพื่อให้ได้มาซึ่ งความรู ้ความเข้าใจใหม่ทางด้าน
วิทยาศาสตร์หรื อทางด้านเทคนิค รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับแผนงานหรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรื อการปรับปรุ งให้
ดีข้ นึ กว่าเดิม รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของงวดบัญชีตน้ ทุนการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์หรื อ
กระบวนการนั้นมีความเป็ นไปได้ทางเทคนิ คและทางการค้า ซึ่ งมีความเป็ นไปได้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จ
ในอนาคต และกลุ่มบริ ษทั ฯ มีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะนามาใช้ เพื่อให้การพัฒนาเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ และนา
สิ นทรัพ ย์มาใช้ประโยชน์ หรื อนามาขายได้ รายจ่ายในการพัฒ นาที่ รับ รู ้เป็ นสิ นทรัพ ย์ประกอบด้วย ต้น ทุนของวัตถุดิบ
ต้นทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนการกูย้ ืม และต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดเตรี ยมสิ นทรัพย์เพื่อให้สามารถนามาใช้
ประโยชน์ตามประสงค์ รายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ายในการพัฒนาซึ่ งรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
(ถ้ามี)
ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งไม่รวมค่าความ
นิยม โดยเริ่ มตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

อายุการให้ ประโยชน์ (จานวนปี )
10

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
หนี้ สิ น ที่ เกิ ด จากสั ญ ญาเป็ นภาระผู ก พัน ที่ จ ะต้อ งโอนสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารให้ กับ ลู ก ค้า หนี้ สิ น ที่ เกิ ด จากสั ญ ญารั บ รู ้
เมื่ อกลุ่ม บริ ษทั ฯ ได้รับช าระหรื อมี สิท ธิ ที่ป ราศจากเงื่ อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนที่ เรี ยกคืนไม่ได้จ ากลูกค้าก่ อนที่
กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้ที่เกี่ยวข้อง
สัญญาเช่า
สัญญาเช่ า - กรณี กลุ่มบริ ษัทฯ เป็ นผู้เช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั ฯ ประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ น
สัญ ญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสั ญ ญาเช่ า ถ้าสั ญ ญาเช่ านั้น เป็ นการให้ สิท ธิ ในการควบคุ มการใช้สิน ทรั พย์ที่ ระบุ สาหรั บ
ช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
25
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กลุ่ม บริ ษ ัท ฯ รั บ รู ้สิน ทรั พ ย์สิท ธิ ก ารใช้และหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ณ วัน ที่ สั ญ ญาเช่ าเริ่ มมี ผล สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ การใช้วดั
มูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ่ งประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่ มแรก ปรับปรุ งด้วยการจ่าย
ชาระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผล ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกใด ๆ ที่เกิดขึ้น และ
ประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสาหรับผูเ้ ช่าในการรื้ อและการขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิง การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์
อ้างอิง หรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยูใ่ นสภาพตามที่กาหนดไว้ หักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จ จุบัน ของการจ่ายชาระตามสัญ ญาเช่าที่ ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ ณ วันที่ สัญ ญาเช่ า
เริ่ ม มี ผ ล ซึ่ งคิ ด ลดด้วยอัต ราดอกเบี้ ยตามนัย ของสั ญ ญาเช่ าหากอัต รานั้น สามารถก าหนดได้ทุ ก เมื่ อ แต่ ห ากอัต รานั้น
ไม่สามารถกาหนดได้ทุกเมื่อ กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องใช้อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ฯ
การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย
• การจ่ายชาระคงที่ รวมถึงการจ่ายชาระคงที่โดยเนื้อหา
• การจ่ายชาระค่าเช่ าผัน แปรที่ ข้ ึน อยู่กับดัชนี ห รื ออัตรา ซึ่ งการวัดมูลค่าเริ่ มแรกใช้ดัชนี ห รื ออัตรา ณ วัน ที่ สัญ ญาเช่ า
เริ่ มมีผล
• จานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
• ราคาใช้สิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั ฯ จะใช้สิทธิเลือกซื้อนั้น โดยราคาดังกล่าวเป็ น
ค่าเช่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระในระยะการต่อสัญญาตามสิ ทธิเลือกซื้อ และ
• การจ่ายชาระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่ากลุ่มบริ ษทั ฯ จะยกเลิกสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องวัดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ดว้ ยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะคิดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้โดยใช้
วิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้หรื อวันสิ้ นสุ ดอายุ
สั ญ ญาเช่ าแล้วแต่ วนั ใดจะเกิ ด ขึ้ น ก่ อ น อย่างไรก็ ต าม หากสั ญ ญาเช่ าโอนความเป็ นเจ้าของในสิ น ทรั พ ย์อ้างอิ งให้ แ ก่
กลุ่มบริ ษทั ฯ เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า หรื อหากราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั ฯ จะใช้สิทธิ เลือก
ซื้อ กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องคิดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิการใช้จากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์
ของสิ นทรัพย์อา้ งอิง อายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้พิจารณาโดยใช้หลักการเดียวกันกับการพิจารณาอายุการ
ใช้ประโยชน์ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
หนี้สินตามสัญญาเช่าต้องมีการวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระในอนาคต ซึ่งอาจเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
• การเปลี่ยนแปลงดัชนีหรื ออัตราที่ใช้ในการกาหนดการจ่ายชาระเหล่านั้น
• การเปลี่ยนแปลงจานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
• กลุ่มบริ ษทั ฯ เปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซื้อ สิ ทธิการต่อสัญญา และสิ ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
เมื่ อหนี้ สินตามสัญญาเช่ าที่ ถูกวัดมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ ยนแปลงของการจ่ายชาระตามสัญ ญาเช่ า กลุ่มบริ ษทั ฯ
ต้องรับรู ้จานวนเงินของการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ อย่างไรก็ตาม
ถ้ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็ นศูนย์แล้ว และมีการลดลงเพิ่มเติ มจากการวัดมูลค่าของ
หนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องรับรู ้จานวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกาไรหรื อขาดทุน
ในการขายอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ที่ ให้ เช่ าระยะยาวตามสั ญ ญาเช่ าเงิ น ทุ น และกลุ่ม บริ ษ ัท ฯ ได้ท าสั ญ ญาเช่ าด าเนิ น งานกลับ
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะรับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ดว้ ยส่ วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์กบั มูลค่า
ปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าดาเนิ นงาน และได้ปันส่ วนต้นทุนอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวด้วยสัดส่ วน
ระหว่างมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานกับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
โดยรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ สาหรับต้นทุนส่วนที่เหลือจะถูกรับรู ้เป็ นต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
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สัญญาเช่ าระยะสั้น และสัญญาเช่ าซึ่ งสิ นทรั พย์ มีมูลค่ าตา่
กลุ่มบริ ษทั ฯ อาจเลือกที่จะไม่รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้น ซึ่ งเป็ นสัญญา
เช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่า หรื อสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้การจ่ายชาระตาม
สัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สัญญาเช่ า - กรณี กลุ่มบริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ฯ พิจารณาเมื่อเริ่ มแรกว่าแต่ละสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าเงินทุนหรื อสัญญาเช่าดาเนินงาน ในการจาแนกประเภท
สัญญาเช่าแต่ละครั้ง กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องประเมินว่าสัญญานั้นโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์
อ้างอิงที่ ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึ งได้รับ ว่าสัญ ญาเช่ ามี การโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรื อไม่ หากเป็ นไปตามนั้น
สัญ ญาเช่ าดังกล่าวจัดประเภทเป็ นสัญ ญาเช่ าเงิน ทุ น หรื อหากไม่เป็ นไปตามนั้น สั ญ ญาเช่ าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ น
สัญญาเช่าดาเนินงาน
อสังหาริ มทรั พย์ ที่ให้ เช่ าตามสัญญาเช่ าเงินทุน
สัญญาเช่าระยะยาวแบบแบ่งกาไร-ขาดทุนจากผลต่างระหว่างสัญญาเช่ าเดิมและสัญญาเช่าใหม่ซ่ ึ งทาให้เกิดการโอนความ
เสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์ให้แก่ผเู ้ ช่า ถือเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าเงินทุนแบบผ่อนชาระบันทึกเป็ นลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินที่
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกับมูลค่าปั จจุบนั ของลูกหนี้บนั ทึกเป็ นดอกเบี้ยรับรอตัด
บัญชี
กลุ่มบริ ษทั ฯ ในฐานะผูใ้ ห้เช่าจะรับรู ้ มูลค่าปั จจุบันของเงินค่าเช่ าแบบเหมาจ่าย เป็ นรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
อสังหาริ มทรั พย์ ที่ให้ เช่ าตามสัญญาเช่ าดาเนินงาน
สัญญาเช่าระยะยาวแบบการรับประกันคืนสิ ทธิการเช่าที่พกั อาศัยซึ่งไม่ทาให้เกิดการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรื อเกือบทั้งหมดที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์ให้แก่ผเู ้ ช่า ถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
เงินค่าเช่าแบบเหมาจ่ายที่ได้รับซึ่งเท่ากับเงินที่ตอ้ งคืนให้แก่ผเู ้ ช่าจะถูกรับรู ้เป็ น “หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า” ในงบ
แสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องทาการวัดมูลค่าหนี้ สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่าดังกล่าวด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งคืน
ให้กบั ผูเ้ ช่า ผลต่างระหว่างจานวนเงินค่าเช่าแบบเหมาจ่ายที่ได้รับกับมูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
ดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็ นรายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชี ซึ่งจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ น ได้สาหรั บปี ประกอบด้วยภาษี เงิ น ได้ปั จจุบัน และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญ ชี ภาษีเงิ นได้ปัจจุบัน และ
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่บนั ทึกใน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นให้รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจางวดที่ตอ้ งเสี ย
ภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในงวดก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าฐานภาษีของ
สิ นทรัพย์และหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษี ที่คาดว่าจะใช้กับ ผลแตกต่างชั่วคราวเมื่ อมี การกลับ รายการโดยใช้
อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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ในการกาหนดมู ล ค่าของภาษี เงิน ได้ปั จจุ บัน และภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี กลุ่ม บริ ษ ัท ฯ ต้องค านึ งถึ งผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชาระ กลุ่มบริ ษทั ฯ เชื่อว่า
ได้ต้ งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสาหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย
รวมถึ ง การตี ความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ ในอดี ต การประเมิ น นี้ อยู่บนพื้น ฐานการประมาณการและ
ข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั ฯ
เปลี่ ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่ มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะ
กระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่
จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดย
หน่ วยงานจัดเก็บภาษีห น่ วยงานเดียวกันสาหรับหน่ วยภาษีเดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สาหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์
และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ น ทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตั ดบัญ ชี จะบัน ทึ กต่อเมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ น อนว่ากาไรเพื่ อเสี ยภาษี ในอนาคต
จะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน
ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ สาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญด้วยจานวนหุ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในระหว่างปี
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ฯ หรื อถูกควบคุมโดยกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลซึ่ งมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับกลุ่มบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ ห ารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ฯ ที่ มีอานาจในการวางแผนและควบคุ ม
การดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ แต่ละรายการ บริ ษทั ฯ คานึ งถึงเนื้ อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฏหมาย
เงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิ นที่ใช้ ในการดาเนินงาน และสกุลเงินที่ใช้ ในการรายงาน
งบการเงินของแต่ละกิจการภายในกลุ่มบริ ษทั ฯ แสดงเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน ซึ่งเป็ นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ แสดงสกุลเงินที่ใช้ในการรายงานเป็ นสกุลเงินบาท
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย โดยสกุลเงินที่ใช้ใ นการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
เป็ นสกุลเงินบาท ยกเว้น บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ ซิสเต็ม จากัด เป็ นสกุลเงินรู ปีอินเดีย
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รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญ ชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิ ด
รายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ใน
การดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนกาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกใน
กาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนเดิม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
การแปลงค่ างบการเงินของกลุ่มบริ ษัทฯ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ถูกแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการรายงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้
- สิ นทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มบริ ษทั ฯ แปลงค่าโดยใช้อตั ราปิ ด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
- รายได้และค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริ ษทั ฯ แปลงค่าโดยใช้อตั ราถัวเฉลี่ยระหว่างปี ซึ่ งใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ
- ทุนเรื อนหุ้นแปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการเริ่ มแรก
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน จะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจาก
อัตราแลกเปลี่ยนในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น จนกว่าจะมีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้น
กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เงินบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
หนี้ สินผลประโยชน์พนักงานส่ วนที่เป็ นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทางานของพนักงาน
โดยการประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั ฯ ตลอดระยะเวลา
ทางานถึงปี ที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่า
ปั จจุบัน อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ่ มต้น การประมาณการหนี้ สินดังกล่าว
คานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่ อข้อสมมติ ที่ ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัยมี การเปลี่ ยนแปลง กลุ่ม บริ ษ ัท ฯ รั บ รู ้ ผลกาไร
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทั้งจานวน
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การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผอู ้ ื่น
โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ฯ
ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่ เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่ สามารถสังเกต
ได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงินออกเป็ นสาม
ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน กลุ่ม บริ ษ ัท ฯ จะประเมิ น ความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ า
ยุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้ า
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่
คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ขอ้ มูลผล
ขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิด
สัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริ งในอนาคต
มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งไม่มีการซื้ อขายในตลาดซื้ อขายคล่องวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่า
กลุ่มบริ ษทั ใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้งข้อสมมติฐานซึ่งส่วนใหญ่อา้ งอิงจากสถานะของตลาดที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสิ นค้าจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ และสถานะการขายของสิ นค้า
คงเหลือรายตัวในปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกัน อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
จานวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือในอนาคต
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ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์
กลุ่มบริ ษทั ฯ พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ หากมีขอ้ บ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสาคัญ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ ซึ่ งการประมาณการ
ดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร กลุ่มบริ ษทั ฯ จะบันทึกเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุน
ประมาณการต้ นทุนทั้งหมดที่จะใช้ ในการพัฒนาโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ และอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน
ในการคานวณต้นทุนขายอาคารชุดสาหรับต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และต้นทุนวิลล่ารวมถึงต้นทุนหน่ วย
ในอพาร์ทเม้นท์ที่พฒั นาแล้วเสร็ จสาหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน บริ ษทั ย่อยต้องประมาณต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น ซึ่งต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนที่ดิน ต้นทุนค่าออกแบบ ต้นทุนค่าก่อสร้าง ต้นทุนงานสาธารณูปโภค ต้นทุน
การกูย้ ืมเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ฝ่ายบริ หารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวขึ้นจาก
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็ นระยะๆ หรื อเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
แตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระสาคัญ
การวัดมูลค่ ายุติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ฯ แสดงอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่ งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและรับรู ้การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน ผูป้ ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนโดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด โดยอิงกับข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งมูลค่าตลาดเพื่อกาหนด
มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น ของบริ ษ ัท ย่ อ ย รวมถึ ง ปั จ จัย แตกต่ า งของลัก ษณะ ขนาด และ
สภาพแวดล้อมของอสังหาริ มทรัพย์ที่นามาเปรี ยบเทียบ
ส่ วนปรั บปรุ งอาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากของส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยจะทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากที่เคยประมาณ
การไว้ หรื อเมื่อมีการเลิกใช้งานหรื อหมดสภาพการใช้งาน
สัญญาเช่ า
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้เช่า การพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่า เงินทุน
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้โอนความเสี่ ยง
และผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัย
ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
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6.

