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ซึ่่�งส่งผู้ลกระที่บต่อสังคม เศรษัฐกิจ และธุรกิจแที่บทีุ่กภาคส่วน โดูยในปี
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จากธุรกิจก่อสร้าง จากมาตรการหยุดูและชุะลอการก่ อสร้ า งในเข้ต
กรุ ง เที่พฯ และปริ ม ณฑล ส่ ง ผู้ลให้ ร ายไดู้ จ ากกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ผู้ลิ ต ภั ณ ฑ์
ก่อสร้างลดูลง และโครงการก่อสร้างคอนโดูมิเน่ยมย่านใจกลางเม่อง
ประสบความล่าชุ้า ประกอบกับมาตรการล็อกดูาวน์ที่่�ที่ำาให้ลูกค้าข้อ
ชุะลอการโอนกรรมสิ ที่ ธิ �ห ้ องชุุ ดูออกไป นอกจากน่ � ข้้ อจำากัดู ในการ
เดูินที่างระหว่างประเที่ศข้องประเที่ศต่างๆ รวมที่ั�งประเที่ศไที่ย ที่ำาให้
กระที่บต่ อ ธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ที่รั พ ย์ และโครงการแสนสรา ซึ่่� ง
ลูกค้าเก่อบที่ั�งหมดูเป็นชุาวต่างชุาติย ังม่ความกังวลในการเดูินที่าง
ส่งผู้ลต่อการส่งมอบและการข้ายใหม่ข้องโครงการ
ถู่งแม้ว่าในปีที่่�ผู้่านมา กลุ่มบริษััที่ ต้องเผู้ชุิญกับความที่้าที่ายอย่าง
มากในการรับม่อกับผู้ลกระที่บดูังกล่าว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
และผูู้้บริหารไดู้ทีุ่่มเที่และที่ำางานอย่างหนักเพ่�อแก้ ไข้สถูานการณ์ต่างๆ
โดูยการปรั บ เปล่� ย นแผู้นกลยุ ที่ ธ์ และที่ิ ศ ที่างการดูำา เนิ น งานให้
สอดูคล้องกับสถูานการณ์ที่่�เปล่�ยนแปลงไป เพ่�อให้มั�นใจว่ากลุ่มบริษััที่
สามารถูเติบโตไดู้อย่างยั�งย่นต่อไป
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พนักงาน ผูู้้ถู่อหุ้น พันธมิตรที่างธุรกิจ และผูู้้ม่ส่วนไดู้เส่ยทีุ่กภาคส่วน
ที่่�ให้ความเชุ่�อมั�นและสนับสนุนดู้วยดู่เสมอมา กลุ่มบริษััที่เชุ่�อว่าทีุ่กที่่าน
จะเป็นพลังเพ่�อผู้ลักดูันให้กลุ่มบริษััที่เติบโตอย่างยั�งย่นตลอดูไป

ข้อแสดูงความนับถู่อ
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ซึ่่�งลูกค้าชุะลอการตัดูสินใจซึ่่�อเพราะสภาวะเศรษัฐกิจ ในส่วนธุรกิจ
จำาหน่ายวัสดูุก่อสร้างบริษััที่ยังคงม่ผู้ลประกอบการที่่�เป็นบวกแต่ใน
อั ต ราที่่� ล ดูลงเม่� อ เที่่ ย บกั บ ปี ก่ อ นหน้ า อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษัั ที่ ไดู้ ร ะดูม
ความคิ ดู และวางกลยุ ที่ ธ์ ในการบริ ห ารให้ ส อดูคล้ อ งกั บ การ
เปล่� ย นแปลงต่ า งๆ รวมถู่ ง ควบคุ ม ต้ น ทีุ่ น และค่ า ใชุ้ จ่ า ยอย่ า งรั ดู กุ ม
เพ่�อรักษัาสภาพคล่องข้องบริษััที่ให้สามารถูดูำาเนินธุรกิจอย่างต่อเน่�อง
และกลับมาเติบโตไดู้

สุดูที่้ายน่� ผู้มใคร่ข้อข้อบคุณที่่านผูู้้ถู่อหุ้นทีุ่กที่่านที่่�ให้การสนับสนุน
บริษััที่ดู้วยดู่เสมอมา ผู้ม ผูู้้บริหารและพนักงานทีุ่กคนม่ความตั�งใจที่่�
จะที่ำาให้บริษััที่ม่การเติบโตอย่างต่อเน่�องและดู่ที่่�สุดู เพ่�อนำาผู้ลตอบแที่น
มายังผูู้้ถู่อหุ้นทีุ่กที่่านอย่างคุ้มค่ามากที่่�สุดู