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรื อกิจการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ โดยการเป็ น
ผูถ้ ือหุ้นหรื อมีผถู ้ ือหุ้นร่ วมกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการที่มีข้ นึ กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กาหนดขึ้นโดยใช้
ราคาตลาดหรื อในราคาที่เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งมีก ารควบคุม หรื อเป็ นกิจการที่บริ ษทั ฯ
ควบคุม หรื อเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่มีรายการบัญชีกบั กลุ่มบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
6.1 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย
ชื่ อ

บริษัทย่อย
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด
บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ ซิสเต็ม จากัด
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จากัด
บริ ษทั บิวดิ้ง บลิ้ง จากัด (อยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี)
บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (อยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี)
บริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์วิส จากัด
บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั แอล เค เอช เทรดดิ้ง จากัด
คณะบุคคลสบฤกษ์
กรรมการ/ผูบ้ ริ หารสาคัญ

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเทศ

บริ ษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00
บริ ษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.70
บริ ษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00
บริ ษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 50.99
บริ ษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00
บริ ษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00
บริ ษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00

ไทย
อินเดีย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
จัดตั้งโดยญาติสนิทกรรมการ
บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบ
การวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม
ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของบริ ษทั ฯ
(ไม่ว่าจะทาหน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

6.2 รายการบัญชีที่สาคัญที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน สาหรับ ปี สุ ดวันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562
มีดงั นี้
หน่ วย: บาท

บริษัทย่อย
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ

งบการเงินรวม
2563
2562
-

-

รายได้ดอกเบี้ย

-

-

รายได้ค่าเช่า

-

-

รายได้อื่น

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

นโยบายการกาหนดราคา

1,788,487.98
996,327.02

1,909,475.19 ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
93,762.00 ต้นทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่ม/
ราคาตามบัญชี
27,066,651.09 21,806,719.78 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25
- 7.7 ต่อปี ตามสัญญาเงินกู้
304,800.00
381,300.00 ใกล้เคียงกับราคาที่คิดแก่
บุคคลภายนอก
908,486.08 15,421,464.89 ต้นทุน
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หน่ วย: บาท

ค่าใช้จ่ายบริ หารอื่น
ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม
2563
2562
-

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด 2,059,665.45
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ
10,327,386.00

-

25,038,706.97
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
364,590.91
56,013.00

นโยบายการกาหนดราคา
ต้ น ทุ น บวกก าไรส่ วน
เพิ่ม/ ราคาตามสัญญา
55,860.01 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.8
ต่อปี ตามสัญญาเงินกู้

2,059,665.45 24,249,665.97 ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด 85,067,505.90 126,404,166.40

-

-

ราคาตามสัญญา

ต้นทุนโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุ
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด 30,723,755.80 133,790,538.00

-

-

ราคาตามสัญญา

-

-

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.0
ต่อปี ตามสัญญาเงินกู้

ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด
ค่าเช่า
บริ ษทั แอล เค เอช เทรดดิ้ง จากัด
คณะบุคคลสบฤกษ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ
ต้นทุนทางการเงิน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ

-

192,600.00
3,469,980.00
2,375,050.70

440,730.06

192,600.00
3,723,072.78
2,894,437.84

1,571,339.75

-

3,469,980.00
-

3,723,072.78
-

1,571,339.75

-

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.4
ต่อปี

6.3 ยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่รวมอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้

2563
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนีก้ ารค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
รวมลูกหนีก้ ารค้า

งบการเงินรวม

11,792,651.36
11,792,651.36

หน่ วย: บาท
2562

20,181,726.71
20,181,726.71

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2,942.50

6,026,031.36

11,792,651.28
11,795,593.78

20,181,726.71
26,207,758.07
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หน่ วย: บาท
2563
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
รวม
เงินทดรองจ่ าย - สุ ทธิ
บริ ษทั ย่อย
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
ดอกเบีย้ ค้างรับ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
รวม
รวมลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้างรับ - สุ ทธิ
บริ ษทั ย่อย
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
เงินมัดจาค่าก่อสร้าง
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวและดอกเบีย้ ค้างรับ - สุ ทธิ
บริ ษทั ย่อย
หัก ส่วนของเงินให้กยู้ ืมระยะยาวและดอกเบี้ย
ค้างรับที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ
เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้ าหนีก้ ารค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้า

งบการเงินรวม

11,733,883.81
1,414,415.60
13,148,299.41
-

13,148,299.41
24,940,950.77
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

58,177.05
1,489,790.60
1,547,967.65
-

92,061.27
92,061.27
1,640,028.92
21,821,755.63
-

54,356.00

15,464,129.07

11,694,431.76
11,748,787.76

15,464,129.07

7,701,708.43
(3,442,258.93)
4,259,449.50

4,127,444.92
(3,442,258.93)
685,185.99

16,008,237.26
27,803,831.04

16,149,315.06
42,357,073.13

30,774,657.53
30,774,657.53

502,541,444.43
(60,740.59)
502,480,703.84

272,820.63

220,123.82

272,820.63

220,123.82

12,678,887.18
12,951,707.81

23,181,817.85
23,401,941.67

7,041,894.27
7,314,714.90

220,123.82

-

-

132,049,098.84

-

-

-

(70,000,000.00)
62,049,098.84

-

-

-

697,844.60

-

697,844.60

-

853,568.62
853,568.62

8,332,175.77
8,332,175.77
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หน่ วย: บาท
2563

งบการเงินรวม

เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินทดรองรับ
118,387.71
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ
118,387.71
รวม
เจ้ าหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
รวม
ดอกเบีย้ ค้างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ
รวม
รวมเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
971,956.33
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
บริ ษทั ย่อย
35,000,000.00
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
35,000,000.00
(1,074,617.02)
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
33,925,382.98
สุ ทธิ
เงินประกันผลงาน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
รวมเงินประกันผลงาน
หนีส้ ินจากเงินที่ต้องคืนให้ กับผู้เช่ า - หมุนเวียน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ
รวมหนีส้ ินจากเงินที่ต้องคืนให้ กับผู้เช่ า - หมุนเวียน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

213,354.39
213,354.39
-

19,937.42
19,937.42

15,000.00
15,000.00

43,578,849.92

-

56,670.00
56,670.00

43,578,849.92

-

305,095.89
305,095.89
575,120.28
8,907,296.05

4,744.27
4,744.27
43,603,531.61
44,301,376.21

4,744.27
305,095.89
309,840.16
324,840.16
324,840.16

10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00

1,995,000.00
35,000,000.00
36,995,000.00
(1,074,617.02)
35,920,382.98

1,995,000.00
10,000,000.00
11,995,000.00
11,995,000.00

16,084,570.43
16,084,570.43

16,271,813.64
16,271,813.64

8,856,283.76
8,856,283.76

-

22,024,000.00
22,024,000.00

32,240,000.00
32,240,000.00

22,024,000.00
22,024,000.00

-

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 เครื อญาติกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าที่พกั อาศัยประเภทวิลล่าแบบประกันรับคืนสิ ทธิการ
เช่ากับบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด เพื่อเช่าวิลล่าจานวน 2 หลัง (เป็ นการทาสัญญาร่ วมกับ
บุคคลภายนอก 1 สัญญา) โดยได้จ่ายค่าเช่าระยะยาวตามสัญญาจานวนรวม 32.24 ล้านบาท ต่อมาในระหว่างไตรมาส 3
ปี พ.ศ. 2563 เครื อญาติกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ประสงค์ขอย้ายออกและยกเลิกสัญญาเช่าที่ทาสัญญาร่ วมกับบุคคลภายนอก
1 สัญญา บริ ษทั ย่อยจึงได้รับคืนสิ ทธิ การเช่าดังกล่าวโดยการจ่ายคืน ค่าเช่าระยะยาวตามสัญญาซึ่ งแสดงในบัญชี หนี้สิน
จากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า - หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน จานวน 10.22 ล้านบาท คงเหลือค่าเช่าระยะยาวตาม
สัญญาจานวน 1 สัญญา จานวน 20.02 ล้านบาท
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6.4 ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
มีการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้
หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการ
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ณ วันที่ รายงานทางการเงิน ณ วันที่
ลดลง
ณ วันที่
31 ธันวาคม กลุ่มเครื่ องมือ 1 มกราคม
จัด
จากการรับ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ทางการเงิน พ.ศ. 2563 เพิ่มขึน้ ลดลง ประเภท โอนกิจการ พ.ศ. 2563
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
337.50
(337.50)
บริ ษทั บิวดิง้ บลิง้ จากัด
0.06
(0.06)
บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
141.00
(141.00)
บริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์วิส จากัด
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จากัด
23.98
(23.98)
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

-

20.00 (10.00)
0.25
5.00
0.45
-

24.50
-

(10.00)
0.80
-

24.50
1.05
5.00
0.45

25.70 (10.00)

24.50

(9.20)

31.00
-

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

502.54
(0.06)

(502.54)
0.06

-

สุ ทธิ

502.48

(502.48)

-

31.00

6.4.1 เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ป
ของสัญญาเงินกู้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุ นการดาเนินงานของบริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด คิด
ดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 4.75 ต่ อปี และไม่ คิด ดอกเบี้ ยส าหรั บ 1 สั ญ ญาจานวนเงิ น ให้ กู้ยืม 5 ล้านบาท ซึ่ งใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2563 ได้มีการรับชาระหนี้บางส่วนก่อนการโอนกิจการทั้งหมด
6.4.2 เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ไลฟ์ สไตล์ เซอร์ วิส จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ปของ
สัญญาเงินกู้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษทั ไลฟ์ สไตล์ เซอร์ วิส จากัด ไม่คิดดอกเบี้ย
กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
6.4.3 เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ป
ของสัญญาเงินกู้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานของบริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชี ย) จากัด คิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
6.4.4 เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ปของ
สัญ ญาเงินกู้ โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานของ บริ ษทั ที ค ดี เวลลอปเมนท์ จากัด ซึ่ งได้จัด
ประเภทมาจากส่ วนของเงิ น ให้ กู้ยืม ระยะยาวกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ที่ ถึงก าหนดชาระภายในหนึ่ งปี เนื่ อ งจาก
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาขยายแผนการรับชาระคืนเงินกูย้ ืมดังกล่าวของบริ ษทั ย่อย โดยจัดทาเป็ นสัญญา
เงินกูใ้ หม่ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี กาหนดชาระคืนภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาเงิน ให้กูย้ ืมตามข้อ 6.4.1 - 6.4.3 สามารถเรี ยกชาระคืนได้เมื่ อบริ ษทั ฯ ต้องการภายในระยะเวลา
หนึ่งปี ซึ่งขึ้นอยูก่ บั สภาพคล่องของบริ ษทั ย่อย ดังนั้นผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสาคัญ
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6.5 ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินให้กูย้ ืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
มีการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้
หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการ

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ณ วันที่ รายงานทางการเงิน ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม กลุ่มเครื่ องมือ 1 มกราคม
จัด ลดลงจากการ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ทางการเงิน พ.ศ. 2563 เพิ่มขึน้
ลดลง ประเภท รับโอนกิจการ พ.ศ. 2563
เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวและดอกเบีย้ ค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
337.50
บริ ษทั บิวดิ้ง บลิ้ง จากัด
0.06
บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
141.00
ดอกเบี้ยค้างรับ
23.98
หัก ดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี
(28.51)
(0.06)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
473.97
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
473.97
สุ ทธิ

337.50
0.06
141.00
23.98
(28.51)
(0.06)
473.97
(44.50)
429.47

26.84
26.84

(16.50)
(0.50) (24.50)
0.88 26.17
(16.12)
1.67

(321.00)
(33.31)
(354.31)

0.06
116.00
17.51
(1.46)
(0.06)
132.05
(70.00)
62.05

เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ปของ
สัญญาเงินกูโ้ ดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุคิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 4.25 - 7.7 ต่อปี กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม ซึ่ งในระหว่างปี พ.ศ. 2563 ได้มีการรับชาระหนี้ บางส่ วนก่อนการ
โอนกิจการทั้งหมด
เงินให้กู้ยืมแก่ บริ ษทั บิ วดิ้ง บลิ้ง จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ปของสัญญาเงินกู้
โดยมี วตั ถุป ระสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทบานหน้าต่างและบานเกล็ด ร่ วมกับ Louvre Systems Ltd.
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ปของสัญญา
เงินกู้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
4.5 - 7.7 ต่อปี กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่ งเป็ นวันที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินมาถื อปฏิบตั ิ
ในการจัดประเภทและวัดมูลค่าเงินให้กูย้ ืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งมีจานวนเงินต้นและดอกเบี้ย
ค้างรั บ ทั้งสิ้ น 502.54 ล้านบาท ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษทั ฯ ได้พิ จารณาแผนการรั บ ช าระคื น ของบริ ษ ัท ย่อย ซึ่ งมี กาหนด
ระยะเวลาการชาระคืน เกิ นกว่า 1 ปี บริ ษ ทั ฯ จึ งได้จดั ประเภทเป็ นเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ ยค้างรับกิ จ การที่
เกี่ยวข้องกันด้วยมูลค่ายุติธรรมจานวน 473.97 ล้านบาท และได้จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสาหรับส่วนที่สูง
กว่ามูลค่ายุติธรรมจานวน 28.51 ล้านบาทซึ่ งพิจารณาจากมูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดรับตามแผนชาระคืนของ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าว (หมายเหตุ 13) ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติ
อนุ มัติ ป รั บ โครงสร้ างธุ ร กิ จ ด้ว ยวิ ธี ก ารโอนกิ จ การทั้ง หมด (Entire Business Transfer) ของบริ ษ ัท ย่อ ย คื อ บริ ษ ัท
แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด มายังบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ดาเนินการจดทะเบียนเลิกกับ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และอยูใ่ นระหว่างการชาระบัญชี (หมายเหตุ 4) บริ ษทั ฯ จึง
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จัดประเภทส่วนที่เดิมได้จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กลับมาเป็ นเงินให้กยู้ ืมตามโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนไปของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่งในระหว่างปี พ.ศ. 2563 ได้มีการรับชาระหนี้บางส่วนก่อนการโอนกิจการทั้งหมด
6.6 ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ มี การ
เคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้
หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ รายการเคลื่อนไหว ณ วันที่
ณ วันที่ รายการเคลื่อนไหว ณ วันที่
ระหว่างปี
ระหว่างปี
1 มกราคม
31 ธันวาคม 1 มกราคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 เพิม่ ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 เพิม่ ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2563
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด
10.00 40.00 (15.00)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ

รวม
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
สุ ทธิ

10.00
10.00

35.00
35.00
(1.07)
33.93

2.00
10.00
12.00
12.00

40.00

(15.00)

2.00
35.00
37.00
(1.07)
35.93

เงินกูย้ ืมจากบริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ปของสัญญาเงินกู้
มี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อใช้เป็ นเงิ น ทุน หมุน เวียนในการด าเนิ น กิ จ การของบริ ษทั ฯ คิดดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 2.8 ต่อ ปี
กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูย้ ืมจากกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็ นตัว๋ แลกเงินระยะสั้น ระยะเวลาไม่เกิ น 268 วัน จานวนเงิน
รวม 35.00 ล้านบาท เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.4 ต่อปี กาหนดชาระคืนวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2564
เงินกูย้ ืมจากกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็ นหุ้นกูร้ ะยะสั้นจานวนเงินรวม 10.00 ล้านบาท ชนิดระบุผถู ้ ือ
ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน คืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ครบกาหนด
และไถ่ถอนแล้วในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
6.7 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสาคัญ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสาคัญสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น
31,182,764.98 41,201,417.26 20,551,876.98 30,319,968.26
1,560,355.06
2,077,119.14
1,210,385.16
1,554,120.15
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
32,743,120.04 43,278,536.40 21,762,262.14 31,874,088.41
รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้ ผ้บู ริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนที่บริ ษทั ฯ จ่ายให้กบั ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง คือ บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด สาหรับ
งวดตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (วันที่โอนกิจการ) และสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2562 จานวนเงิน 4.68 ล้านบาท และ 8.31 ล้านบาท ตามลาดับ บริ ษทั ฯ ตกลงที่จะไม่เรี ยกเก็บ กับบริ ษทั
ย่อยดังกล่าว
38
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6.8 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั ฯ มี ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่า สิ่ งปลูกสร้าง และยานพาหนะกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่อายุ
สัญญาเช่าสิ้นสุ ดภายในหนึ่งปี นับจากวันที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี ภาระผูกพัน ข้างต้น ที่ จะต้องจ่ายในอนาคตภายในหนึ่ งปี ทั้งสิ้ นรวม
0.06 ล้านบาท
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
เงินสดในมือ
626,678.79
297,000.00
69,024.54
77,000.00
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
45,203,295.06 26,789,184.24 41,484,326.55 16,746,541.34
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
13,482,032.40 10,551,641.43 10,388,222.00
5,487,181.50
5,000,000.00
1,500,000.00
3,500,000.00
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
64,312,006.25 39,137,825.67 55,441,573.09 22,310,722.84
รวม

8.

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
74,760,626.57 93,494,312.85 65,937,216.80 66,727,336.28
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
11,792,651.36 20,181,726.71 11,795,593.78 26,207,758.07
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
(14,676,583.74) (14,489,479.42) (10,044,968.14) (10,044,968.14)
71,876,694.19 99,186,560.14 67,687,842.44 82,890,126.21
รวมลูกหนีก้ ารค้า - สุ ทธิ
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
13,148,299.41
1,547,967.65 11,748,787.76 15,464,129.07
เงินทดรองจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7,701,708.43
4,127,444.92
ดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
92,061.27
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
355,549.16
123,121.50
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
7,690,271.20 11,801,894.16
467,520.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
1,467,458.93
3,544,015.67
1,089,895.44
926,953.79
ลูกหนี้กรมสรรพากร
4,897,881.36
7,106,570.88
63,914.47
356,697.40
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หน่ วย: บาท

อื่น ๆ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ-เงินทดรองจ่าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562
228,454.45
1,009,007.63

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
204,079.64
282,083.34

27,787,914.51 25,224,638.76
99,664,608.70 124,411,198.90

(3,442,258.93) (3,442,258.93)
17,833,646.81 17,715,049.59
85,521,489.25 100,605,175.80

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
กิจการอื่น
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
43,934,236.96 48,069,721.58 43,517,691.93 43,011,735.56
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
12,593,967.14 17,474,243.56 11,882,775.44 12,795,298.75
3-6 เดือน
868,242.78
6,952,225.46
850,346.12
337,130.69
6-12 เดือน
2,527,730.70
128,975.63
158,521.59
14,836,448.99 20,869,146.62
9,527,881.72 10,583,171.28
เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารค้ากิจการอื่น
74,760,626.57 93,494,312.85 65,937,216.80 66,727,336.28
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
(14,676,583.74) (14,489,479.42) (10,044,968.14) (10,044,968.14)
60,084,042.83 79,004,833.43 55,892,248.66 56,682,368.14
รวมลูกหนีก้ ารค้ากิจการอื่น - สุ ทธิ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
10,483,144.50
2,942.50 14,285,088.01
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
9,698,582.21
11,534.13
9,931,983.74
3-6 เดือน
61,064.79
986,336.42
6-12 เดือน
10,919,581.94
2,707,537.09
994,195.59
873,069.42
9,012,515.27
10,154.31
เกินกว่า 12 เดือน
11,792,651.36 20,181,726.71 11,795,593.78 26,207,758.07
รวมลูกหนีก้ ารค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
71,876,694.19 99,186,560.14 67,687,842.44 82,890,126.21
รวมลูกหนีก้ ารค้า - สุ ทธิ
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สินค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
พัสดุภณ
ั ฑ์
งานระหว่างทา
สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าล้าสมัย
สุ ทธิ

หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
46,390,537.72 63,992,015.78 46,390,537.72 63,992,015.78
24,547,319.78 28,440,045.99
456,460.39
10,957,601.86
7,347,968.27
480,923.98
1,195,498.45
3,579,276.93
3,579,276.93
(5,517,137.69) (5,517,137.69) (3,393,676.37) (3,393,676.37)
76,834,782.06 97,842,169.28 43,477,785.33 65,373,114.79

10. ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2563
ที่ดิน
418,003,934.83
ค่าที่ปรึ กษาโครงการ
12,240,800.00
ค่าก่อสร้าง
84,551,913.23
ดอกเบี้ยจ่ายที่บนั ทึกเป็ นต้นทุน
31,719,849.03
175,960,616.25
ห้องชุดรอการขาย
722,477,113.34
รวม

2562
416,621,058.19
8,479,215.00
31,954,787.18
14,357,072.06
286,673,970.58
758,086,103.01

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั ย่อยมีโครงการที่ อยู่ระหว่างการก่อสร้างจานวน 4 โครงการ คือ โครงการ “The Teak
Sathorn - Lumpini” โครงการ “The Teak Ratchada” โครงการ “The Teak Ari” และโครงการ “Grandis Kingkeaw”
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูเ้ พื่อการก่อสร้างจานวนเงิน 21.04 ล้านบาท ได้บนั ทึกเป็ น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั ย่อยได้จดจานองที่ดินพร้อมทั้งสิ่ งปลูกสร้างจานวน 5 โครงการซึ่ งมีราคาตามบัญชี
รวม 703.74 ล้านบาท กับธนาคารสองแห่ ง เพื่อใช้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อ เพื่อสนับสนุนทางด้านการเงินในการดาเนิน
โครงการ (หมายเหตุ 19 และ 23)
11. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่ มบริ ษทั ฯ มี เงินฝากประจาและเงินฝากออมทรั พย์กับธนาคารพาณิ ชย์จานวนเงิ นรวม
50.75 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562: 51.43 ล้านบาท)โดยน าไปเป็ นหลักทรั พย์เพื่ อค้ าประกันวงเงิ นสิ น เชื่ อระยะสั้ น
(หมายเหตุ 35.2)
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12. เงินลงทุนในตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกาหนดชาระ - สุ ทธิ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดชาระ - สุ ทธิ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
10,910,787.28
ตัดจาหน่ายดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
(143,033.93)
10,767,753.35
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในพันธบัตรที่มีมูลค่าที่ตราไว้จานวนเงินรวม 10.00 ล้านบาท ซึ่ งจะครบกาหนดในวันที่ 12
ธันวาคม พ.ศ. 2568 กาหนดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.85 ต่อปี รับดอกเบี้ยปี ละ 2 ครั้ง
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 บริ ษ ัท ฯ น าพัน ธบัต รข้างต้น ไปเป็ นหลัก ทรั พ ย์เพื่ อ ค้ าประกัน วงเงิ น สิ น เชื่ อ ระยะสั้ น
(หมายเหตุ 35.2)
13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
สัดส่ วนเงินลงทุน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
(ร้ อยละ)
บริษัท
หน่ วย: พันบาท หน่ วย: พันรูปี 2563
2562
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด
10,000.00
100.00 100.00
บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ ซิสเต็ม จากัด
1,000.00
99.70 99.70
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จากัด
60,000.00
100.00 100.00
บริ ษทั บิวดิ้ง บลิ้ง จากัด
500.00
50.99 50.99
บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
150,000.00
100.00 100.00
บริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์วิส จากัด
500.00
100.00 100.00
บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
150,000.00
100.00 100.00
รวม
หัก ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน
สุ ทธิ

หน่ วย: พันบาท
มูลค่าเงินลงทุนตาม
วิธีราคาทุน
2563
2562
9,999.70
9,999.70
683.80
683.80
59,999.70 59,999.70
254.95
254.95
149,999.98* 149,999.98
499.98
499.98
150,843.40* 149,999.50
372,281.51 371,437.61
(110,089.45) (3,668.31)
262,192.07 367,769.30

*ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสองแห่ งคือบริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด และบริ ษทั ที ค
ดี เวลลอปเมนท์ จ ากัด เพิ่ ม ขึ้ น จ านวนรวม 28.51 ล้า นบาท เป็ นผลมาจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
กลุ่มเครื่ องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บริ ษทั ฯ ได้จดั ประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั แสนสรา
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ส่ วนที่ เป็ นผลมาจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินมาถื อปฏิ บัติ
ดังกล่าว กลับไปเป็ นเงินให้กยู้ ืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจานวน 26.17 ล้านบาท ตามโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนไป (หมายเหตุ 3
และ 6.4)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business
Transfer) ของบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด มายังบริ ษทั ฯ ซึ่งถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเลิกกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และอยูใ่ นระหว่างการชาระบัญชี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั ฯ ได้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นของเงินลงทุนในบริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอป
เม้นท์ จากัด โดยพิจารณาจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ตามสัดส่ วนการถือหุ้นของบริ ษทั ฯ คิดเป็ น จานวน 43.58 ล้านบาท ซึ่ งต่ากว่าราคาทุนของเงินลงทุนในบริ ษทั แสนสรา ดี
เวลลอปเม้นท์ จากัด ที่แสดงไว้ในจานวน 150 ล้านบาท จึงรับรู ้ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน จานวน 106.42 ล้านบาทเพื่อปรับลด
มูลค่าเงินลงทุนให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งแสดงอยูใ่ นบัญชี “ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย” ใน
กาไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการ
14. โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา
รายการเปลี่ ยนแปลงของบัญ ชี โ ครงการที่ อ ยู่อ าศัย เพื่ อ ผูเ้ กษี ยณอายุร ะหว่ างพัฒ นา สาหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ต้ นทุนโครงการ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
446,421,883.35
รับโอนกิจการ (หมายเหตุ 4)
189,053,442.99
72,576,999.27
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
รวม
518,998,882.62
189,053,442.99
โอนออกไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(2,648,075.98)
โอนออกไปเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(238,430,695.34)
โอนออกไปเป็ นสิ ทธิในการใช้ทรัพย์สิน
(15,570,556.35)
โอนออกไปเป็ นต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
(79,835,334.10)
(6,539,222.14)
182,514,220.85
182,514,220.85
ต้ นทุนโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ - ประเภทวิลล่า
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
233,244,200.00
รับโอนกิจการ (หมายเหตุ 4)
205,100,000.00
รับโอนจากโครงการที่อยูอ่ าศัยเพือ่ ผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
2,648,075.98
ผลขาดทุนจากการตีราคาเป็ นมูลค่ายุติธรรม (ระดับ 2)
(30,792,275.98)
205,100,000.00
205,100,000.00
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
ผลกาไรจากการตีราคาเป็ นมูลค่ายุติธรรมสะสม
มูลค่ายุติธรรม - สุ ทธิ

148,692,993.07
56,407,006.93
205,100,000.00

148,692,993.07
56,407,006.93
205,100,000.00
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ราคายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว อ้างอิงจากราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคา
อิสระ คือ บริ ษทั เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์ วิส จากัด ตามรายงานการประเมินทรัพย์สินลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563
ซึ่งราคาประเมินดังกล่าวข้างต้นได้พิจารณาจากวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด โดยถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับ
ที่ 2 จากเกณฑ์ขอ้ มูลที่นามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีสัญญาเช่าที่พกั อาศัยประเภทวิลล่าที่ได้ทากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คื อ เครื อญาติกรรมการ
บริ ษทั ฯ จานวน 1 สัญญา (หมายเหตุ 6.8) โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการจัดทาสัญญาเช่าวิลล่าหลังดังกล่าวกลับคืน อายุสัญญาเช่า 3 ปี
อัตราค่าเช่าไตรมาสละ 385,420.00 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นบ้านตัวอย่างของโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั ฯ ได้จดจานองที่ดินพร้อมทั้งสิ่ งปลูกสร้างโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่าง
พัฒนาประเภทวิลล่าจานวนหกวิลล่ากับธนาคารแห่ งหนึ่ง เพื่อใช้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อ เพื่อสนับสนุนทางด้านการเงิน
ในการดาเนินโครงการ ซึ่งมีราคาตามบัญชี 122.66 ล้านบาท (หมายเหตุ 23)
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ราคาทุน:
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารสานักงานขาย
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้
ห้องตัวอย่างและสานักงานขาย
เครื่ องใช้ในการดาเนินงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารสานักงานขาย
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน

4,458,247.87
22,214,160.49
15,111,342.35
4,801,303.82
12,599,288.96

3,864,543.30
29,076,942.82
12,893,330.76
129,727,268.36

8,843,806.91
27,789,968.96
18,103,571.78
5,593,176.80
23,561,927.03

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

-

(13,730,947.66)
(13,730,947.66)

-

มาตรฐานการ
รายงานทางการ
เงินฉบับที่ 16

4,458,247.87
22,214,160.49
15,111,342.35
4,801,303.82
12,599,288.96

3,864,543.30
15,345,995.16
12,893,330.76
115,996,320.70

8,843,806.91
27,789,968.96
18,103,571.78
5,593,176.80
23,561,927.03

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563

2,129,769.56
3,106,381.11 (3,741,347.83)
2,676,150.79
3,079,430.05 (2,660,385.39)
248,754.96
(76,899.00)
4,950,351.09 (704,850.99)

2,129,081.94
(47,734.84)
75,720.00 (433,644.86)
4,204,314.29
19,013,984.51 (8,592,418.61)

437,050.00 (4,145,457.36)
377,049.35 (2,896,683.52)
39,568.22
(76,900.00)
11,751,200.71 (991,998.03)

เพิ่มขึน้

1,828,731.85
12,750,000.00
-

รับโอน
(โอนออก)

-

-

1,326,323.95
4,271,028.04
(14,578,731.85)
238,430,695.34
4,271,028.04

39,271,633.15
66,375,554.85
43,125,062.75
88,332,120.64
-

เคลื่อนไหวระหว่างปี
รับโอนจากโครงการที่อยู่
อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
ลดลง
ระหว่างพัฒนา

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
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2,129,769.56
4,458,247.87
21,579,193.77
2,676,150.79
15,530,387.01
4,973,159.78
16,844,789.06

5,190,867.25
2,081,347.10
19,259,098.34
2,518,913.20
369,119,609.98

39,271,633.15
66,375,554.85
8,843,806.91
69,035,356.20
88,332,120.64
28,333,937.61
5,555,845.02
34,321,129.71

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
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ราคาทุน:
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารสานักงานขาย
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
เครื่ องใช้ในการดาเนินงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมราคาทุน

เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้
ห้องตัวอย่างและสานักงานขาย
เครื่ องใช้ในการดาเนินงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
สุ ทธิ