ในปี 2564 บริษััที่ไดู้มุ่งเน้นเร่�องการพัฒนาอย่างต่อเน่�อง 4 ดู้านหลัก
ค่อ 1) การบริหารต้นทีุ่นอย่างม่ประสิที่ธิภาพ 2) ให้ความชุ่วยเหล่อ
ที่่�มากกว่าการให้บริการ 3) รักษัาชุ่�อเส่ยงข้องบริษััที่ในดู้านคุณภาพ
สิ น ค้ า และการให้ บ ริ ก าร 4) การให้ บ ริ ก ารที่่� ร วดูเร็ ว ในทีุ่ ก ข้ั � น ตอน
อย่างเป็นระบบ

ดู้วยความนับถู่อ
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นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย
• กรรมการบริษััที่
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

นายออเสน การบริสุทุธิ์
• กรรมการบริษััที่
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแที่น

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

ริายงานปริะจำำ าปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)
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บริิษััท หริือ BSM

หมายถึึง

บริษััท บิวเดอสมาร์ท จำากัด (มหาชน)

ASA

หมายถึึง

บริษััท อัลลอย โซลูชั่นส์ เอเชีย จำากัด
(เดิมชื่อ “บริษััท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำากัด”)

สำำ�นัักง�นั ก.ล.ต.

หมายถึึง

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตล�ดหลักทริัพย์์ฯ

หมายถึึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

mai

หมายถึึง

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)
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1

โครงสร�างและการด้ำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษััท

1.1 นโยบายและภาพรวมีการประกอบธุรกิจ

บริิษััท เริิ�มดำำ�เนิินิธุุริกิิจในิปีี 2544 โดำยเริิ�มต้้นิจ�กิกิ�ริจำ�หนิ่�ย
ผลิิต้ภััณฑ์์เพีียง 2 กิลิุ�ม ไดำ้แกิ� ริะบบอลิูมิเนิียม Alloy แลิะเปี็นิ
ต้ัวแทนิจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์ของบริิษัทั ไทยผลิิต้ภััณฑ์์ยบิ ซั่ัม� จำ�กิัดำ
(มห�ชนิ) โดำยท�งบริิ ษัั ท มี ที ม ง�นิในิกิ�ริพีั ฒ นิ�ริู ปี แบบ
ผลิิต้ภััณฑ์์ให้มีดำีไซั่นิ์ที�สวยง�ม โดำดำเดำ�นิ แลิะส�ม�ริถต้อบสนิอง
คว�มต้้องกิ�ริของลิูกิค้�เปี็นิอย��งดำี ส�งผลิให้ผลิิต้ภััณฑ์์ของ
บริิษััท ไดำ้ริับกิ�ริต้อบริับเปี็นิอย��งดำีจ�กิทั�งผู้ออกิแบบ ผู้ริับเหม�
ริวมถึงเจ้�ของโคริงกิ�ริ ซั่ึ�งสินิค้�ของบริิษััทถูกินิำ�ไปีใช้ในิง�นิ
ต้กิแต้�งภั�ยในิของโคริงกิ�ริกิ�อสริ้�งที�พีักิอ�ศััย อ�ค�ริสำ�นิักิง�นิ
โริงแริม ริีสอริ์ทชันิ� นิำ�หลิ�ยโคริงกิ�ริทัง� ในิปีริะเทศัแลิะต้��งปีริะเทศั
ธุุริกิิจของ บริิษััทมีกิ�ริขย�ยต้ัวอย��งต้�อเนิ่�อง จนิกิริะทั�งเข้�

10

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

จดำทะเบียนิในิต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เม่�อวันิที�
14 กิุมภั�พีันิธุ์ 2551
ต้�อม� บริิษััทไดำ้ต้ิดำต้�อกิับ Fletcher Aluminium, New Zealand
เพี่�อนิำ�เข้�สินิค้�ริะบบปีริะตู้หนิ้�ต้��งคุณภั�พีสูงจ�กิปีริะเทศั
นิิวซั่ีแลินิดำ์ ซั่ึ�งมีกิ�ริออกิแบบที�มีนิวัต้กิริริมสวยง�ม คงทนิ แลิะ
เหม�ะสมสำ� หริั บ ปีริะเทศัที� ต้ั� ง อยู� ใ นิภัู มิ ภั �คเขต้ริ้ อ นิช่� นิ
จัดำจำ�หนิ่�ยในิปีริะเทศัไทย โดำยจัดำต้ั�งบริิษััท ดำีแอนิดำ์ดำ ับบลิิว
(เอเชีย) จำ�กิัดำ (“D&W”) เปี็นิผู้ผลิิต้แลิะจำ�หนิ่�ยริะบบปีริะตู้
หนิ้�ต้��งคุณภั�พีสูง (ปีัจจุบันิไดำ้เปีลิี�ยนิช่�อเปี็นิบริิษััท อัลิลิอย
โซั่ลิูชั�นิส์ เอเชีย จำ�กิัดำ [“ASA”])
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ปีัจจุบันิธุุริกิิจจำ�หนิ่�ยวัสดำุกิ�อสริ้�งมี 3 กิลิุ�มผลิิต้ภััณฑ์์หลิักิ
ไดำ้แกิ� 1) ริะบบฝ้้�เพีดำ�นิ แลิะผนิังยิปีซั่ั�ม (Gypsum Wall &
Celling) 2)ริะบบอลิู มิ เ นิี ย มสำ� หริั บ ง�นิต้กิแต้� ง ภั�ยในิ
(Aluminium for Interiors) แลิะ 3) ริะบบปีริะตู้หนิ้�ต้��งคุณภั�พีสูง
(High Performance Doors&Windows) โดำยบริิษััทยังคงริักิษั�
จุดำแข็งในิเริ่�องของผลิิต้ภััณฑ์์ที�มีนิวัต้กิริริม ดำีไซั่นิ์สวยง�ม โดำดำ
เดำ� นิ ต้อบสนิองคว�มต้้ อ งกิ�ริของลิู กิ ค้ �ไดำ้ เ ปี็ นิ อย� �งดำี แ ลิ้ ว
บริิษััทยังมีช�องท�งกิ�ริจัดำจำ�หนิ่�ยที�หลิ�กิหลิ�ยริวมถึงพีัฒนิ�
สู�ริะบบออนิไลินิ์ มีคลิังสินิค้�ขนิ�ดำใหญ่�เพี่�อเกิ็บสินิค้�ริองริับ
คว�มต้้ อ งกิ�ริของลิู กิ ค้ � ไดำ้ ทั นิ เวลิ� มี ริ ะบบกิ�ริจั ดำ ส� ง ที� มี
ปีริะสิทธุิภั�พีใช้ริะบบ GPS ในิกิ�ริควบคุมกิ�ริจัดำส�ง ซั่ึ�งลิูกิค้�
ส�ม�ริถต้ิดำต้�มแลิะสอบถ�มสถ�นิะกิ�ริจัดำส�งไดำ้ต้ลิอดำเวลิ�
ต้�อม�บริิษััทไดำ้ขย�ยส�ยธุุริกิิจใหม� ค่อ พีัฒนิ�อสังห�ริิมทริัพีย์
โคริงกิ�ริ Senior Livings Project ภั�ยใต้้ช่�อ โคริงกิ�ริ Sansara
ซั่ึ�งที�ปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิปีริะจำ�ปีี 2559 ไดำ้มีมต้ิอนิุมัต้ิลิงทุนิ
ในิโคริงกิ�ริดำังกิลิ��ว โดำยจัดำต้ั�งบริิษััท แสนิสริ� ดำีเวลิลิอปีเมนิท์
จำ�กิัดำ เพี่�อดำำ�เนิินิกิ�ริจัดำซั่่�อที�ดำินิ สริ้�งสิ�งปีลิูกิสริ้�ง แลิะเปี็นิผู้
ให้เช��สิ�งปีลิูกิสริ้�งในิริะยะย�ว เนิ่�องจ�กิเห็นิว��อ�ยุเฉลิี�ยของ
คนิสูงขึ �นิ แลิะกิ�ริสริ้�งที �อยู �อ�ศััยเพี่ �อคนิวัยเกิษัียณที �ม ีส ิ �ง
อำ�นิวยคว�มสะดำวกิไดำ้ริับคว�มนิิยมแลิะปีริะสบคว�มสำ�เริ็จ
อย��งม�กิในิปีริะเทศัแถบยุโริปีแลิะออสเต้ริเลิีย