มาตรฐานการ
รายงานทางการ
เงินฉบับที่ 16
(4,293,716.24)
(4,293,716.24)

มาตรฐานการ
รายงานทางการ
เงินฉบับที่ 16
(10,654,737.38)
(10,654,737.38)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

1,934,373.97
18,656,464.25
79,775,181.71
(401,384.00)
49,550,702.65

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

23,837,541.60
5,354,500.00
5,395,905.57
13,558,232.16
23,066,190.48
1,995,788.95
73,208,158.76

23,837,541.60
5,354,500.00
5,395,905.57
13,558,232.16
12,411,453.10
1,995,788.95
62,553,421.38

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563

1,934,373.97
14,362,748.01
75,481,465.47
(401,384.00)
40,113,471.23

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563

(193,030.00)
39,568.22
(76,900.00)
485,650.03 (421,948.05)
(433,644.86)
234,326.90
759,545.15 (1,125,522.91)

1,828,731.85
4,271,028.04
(1,828,731.85)
4,271,028.04

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เคลื่อนไหวระหว่างปี
รับโอน
เพิ่มขึน้
ลดลง
(โอนออก)

3,410,281.66
255,911.14
(3,643.01)
947,946.03 (433,643.86)
20,804,976.39 (7,620,770.08)

เพิ่มขึน้
-

3,423,761.68
3,423,761.68

รับโอน
(โอนออก)

39,271,633.15
66,375,554.85
8,843,806.91
43,125,062.75
88,332,120.64
15,087,166.98
5,190,867.25
1,750,000.00
267,976,212.53

รับโอนกิจการ

เคลื่อนไหวระหว่างปี
รับโอนจากโครงการที่อยู่
อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
ลดลง
ระหว่างพัฒนา

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
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39,271,633.15
66,375,554.85
8,843,806.91
68,598,306.20
88,332,120.64
5,354,500.00
5,358,573.79
28,709,101.12
5,190,867.25
17,998,836.28
401,384.00
334,434,684.19

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

5,344,655.63
252,268.13
18,300,811.86
92,089,433.46
(401,384.00)
276,628,792.52

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

รายงานประจำ�ปี 2563

123

(3,771,196.46)
(3,771,196.46)

18,792,993.60
5,354,253.00
4,622,318.52
9,221,532.35
15,907,091.52
53,898,188.99
(401,384.00)
18,908,585.77

18,792,993.60
5,354,253.00
4,622,318.52
9,221,532.35
12,135,895.06
50,126,992.53
(401,384.00)
12,025,044.85

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
358,819.87
2,020,524.68 (193,029.00)
450,873.24
248,754.96
(76,899.00)
1,821,192.67 (327,831.40)
242,934.97
551,338.00 (433,643.86)
5,694,438.39 (1,031,403.26)
3,423,761.68
3,423,761.68

1,770,949.69
4,458,247.87
909,440.37
2,225,277.55
2,813,578.27
5,101,720.66
1,433,561.75
18,712,776.16

รับโอนกิจการ

2,129,769.56
4,458,247.87
21,529,929.65
2,676,150.79
5,354,253.00
4,794,174.48
13,528,471.89
5,344,655.63
17,110,912.63
76,926,565.50
(401,384.00)
257,106,734.69

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
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บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งคือ บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จากัด มีเครื่ องจักรที่ใช้เป็ นหลักประกันสิ นเชื่อเพื่อการซื้ อเครื่ องจักรกับธนาคารแห่ งหนึ่ง ซึ่ งมีราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
จานวน 10.50 ล้านบาท (หมายเหตุ 23)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอุปกรณ์ที่หักค่าเสื่ อมราคาเต็มตามอายุการใช้งานแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ มีราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมจานวน 54.51 ล้านบาท (31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562: จานวน 51.33 ล้านบาท)

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ได้บนั ทึกรวมอยู่ในกาไรขาดทุนของงบการเงินรวมจานวนเงิน 20.80 ล้านบาท และ 11.96 ล้านบาท ตามลาดับ และ
รวมอยูใ่ นกาไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการจานวนเงิน 5.69 ล้านบาท และ 5.53 ล้านบาท ตามลาดับ

ค่าเสื่ อมราคาสะสม:
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารสานักงานขาย
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
เครื่ องใช้ในการดาเนินงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
สุ ทธิ

มาตรฐานการ
รายงานทางการ
เงินฉบับที่ 16

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เคลื่อนไหวระหว่างปี
รับโอน
เพิ่มขึน้
ลดลง
(โอนออก)
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52,083,617.49
13,730,947.66
65,814,565.15
4,293,716.24
4,293,716.24

มาตรฐานการ
รายงานทางการ
เงินฉบับที่ 16
39,138,340.68
10,654,737.38
49,793,078.06
3,771,196.46
3,771,196.46

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
-

3,771,196.46
3,771,196.46
46,021,881.60

39,138,340.68
10,654,737.38
49,793,078.06

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563

4,293,716.24
4,293,716.24
61,520,848.91

52,083,617.49
13,730,947.66
65,814,565.15

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563

(338,306.48)
(338,306.48)

(1,185,046.73)
(1,185,046.73)

4,001,202.57
1,619,246.38
5,620,448.95

2,942,225.73
2,942,225.73

(338,306.48)
(338,306.48)

(1,185,046.73)
(1,185,046.73)

(3,423,761.68)
(3,423,761.68)

(4,271,028.04)
(4,271,028.04)

-

15,570,556.35
15,570,556.35

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เคลื่อนไหวระหว่างปี
รับโอน
เพิ่มขึน้
ลดลง
(โอนออก)

8,914,890.91
2,236,173.95
11,151,064.86

6,219,445.99
6,219,445.99

เพิ่มขึน้

174,736.99
174,736.99

3,145,265.77
3,145,265.77

รับโอนกิจการ

(3,423,761.68)
(3,423,761.68)

(4,271,028.04)
(4,271,028.04)

รับโอน
(โอนออก)

4,175,939.56
1,628,374.68
5,804,314.24
44,620,180.55

45,225,832.18
5,198,662.61
50,424,494.79

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

8,914,890.91
2,767,822.03
11,682,712.94
70,465,779.78

73,873,619.83
8,274,872.89
82,148,492.72

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
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ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้บนั ทึกรวมอยู่ในกาไรขาดทุนของงบการเงินรวมจานวนเงิน 11.15 ล้านบาท และรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนเงิน 5.62 ล้านบาท

ราคาทุน:
อาคาร
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:
อาคาร
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
สุ ทธิ

ราคาทุน:
อาคาร
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:
อาคาร
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
สุ ทธิ

มาตรฐานการ
รายงานทางการ
เงินฉบับที่ 16

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

เคลื่อนไหวระหว่างปี
รับโอนจากโครงการที่อยู่
อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
ลดลง
ระหว่างพัฒนา

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม

17. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

รายงานประจำ�ปี 2563
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18. สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

ราคาทุน:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิบตั ร
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
โปรแกรมระหว่างติดตั้ง
ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
รวมราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ ายสะสม:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิบตั ร
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
รวมตัดจาหน่ ายสะสม
สุ ทธิ

ราคาทุน:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิบตั ร
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
โปรแกรมระหว่างติดตั้ง
ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
รวมราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ ายสะสม:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิบตั ร
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
รวมตัดจาหน่ ายสะสม
สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

เพิ่มขึน้

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
เคลื่อนไหวระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ลดลง
รับโอน(โอนออก)
พ.ศ. 2563

18,173,279.54
1,500,000.00

2,036,153.62
-

-

1,301,443.68
-

21,510,876.84
1,500,000.00

2,705,784.89
3,572,698.94
25,951,763.37

417,000.00
2,750,000.00
5,203,153.62

-

(1,301,443.68)
-

3,122,784.89
2,271,255.26
2,750,000.00
31,154,916.99

5,142,635.50
1,499,995.00

2,209,139.65
-

-

-

7,351,775.15
1,499,995.00

629,266.04
7,271,896.54
18,679,866.83

291,570.79
2,500,710.44

-

-

920,836.83
9,772,606.98
21,382,310.01

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

เพิ่มขึน้

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เคลื่อนไหวระหว่างปี
ลดลง
รับโอนกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

16,530,675.54
1,500,000.00

289,999.40
-

-

1,351,675.68
-

18,172,350.62
1,500,000.00

1,215,000.00
300,000.00
19,545,675.54

417,000.00
706,999.40

-

2,750,000.00
4,101,675.68

1,632,000.00
300,000.00
2,750,000.00
24,354,350.62

4,180,683.85
1,499,995.00

1,764,025.24
-

-

122,763.02
-

6,067,472.11
1,499,995.00

196,502.40
5,877,181.25
13,668,494.29

142,083.73
1,906,108.97

-

122,763.02

338,586.13
7,906,053.24
16,448,297.38
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ค่ า ตั ด จ าหน่ า ยส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ได้ บั น ทึ ก รวมอยู่ ใ นก าไรขาดทุ น ของ
งบการเงิ นรวมจานวนเงิน 2.50 ล้านบาท และ 1.45 ล้านบาท ตามลาดับ และรวมอยู่ในกาไรขาดทุนของงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการจานวนเงิน 1.91 ล้านบาท และ 0.88 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่หักค่าตัดจาหน่ ายเต็มตามอายุการใช้งานแล้วแต่ยงั คง
ใช้งานอยูม่ ีราคาทุนก่อนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมจานวน 4.91 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562: จานวน 4.56 ล้านบาท)
19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
หน่ วย: บาท
2563
2562
2563
2562
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
MOR, MOR-3.18,
MMR-1.25,
26,110,754.91
7,968,990.09
MMR-1.25, MRR-1.50,
F/D Rate+2
F/D Rate+2
ทรัสต์รีซีท
2
4,693,969.21
ทรัสต์รีซีทในประเทศ
3.48 - 4.25
4.25, 5
66,773,052.96
72,166,126.34
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
MLR, MLR-2,
MLR-(1.25, 2),
174,433,844.66 137,148,729.79
3.47 - 4.35
4 - 4.75
เงินกูย้ ืมระยะสั้น*
- วงเงิน 61 ล้านบาท - The Teak
MLR-1.40
60,804,117.55
Sathorn - Nanglinchee
- วงเงิน 63 ล้านบาท - Grandis
MLR-1.40
63,000,000.00
Kingkeaw
267,317,652.53 345,781,932.98
รวม

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ทรัสต์รีซีท
ทรัสต์รีซีทในประเทศ
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
หน่ วย: บาท
2563
2562
2563
2562
MOR-3.18, MMR-1.25
MMR-1.25
14,994,635.25
3,379,815.23
2
4,693,969.21
3.48 - 4.25
4.25, 5
66,773,052.96
72,166,126.34
MLR, MLR-2, 3.47-4.35 MLR-2, 4 - 4.75
174,433,844.66 129,116,229.79
256,201,532.87 209,356,140.57

*ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นข้างต้นไปเป็ นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินเนื่องจากได้รับการขยายระยะเวลากาหนดชาระคืนจากภายใน 12 เดือนนับแต่วนั ที่ทาสัญญาเป็ นภายใน 24 เดือนนับแต่
วันที่ทาสัญญา (หมายเหตุ 23)
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20. เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
เจ้ าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
69,560,896.63 74,260,756.38 63,793,243.45 48,324,113.48
853,568.62
8,332,175.77
697,844.68
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
70,414,465.25 82,592,932.15 64,491,088.13 48,324,113.48
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้า
เจ้ าหนีอ้ ื่น
เงินทดรองรับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
118,387.71
213,354.39
19,937.42
15,000.00
เจ้าหนี้อื่น
12,050,405.69 16,086,410.74
4,052,672.00 11,055,191.81
เจ้าหนี้อื่นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
56,670.00
เจ้าหนี้ค่าโอนธุรกิจ - บริ ษทั ย่อย
43,578,849.92
ค่านายหน้าค้างจ่าย
5,598,301.06 10,105,839.85
4,876,946.21
8,840,388.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
16,003,638.30 12,513,432.41
9,949,980.72
6,724,778.95
ต้นทุนงานโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุ
ระหว่างพัฒนาค้างจ่าย
42,339,213.45 33,049,460.78 42,339,213.45
โบนัสค้างจ่าย
6,268,499.99
6,268,499.99
6,268,499.99
6,268,499.99
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
3,215,234.02
3,878,229.72
3,215,234.02
3,553,366.70
ดอกเบี้ยค้างจ่ายบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
305,095.89
4,744.27
309,840.16
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
310,907.13
168,220.65
19,285.85
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
904,606.57
2,209,758.94
634,430.13
694,195.39
310,053.38
145,489.13
อื่น ๆ
87,119,247.30 85,000,462.49 114,959,793.98 37,461,261.51
รวมเจ้ าหนีอ้ ื่น
157,533,712.55 167,593,394.64 179,450,882.11 85,785,374.99
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
21. หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา
เงินจองและเงินมัดจาค่าซื้อห้องชุด
30,799,342.27 45,229,295.11
เงินมัดจาค่าสิ นค้ารับล่วงหน้า
17,246,676.20 14,595,487.85
4,986,952.99
3,393,193.08
291,028.04
เงินมัดจาห้องพัก
48,337,046.51 59,824,782.96
4,986,952.99
3,393,193.08
รวม
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22. หนีส้ ินจากเงินที่ต้องคืนให้ กับผู้เช่ า
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
หมุนเวียน
ไม่ หมุนเวียน
2563
2562
2563
2562
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
22,024,000.00
43,368,000.00
73,776,625.00
22,024,000.00
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
(47,267,690.31)
22,024,000.00
43,368,000.00
26,508,934.69
22,024,000.00
สุ ทธิ

หมุนเวียน

หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
สุ ทธิ

2563
22,024,000.00
22,024,000.00

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
-

ไม่ หมุนเวียน

2563
73,776,625.00
(47,267,690.31)
26,508,934.69

2562
-

23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกราคม
รับโอนจาก
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
เพิม่ ขึน้
ลดลง
เงินกู้ยืมระยะสั้น
พ.ศ. 2563
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
วงเงินรวม 599.72 ล้านบาท - เพือ่ โครงการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
272,762,101.67 74,679,633.00 (103,794,736.93) 123,804,117.55 367,451,115.29
วงเงินรวม 60 ล้านบาท - เพือ่ โครงการที่อยู่
อาศัยเพือ่ ผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
60,000,000.00
(15,763,604.89)
44,236,395.11
วงเงินรวม 8.93 ล้านบาท - เพื่อซื้อเครื่ องจักร
8,925,000.00 (1,347,872.44)
7,577,127.56
วงเงินรวม 46.63 ล้านบาท - เพื่อช่วยเหลือ
จากผลกระทบ COVID - 19
42,398,619.56
42,398,619.56
รวม
332,762,101.67 126,003,252.56 (120,906,214.26) 123,804,117.55 461,663,257.52
หัก ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี (60,000,000.00)
(217,176,356.91)
272,762,101.67
244,486,900.61
สุ ทธิ
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
วงเงินรวม 60 ล้านบาท - เพือ่ โครงการที่อยู่
อาศัยเพือ่ ผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
วงเงินรวม 36.63 ล้านบาท - เพื่อช่วยเหลือ
จากผลกระทบ COVID - 19
รวม
หัก ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563
-

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เพิม่ ขึน้
ลดลง
รับโอนกิจการ
พ.ศ. 2563
24,631,619.56
24,631,619.56

-

44,236,395.11

44,236,395.11

-

7,767,000.00
52,003,395.11

32,398,619.56
76,635,014.67

-

(44,236,395.11)
32,398,619.56

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษ ทั ฯ มีวงเงินกูย้ ืมเงินระยะยาวเพื่อรับการสนับสนุ นทางการเงิน กับธนาคารพาณิ ช ย์
ในประเทศ 4 แห่ ง ซึ่งมีเงื่อนไขที่สาคัญตามสัญญา ดังนี้
วงเงิน
วงเงิน
หน่ วย: ล้านบาท
ระยะเวลาชาระหนี้
อัตราดอกเบีย้ ร้ อยละ
วงเงิน - เพื่อโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์
1
154.47
48 เดือนนับแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ร้อยละ MLR-1.65 ต่อปี
2
161.25
48 เดือนนับแต่วนั ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ร้อยละ MLR-1.65 ต่อปี
3
160.00*
36 เดือนนับแต่วนั ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ร้อยละ MLR-0.75 ต่อปี
4
61.00*
24 เดือนนับแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ร้อยละ MLR-1.40 ต่อปี
5
63.00*
24 เดือนนับแต่วนั ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ร้อยละ MLR-1.40 ต่อปี
รวม
599.72
วงเงิน - เพื่อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่ างพัฒนา
6
60.00**
36 เดือนนับแต่วนั ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
60.00
รวม

ร้อยละ MLR ต่อปี

วงเงิน - เพื่อซื อ้ เครื่ องจักร
7
8.93
รวม
8.93

ร้อยละ 7.71 ต่อปี

48 เดือนนับแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วงเงิน - เพื่อช่ วยเหลือจากผลกระทบ COVID - 19
8
10.00
60 เดือนนับแต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
9
10
รวม
รวมทั้งสิ้น

24.63
12.00**
46.63
715.28

60 เดือนนับแต่วนั ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563
24 เดือนนับแต่วนั ที่ 18 พฤศจิกายนพ.ศ. 2563

เดือนที่ 1-24 ร้อยละ MLR-1.6 ต่อปี
เดือนที่ 25-60 ร้อยละ MLR ต่อปี
ร้อยละ MLR-2.65 ต่อปี
ร้อยละ 2 ต่อปี

วงเงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวข้างต้นค้ าประกันโดยบัญชีเงินฝากประจากรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั บิวเดอร์สมาร์ท จากัด (มหาชน)
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของโครงการ เครื่ องจักรของบริ ษทั ย่อย และค้ าประกันโดยบริ ษทั บิวเดอร์สมาร์ท จากัด (มหาชน)
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*เงื่อนไขทางการเงินที่สาคัญที่ตอ้ งปฎิบตั ิตามสาหรับวงเงินกูว้ งที่ 3 4 และ 5: วงเงินรวม 284.00 ล้านบาท สรุ ปได้ดงั นี้
1. กาหนดให้บริ ษทั ย่อยไม่ลดทุนจดทะเบียน หรื อเข้าควบกับนิติบุคคลอื่น
2. กาหนดให้บริ ษทั ย่อยไม่เปลี่ ยนแปลงสภาพความเป็ นนิ ติบุคคล คณะกรรรมการบริ ษทั ย่อย หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรื อวัตถุประสงค์
3. กาหนดให้บริ ษทั ย่อยไม่เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผูถ้ ือหุ้นไปจากสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ทาสัญญา
**เงื่อนไขทางการเงินที่สาคัญที่ตอ้ งปฎิบตั ิตามสาหรับวงเงินกูว้ งที่ 6 และ 10: วงเงินรวม 72.00 ล้านบาท สรุ ปได้ดงั นี้
1. กาหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องรักษาสถานะของบริ ษทั ตามงบการเงินฉบับจัดส่ งตามกรมสรรพากร ไม่ให้มีผลขาดทุนเกินทุน
และ/หรื อ จัดหาแหล่งเงินทุนอื่น เพื่อให้ส่วนทุนเป็ นบวก
2. กาหนดให้บริ ษทั ฯ ห้ามให้กรรมการ/ผูถ้ ือหุ้น/กิจการในเครื อ กูย้ ืมเงิน เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากผูใ้ ห้กู้
24. หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
- ภายใน 1 ปี
17,880,490.10
2,325,427.68
7,917,110.44
1,682,967.96
- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
68,881,997.07
4,464,581.08 45,076,009.03
3,036,966.34
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
(12,726,040.26)
(641,690.52) (8,989,302.84)
(462,459.45)
มูลค่าปัจจุบันของหนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
74,036,446.91
6,148,318.24 44,003,816.63
4,257,474.85
หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
(14,352,798.38) (2,034,062.12) (5,934,022.57) (1,482,989.02)
59,683,648.53
4,114,256.12 38,069,794.06
2,774,485.83
สุ ทธิ
25. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - สุ ทธิ
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ตัว๋ แลกเงินระยะสั้น
6.2 - 7
6.2
30,000,000.00 50,000,000.00
หุ้นกูร้ ะยะสั้น
6.4
90,000,000.00
รวม
30,000,000.00 140,000,000.00
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี - ตัว๋ แลกเงินระยะสั้น
(885,263.98)
(243,700.43)
29,114,736.02 139,756,299.57
สุ ทธิ
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริ ษ ัท ฯ มี ตั๋วแลกเงิน ระยะสั้ น วงเงิ น ไม่เกิ น 214.52 ล้านบาท ระยะเวลาไม่ เกิ น 270 วัน
ครบกาหนดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่อนุ มตั ิให้เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุน เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย
แห่งหนึ่ง และหรื อเป็ นทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ
54
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั ฯ มีหุ้นกูร้ ะยะสั้นจานวนเงินรวม 90.00 ล้านบาท ชนิดระบุผถู ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
ไม่มีหลักประกัน คืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ ครบกาหนดและไถ่ถอนแล้วในวันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2563
26. ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
8,108,004.98 8,504,311.00
6,373,655.00 6,465,027.00
เพิ่มขึ้นจากการโอนกิจการ
1,435,074.50
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
1,047,009.96 1,142,748.50
891,728.21
891,162.00
ต้นทุนดอกเบี้ย
245,090.96
251,030.98
201,803.25
196,524.00
ต้นทุนบริ การในอดีต
605,686.50
360,588.00
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
กาไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
(2,344,562.00)
(1,856,740.00)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
(51,210.00)
317,094.00
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(2,000,200.00)
(2,000,200.00)
6,902,060.96 6,373,655.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 7,399,905.90 8,108,004.98
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ได้บนั ทึกรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุน
ของงบการเงินรวมจานวนเงิน 1.29 ล้านบาท และ 2.00 ล้านบาท ตามลาดับ และรวมอยู่ในกาไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะ
กิจการจานวนเงิน 1.09 ล้านบาท และ 1.45 ล้านบาท ตามลาดับ
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล และสะท้อนประมาณการของ
จังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็ นไปได้ท่ีจะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณ
การจากตารางมรณะ
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และและ พ.ศ. 2562
(แสดงด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก) มีดงั นี้
(อัตราร้ อยละ/ปี )
งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
เงินเดือนรายเดือนในอนาคตที่เพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

2.55 - 3.29
6.34

2.55 - 3.29
6.34

2.66
6.34

2.66
6.34
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(อัตราร้ อยละ/ปี )
งบการเงินรวม
2563
อัตรามรณะ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

ร้อยละ 100 ของตาราง ร้อยละ 100 ของตาราง ร้อยละ 100 ของตาราง ร้อยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย พ.ศ. 2560 มรณะไทย พ.ศ. 2560 มรณะไทย พ.ศ. 2560 มรณะไทย พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติหลักต่อมูลค่าปั จจุบนั ของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้ 0.5%
ลดลง 0.5%
เพิม่ ขึน้ 0.5%
ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด
(8.67)
9.28
(6.77)
7.22
อัตราการขึ้นเงินเดือน
9.34
(8.61)
7.27
(6.72)
อัตราการหมุนเวียน
(8.53)
9.41
(6.66)
7.34
การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
7,711,589.86
5,042,697.60
เกินกว่า 5 ปี
12,046,479.84
9,216,238.34
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิ จจานุ เบกษา
ซึ่ งได้กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับ
ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้น
ไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยได้บนั ทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในกาไรหรื อขาดทุน
ของงวดที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ คือไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2562
27. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
11,315,632.83
16,461,954.90
3,962,459.92
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
2,701,502.03
-
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รายการเคลื่ อนไหวของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี ที่ เกิ ดขึ้ น ในระหว่ างปี สิ้ น สุ ดวันที่ 31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้า
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
ขาดทุนทางภาษี
ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน
รวมสิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาทางภาษี - อสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รวมหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563

45,020.87
-

2,365,081.40
1,080,503.99
-

2,008,993.64
678,735.28
-

1,621,600.99 (141,619.81)
983,757.85 (487,387.47)
18,174,067.43 (18,174,067.43)
5,304,157.97 (913,042.16)

1,479,981.18
496,370.38
4,391,115.81

1,274,731.00
-

29,484,148.76 (19,671,096.00)

9,813,052.76

3,962,459.92

กาไร
(ขาดทุน)

2,320,060.53
1,080,503.99
-

กาไร
(ขาดทุน)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

21,284,227.18

2,008,993.64
678,735.28
21,284,227.18

287,014.90
474,059.35
3,127,770.94

(181,333.72)
22,311.20
-

1,380,412.18
496,370.55
3,127,770.94

3,888,845.19

21,125,204.66

28,976,509.77

รับโอนธุรกิจ
-

(728,659.33)

(504,494.06) (1,233,153.39)

-

(1,184,272.37)

(17,439,856.60)

6,158,455.20 (11,281,401.40)

-

(11,281,401.45)

(18,168,515.93)

5,653,961.14 (12,514,554.79)

-

(12,465,673.82)

(48,881.05) (1,233,153.42)
-

(11,281,401.45)

(48,881.05) (12,514,554.87)

สุ ทธิ

11,315,632.83 (14,017,134.86) (2,701,502.03) 3,962,459.92

(8,576,828.63) 21,076,323.61

16,461,954.90

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้:
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

11,315,632.83
-

(2,701,502.03)

3,962,459.92
-

16,461,954.90
-

11,315,632.83

(2,701,502.03)

3,962,459.92

16,461,954.90

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2562

กาไร
(ขาดทุน)

กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2562

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
2,131,800.81 188,259.72
2,320,060.53 1,860,733.92
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้า
1,080,503.99
1,080,503.99 678,735.28
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
1,700,862.20 399,893.19 (479,154.40) 1,621,600.99 1,293,005.40
ผลแตกต่างค่าเสื่ อมราคา
79,596.88
(79,596.88)
84,144.25
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
547,811.18 435,946.67
983,757.85
ขาดทุนทางภาษี
15,698,239.37 2,475,828.06
- 18,174,067.43
5,304,157.97
5,304,157.97
ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน
รวมสิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี 21,238,814.43 8,724,488.73 (479,154.40) 29,484,148.76 3,916,618.85

กาไร
(ขาดทุน)
148,259.72
-

กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
2,008,993.64
678,735.28

289,654.80 (307,929.20) 1,274,731.00
(84,144.25)
353,770.27

(307,929.20) 3,962,459.92
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หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2562

กาไร
(ขาดทุน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2562

กาไร
(ขาดทุน)

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาทางภาษี - อสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
(278,301.20) (450,358.13)
(728,659.33)
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
(15,333,773.81) (2,106,082.79)
- (17,439,856.60)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(15,612,075.01) (2,556,440.92)
- (18,168,515.93)
รวมหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
5,626,739.42 6,168,047.81 (479,154.40) 11,315,632.83 3,916,618.85
สุ ทธิ
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้:
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ 7,018,847.42
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (1,392,108.00)
5,626,739.42

กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

353,770.27

(307,929.20) 3,962,459.92

11,315,632.83 3,916,618.85
-

3,962,459.92
-

11,315,632.83 3,916,618.85

3,962,459.92

บริ ษทั ย่อยทุกแห่ งมีผลขาดทุนทางภาษียกไปที่ยงั ไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ซึ่ งฝ่ ายบริ หารเห็น
ว่าบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะยังไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนาผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์ได้ จึงยังไม่ได้
รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
หมดอายุในอีก 1 ปี
155,087.63
155,087.63
หมดอายุในอีก 2-5 ปี
8,380,807.89 2,210,836.75
690,202.52
697,802.52
ผลแตกต่างชัว่ คราว
9,226,098.04 3,063,726.90
รวม

-

28. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
สาหรับงวดปัจจุบนั
8,634,807.17
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว 14,017,134.86
22,651,942.03
ค่าใช้ จ่าย(รายได้ )ภาษีเงินได้

หน่ วย: บาท

12,455,566.72

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

8,634,807.13

11,302,124.94

(6,168,047.81) (21,076,323.61) (353,770.27)
6,287,518.91 (12,441,516.48) 10,948,354.67
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กระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ งสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2563
2562
อัตราภาษี
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
หน่ วย : บาท
(ร้ อยละ)
หน่ วย : บาท
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(65,423,173.20)
31,204,012.65
ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั ตามอัตราภาษี
20.00
(13,084,634.64)
20.00
6,240,802.53
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร
(0.62)
403,306.96
(0.50)
(156,816.10)
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
(28.84)
18,870,029.30
1.74
541,878.95
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สาหรับผลขาดทุน
(27.78)
18,174,067.43
ผลขาดทุนในปี ก่อนที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี แต่นามาใช้ลดค่าใช้จ่ายภาษี
0.02
(14,476.55)
(0.12)
(36,054.58)
ผลแตกต่างชัว่ คราวในปี ก่อนที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(0.55)
361,996.55
(2.69)
(840,026.32)
(2,058,347.02)
537,734.43
ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน
3.15
1.72
(34.62)
22,651,942.03
20.15
6,287,518.91
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั ตามอัตราภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ คราวในปี ก่อนที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้ จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

2562

หน่ วย: บาท
(64,224,404.46)

20.00
(0.34)

(12,844,880.89)
217,981.06

0.12

(73,987.49)

(0.40)
19.38

259,370.84
(12,441,516.48)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.00
0.50
20.50

หน่ วย: บาท
53,395,621.24
10,679,124.25
269,230.42
10,948,354.67

29. สารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรสารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไร
สุ ทธิ ประจาปี หักด้วยขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
สารองตามกฎหมายไม่สามารถนามาจ่ายปันผลได้
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30. กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และ
เข้าเป็ นกองทุนจดทะเบียนโดยได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกองทุนพนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน และกลุ่มบริ ษทั ฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนนี้ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานเช่นกัน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุนรับอนุ ญาตแห่ งหนึ่ ง เพื่อบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ในระหว่ างปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ได้จ่ ายเงิ น สมทบกองทุ น เป็ นจ านวนเงิ น 3.38 ล้านบาท
(ปี พ.ศ. 2562: 2.23 ล้านบาท)
31. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ได้แก่
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
การเปลี่ยนแปลงของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงาน
ระหว่างทา
13,991,844.47
6,350,345.96 18,316,052.53
1,824,605.46
การเปลี่ยนเเปลงในต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
28,198,152.94 (181,975,698.90)
ซื้อสิ นค้าสาเร็ จรู ป
326,138,406.63 331,954,983.35 201,078,232.15 327,028,664.32
ค่าที่ดิน ค่าที่ปรึ กษาโครงการ และค่าก่อสร้าง
130,964,072.14 372,108,384.18
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
31,899,238.51 47,947,836.86 10,269,509.29
7,606,208.29
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
34,456,751.70 13,416,525.27 13,220,900.60
6,411,945.46
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
102,237,442.09 117,202,190.06 65,105,571.95 78,896,771.60
ค่านายหน้าขาย ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย 25,503,548.27 40,323,554.11 11,403,465.40 17,310,415.32
ค่าขนส่งและจัดจาหน่าย
5,160,785.17
8,492,473.23
4,265,184.43
7,190,188.67
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
7,991,875.87 16,448,457.04
1,180,896.31
6,222,474.86
ค่าที่ปรึ กษาและค่าบริ การวิชาชีพ
7,227,093.99
4,047,194.47
2,870,439.00
2,024,165.00
32. เงินปันผลจ่ าย
ปี พ.ศ. 2562
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผล
การดาเนิ น งานสาหรั บปี พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ้น ละ 0.015 บาท เป็ นจานวนเงิ นรวม 31.96 ล้านบาท กาหนดจ่ายในวัน ที่
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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(4,420.50)

115,164.78 153,487.31
กาไร(ขาดทุน)ตามส่ วนงาน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุ ทธิ
กาไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
กาไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาหรับปี

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้ระหว่างส่วนงาน
ต้นทุนขายและการให้บริ การ

2563
58,875.83
948.28
(64,244.61)
21,237.82

2562
87,633.73
15,047.24
(81,443.15)

ขายสิ นค้ าพร้ อมติดตั้ง

2563
2562
349,972.73 483,152.21
2,461.70
527.32
(237,269.65) (330,192.22)

ขายวัสดุก่อสร้ าง

ต้ นทุนโครงการพัฒนา
อสั งหาริมทรัพย์

4,231.35
15.24
32.63
(14,786.10)
(13,658.54)
10,528.51
(13,636.91)
(203.43)
(13,840.34)
2,732.18
(11,108.16)

(60,322.07)
(22,801.14)
(83,123.21)
(12,983.16)
(96,106.37)

(1,098.30)

(1,102.43)
4.13

7,395.97
(8,498.40)

43,595.96
7.59
1,100.07
(25,209.38)
(12,098.27)
-

13,704.85

17,147.14
(3,442.29)

20,165.38
(3,018.24)

53,297.34
457.25
130.78
(21,342.53)
(12,377.46)
-

2562
2563
2562
35,412.63 210,169.02 243,430.03
(31,181.28) (166,573.06) (190,132.69)

16,078.97
136.40
1,417.38
(20,205.86)
(26,955.85)
(0.84)
(30,792.27)

2563
113,180.90
(97,101.93)

โครงการที่อยู่อาศัย
เพื่อผู้เกษียณอายุ

หน่ วย: พันบาท

-

22,962.18
6,266.84
(60,175.28)
(76,865.74)
201.11
-

2562

(82,435.14) (132,700.15)

(94,959.50) (121,818.59)
12,524.36 (10,881.56)

(73,553.99) (107,610.89)
(21,405.51) (14,207.70)

27,013.00
2,394.98
(39,748.70)
(62,891.91)
(321.36)
-

2563

ส่ วนกลาง

(19,179.59)

3,017.68
(22,197.27)

(18,988.64)
22,006.32

8,317.02
(26,451.93)
(1,730.07)
876.34
-

(3,409.98)
11,727.00

2563

งบการเงินรวม

(19,705.18)

(25,009.34)
5,304.16

(32,944.47)
7,935.13
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(88,075.12)

(65,423.18)
(22,651.94)

(34,724.45)
(30,698.73)

24,916.49

31,204.00
(6,287.51)

40,698.24
(9,494.24)

(7,983.19) 178,736.23 224,270.63
(21,862.58)
705.06
1,572.09
(3,101.06)
3,182.36
3,329.19
(85,163.94) (96,303.91)
2.36 (101,069.69) (102,899.38)
(322.20)
201.11
(30,792.27) 10,528.51

2563
2562
732,198.48 849,628.60
(15,574.56)
7,591.37 (553,462.25) (625,357.97)

2562

ตัดรายการ
ระหว่ างส่ วนงาน

ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดกาไรหรื อขาดทุนตามส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั ต่อไปนี้

ผลการดาเนินงานตามส่ วนงาน และสิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน รวมรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่ วนงาน หรื อที่สามารถปั นส่ วนให้กบั ส่ วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปั นส่ วน
ได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สิ นทรัพย์ รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร และต้นทุนทางการเงิน

กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้นาเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริ หาร การจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นเกณฑ์ในการ
กาหนดส่วนงาน

33. การนาเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
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18,908.59
13,668.49
16,451.79
97,457.87

9,374.19
38,794.79
12,480.86
36,106.11

144,505.04

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

34,626.28

16,312.04
9,685.68
3,369.14
2,259.42

3,000.00

27,265.79

18,508.80
3,709.93
2,047.06

3,000.00

ขายสิ นค้ าพร้ อมติดตั้ง
2563
2562

656,502.57

182,514.22
205,100.00
249,792.31
21,985.31
4,221.88
(7,111.15)

-

714,568.54

467,720.06
233,244.20
10,444.75
1,301.45
1,858.08

-

4,757.70

1,150.28
1,310.42
2,297.00

-

3,981.44

1,688.56
2,292.88

-

(17,319.38)

(17,319.38)

-

(15,994.03)

823,072.21

182,514.22
205,100.00
276,628.82
70,465.78
21,382.30
16,232.00

50,749.09

827,279.61

446,421.88
233,244.20
49,550.70
18,679.87
27,953.96

51,429.00

งบการเงินรวม
2563
2562

62

กลุ่มบริ ษทั ฯ นาเสนอรายได้ตามส่วนงานแยกตามที่ต้งั ทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า นอกจากนี้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ในต่างประเทศเป็ นจานวนเงินไม่เป็ นสาระสาคัญ
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั ต่อไปนี้
หน่ วย: พันบาท
ในประเทศไทย
ต่ างประเทศ
ตัดรายการระหว่างส่ วนงาน
งบการเงินรวม
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
689,107.04 771,794.80
46,501.41
93,686.32
(3,409.97) (15,852.52) 732,198.48 849,628.60

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานภูมศิ าสตร์

(21,298.18)
5,304.15

ตัดรายการระหว่ างกัน
2563
2562

กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลูกค้ารายใหญ่สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จานวนหนึ่งราย เป็ นรายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง จานวนเงินรวม 41.88 ล้านบาท

48,429.00

47,749.09

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน
โครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุ
ระหว่างพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุ ทธิ
อืน่ ๆ

ขายวัสดุก่อสร้ าง
2563
2562

หน่ วย: พันบาท
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อ
ต้ นทุนโครงการพัฒนา
ผู้เกษียณอายุ
อสั งหาริมทรัพย์
2563
2562
2563
2562

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทบยอดรายการสิ นทรัพย์ และรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสาคัญของแต่ละส่ วนงานกับจานวนรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มี
ดังต่อไปนี้
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34. เครื่ องมือทางการเงิน
ก) นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงทางการเงิน ที่ สาคัญได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย ความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน และความเสี่ ยงจากสิ นเชื่อ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้กยู้ ืมเงินเพื่อใช้ในการดาเนินงานซึ่ง ต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบ
ลอยตัว รายได้จากการขายและต้นทุนขายมีบางส่ วนที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และความเสี่ ยงจากสิ นเชื่อเกิดจากการที่
กลุ่มบริ ษทั ฯ ขายสิ นค้าโดยให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะพิจารณาเลือกใช้เครื่ องมือและอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวตามความเหมาะสม
กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินลงทุนระยะสั้น หนี้สินกับสถาบัน
การเงิน และหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้น
กลุ่มบริ ษทั ฯ เชื่อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อผล
การดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของกิจการดังนั้นกลุ่มบริ ษทั ฯ จึงมิได้ใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้ องกัน
ความเสี่ ยงดังกล่าว
ค) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีเจ้าหนี้และรายการซื้อสิ นค้า
ที่คาดว่าจะเกิดที่เป็ นเงินตราต่างประเทศในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ
ไม่มีการป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเจ้าหนี้การค้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้มีการทาสัญญาป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

หน่ วย: บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
(บาทต่ อหน่ วยเงินตราต่ างประเทศ)
สกุลเงิน
ทางการเงิน
ทางการเงิน
ทางการเงิน ทางการเงิน
อัตราซื้อ
อัตราขาย
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา 24,145,723.69 4,786,284.53 23,703,368.68 4,690,970.14
29.87
30.21
ดอลลาร์นิวซีแลนด์
753,441.13
21.23
21.84
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
33,968.64
22.52
23.32
หน่ วย: บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ ทาง
หนีส้ ินทาง
สินทรัพย์
หนีส้ ินทาง (บาทต่ อหน่ วยเงินตราต่ างประเทศ)
สกุลเงิน
การเงิน
การเงิน
ทางการเงิน
การเงิน
อัตราซื้อ
อัตราขาย
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา 21,806,193.65 10,856,729.51 21,337,150.02 10,850,985.67
29.98
30.33
ดอลลาร์นิวซีแลนด์
9,560,169.54
19.92
20.52
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
398,009.13
20.68
21.42
ยูโร
5,911,825.60
5,911,825.60
33.38
34.08
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ง) ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนยั สาคัญ นโยบายของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือ ทาให้
มัน่ ใจได้ว่า ได้ขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
จ) การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคา
เสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะใช้วิธีราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินที่ ไม่ได้วดั มูลค่ายุติธรรม เนื่ องจาก
บริ ษทั ฯ ตั้งใจและถือจนครบกาหนด จึงจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด แสดงในราคา
ทุนตัดจาหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี) ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซ้ือมากับมูลค่าไถ่ถอนของ
ตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ ซึ่ งมูลค่ายุติธรรมแสดงได้ดงั นี้
หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่า
ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
สินทรัพย์ทางการเงินทีไ่ ม่ ได้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดชาระ - สุ ทธิ
10.77
11.61
หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่า
ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
สินทรัพย์ทางการเงินทีไ่ ม่ ได้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดชาระ - สุ ทธิ

10.91

-

11.48

-

ในระหว่างปี ปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้
35.1 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดิน สิ่ งปลูกสร้าง รถยนต์ที่อายุสัญญาเช่าสิ้ นสุ ดภายในหนึ่ งปี นับจาก
วันที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ หรื อสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมี มูลค่าต่า และ
สัญญาบริ การ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันข้างต้นกับบุคคลภายนอกที่จะต้องจ่ายในอนาคต ดังนี้
ปี
หน่ วย: บาท
ภายใน 1 ปี
2,922,732.64
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
1,648,910.00
35.2 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน ดังนี้
งบการเงินรวม
หน่ วย: ล้านบาท
วงเงิน
เบิกใช้
ยังไม่ ได้ ใช้
1) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
37.42
(26.11)
11.31
2) เงินกูย้ ืมระยะสั้น - ทรัสต์รีซีท, เลตเตอร์ออฟเครดิต
340.50
(266.26)
74.24
และตัว๋ สัญญาใช้เงิน
3) สัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า
68.04
68.04
4) วงเงินหนังสื อค้ าประกัน
120.50
(34.07)
86.43
5) เงินกูย้ ืมระยะยาว
487.72
(356.98)
130.74
1,054.18
(683.42)
370.76
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคาร เพื่อค้ าประกันการจ่ายชาระค่า
สิ นค้าให้กบั เจ้าหนี้การค้าบางรายของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 34.07 ล้านบาท
วงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวข้างต้น ค้ าประกันโดยเงินฝากธนาคารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยและเงินลงทุนในพันธบัตรของ
บริ ษทั ฯ (หมายเหตุ 11 และ 12)

36.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่ สาคัญของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือการจัดให้ มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงิ นที่ เหมาะสมและ
การดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ มี อตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 2.25
ต่อ 1 และ 1.24 ต่อ 1 ตามลาดับ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562: 1.92 ต่อ 1 และ 0.68 ต่อ 1)

37.

การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการจัดประเภทงบการเงินรวมบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี
ในงวดปัจจุบนั ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกาไรสุ ทธิหรื อส่วนของผูถ้ ือหุ้น การจัดประเภทรายการใหม่มีดงั ต่อไปนี้
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หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
รายการบัญชี

ตามรายงานไว้

จานวนที่จัดประเภท ตามทีจ่ ัดประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน - สุทธิ
เงินมัดจาและเงินรับล่วงหน้าค่าซื้อห้องชุด
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
เงินมัดจาและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า - หมุนเวียน - สุทธิ
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ

125,887,078.55
211,971,700.56
14,595,487.85
45,229,295.11
104,309,319.91

(1,475,879.65)
1,475,879.65
(44,378,305.92)
22,664,895.40
19,906,300.23
(14,595,487.85)
14,595,487.85
40,724,430.20
43,368,000.00
(82,285,319.91)

124,411,198.90
1,475,879.65
167,593,394.64
22,664,895.40
19,906,300.23
59,824,782.96
40,724,430.20
43,368,000.00
22,024,000.00

4,410,105.96
(102,207,077.32)
-

1,572,085.66
(1,080,892.94)
(692,298.62)
201,105.90

1,572,085.66
3,329,213.02
(102,899,375.94)
201,105.90

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการบัญชี
งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ

38.

ตามรายงานไว้

จานวนที่จัดประเภท ตามที่จัดประเภทใหม่

124,585,879.64

(23,980,703.84)

100,605,175.80

478,500,000.00

23,980,703.84

502,480,703.84

22,810,645.17
(69,984,054.15)
-

22,857,389.33
(21,759,433.12)
(692,298.62)
(405,657.59)

22,857,389.33
1,051,212.05
(70,676,352.77)
(405,657.59)

การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

ข้้อมููลทั่่�วไป
ชื่่�อบริิษััท

:

ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์
เลขทะเบีียนบริิษััท
ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

:
:
:
:

โทรศััพท์์สำำ�นัักงานใหญ่่
โทรสารสำำ�นัักงานใหญ่่
Home Page
จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียน

:
:
:
:

จำำ�นวนทุุนที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้ว

:

บริิษััท บิิวเดอสมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน)
BuilderSmart Public Company Limited
BSM
0107550000173
ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้างคุุณภาพสููง
เลขที่่� 905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุุงเทพมหานคร 10120
0-2683-4900
0-2683-4949
www.bsmgroup.asia
218,514,314.00 บาท
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญ
2,185,143,140 	หุ้้�น
มููลค่่าต่่อหุ้้�นที่่�ตราไว้้
0.10 	บาท
213,050,619.30 บาท (ข้้อมููลล่่าสุุด ณ 31 ธัันวาคม 2563)
บุุคคลอ้้างอิิง

1) นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์

:

บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
93 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
กรุุงเทพมหานคร 10400
โทรศััพท์์ 0-2009-9999

2) ผู้้�สอบบััญชีี

:

บริิษััท เอเอ็็นเอส ออดิิท จำำ�กััด
เลขที่่� 100/72 ชั้้�น 22, 100/2
อาคารว่่องวานิิชคอมเพล็็กซ์์ บีี
ถนนพระราม 9 แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง
กรุุงเทพมหานคร 10310

บริิษััท บิิวเดอสมาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน)
905/7 ซอยพระราม 3 ที่่� 51 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา จ.กรุุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2683-4900 แฟกซ์์ 0-2683-4949
E-mail : customercare@buildersmart.com
WWW.BSMGROUP.ASIA

Website : bsmgroup.asia