บริิห�ริง�นิ ลิดำต้้นิทุนิแลิะบริิห�ริค��ใช้จ��ยให้มีปีริะสิทธุิภั�พี
ม�กิขึ�นิ คณะผู้บริิห�ริไดำ้ริะดำมคว�มคิดำแลิะว�งกิลิยุทธุ์ ในิกิ�ริ
บริิห�ริให้สอดำคลิ้องกิับกิ�ริเปีลิี�ยนิแปีลิงต้��งๆ เพี่�อให้บริิษััท
ส�ม�ริถดำำ�เนิินิธุุริกิิจอย��งต้�อเนิ่�องเพี่�อส�นิต้�อกิ�ริเปี็นิองค์กิริ
แห�งคว�มยั�งย่นิ
ในิปีี 2564 มีกิ�ริเปีลิี�ยนิช่�อ บริิษััท ดำีแอนิดำ์ดำับบลิิว (เอเชีย)
จำ�กิัดำ เปี็นิ บริิษััท อัลิลิอย โซั่ลิูชั�นิส์ (เอเชีย) จำ�กิัดำ แลิะ
ริับโอนิหนิ่วยธุุริกิิจอัลิลิอย จ�กิ บริิษััท บิวเดำอสม�ริ์ท จำ�กิัดำ
(มห�ชนิ) วั ต้ ถุ ปี ริะสงค์ เ พี่� อ ให้ เ ปี็ นิ หนิ่ ว ยธุุ ริ กิิ จ ริะบบปีริะตู้
หนิ้�ต้��ง อลิูมเิ นิียมแลิะกิริะจกิทัง� หมดำ เพี่อ� ต้อบโจทย์กิ�ริบริิกิ�ริ
ลิูกิค้�ทั�งอ�ค�ริที�พีักิอ�ศััย แลิะอ�ค�ริพี�ณิชย์ ดำ้�นิกิ�ริต้กิแต้�ง
ทั�งภั�ยในิแลิะภั�ยนิอกิอ�ค�ริ
แลิะยังมีกิ�ริเปีลิี�ยนิแปีลิงที�สำ�คัญ่ภั�ยในิกิลิุ�มบริิษััท โดำยบริิษััท
ทีค ดำีเวลิลิอปีเมนิท์ จำ�กิัดำ ไดำ้เข้�ทำ�สัญ่ญ่�ริ�วมลิงทุนิแลิะข้อ
ต้กิลิงริะหว��งผู้ถ่อหุ้นิลิงวันิที� 20 กิริกิฎ�คม 2564 กิับบริิษััท
ไทม์ แอนิดำ์ สเปีซั่ แอซั่เซั่ท จำ�กิัดำ โดำยมีคว�มปีริะสงค์ที�จะ
จดำทะเบียนิจัดำต้ัง� บริิษัทั ไทม์ แอนิดำ์ ทีค จำ�กิัดำ ขึนิ� เพี่อ� ปีริะกิอบ
กิิจกิ�ริพีัฒนิ�อสังห�ริิมทริัพีย์ปีริะเภัท Ultra-Luxury houses

1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยมหลักขององค์กร ทิศทางและแผนงาน
ในิปีี 2560 บริิษััทเลิ็งเห็นิถึงช�องท�งแลิะโอกิ�สในิธุุริกิิจพีัฒนิ� ในอีก 3 ปีข้างหน้า

อสังห�ริิมทริัพีย์ ปีริะเภัทคอนิโดำมิเนิียม Low–rise แลิะไดำ้
ศัึ กิ ษั�ริ�ยลิะเอี ย ดำโคริงกิ�ริ The Teak Sukhumvit 39 แลิ้ ว
พีบว��กิ�ริเข้�ลิงทุนิในิโคริงกิ�ริดำังกิลิ��วส�ม�ริถต้�อยอดำธุุริกิิจ
ใหม�ของบริิษััท แลิะเสริิมสริ้�งขีดำคว�มส�ม�ริถในิกิ�ริแข�งขันิ
แลิะเพีิ � ม โอกิ�สท�งธุุ ริ กิิ จ ให้ กิ ั บ บริิ ษั ั ท ดำั ง นิั � นิ เม่ � อวั นิ ที � 13
พีฤศัจิกิ�ยนิ 2560 คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทจึงมต้ิเห็นิควริให้ลิงทุนิ
ในิโคริงกิ�ริพีัฒนิ�อสังห�ริิมทริัพีย์ โดำยเข้�ซั่่�อทริัพีย์สินิของ
โคริงกิ�ริ The Teak Sukhumvit 39 ซั่ึ�งเปี็นิโคริงกิ�ริพีัฒนิ�
อสั งห�ริิ ม ทริัพี ย์ ปีริะเภัทคอนิโดำมิเนิียมสูง 8 ชั�นิ จำ�นิวนิ
70 ยูนิิต้ แลิะอนิุมัต้ิให้จัดำต้ั�งบริิษััทย�อยบริิษััทใหม� ช่�อ บริิษััท
ทีค ดำีเวลิลิอปีเมนิท์ จำ�กิัดำ เพี่�อพีัฒนิ�โคริงกิ�ริคอนิโดำมิเนิียม
Low-rise แลิะโคริงกิ�ริพีัฒนิ�อสังห�ริิมทริัพีย์อ่�นิๆ ในิอนิ�คต้

ในิปีี 2563 มีกิ�ริเปีลิีย� นิแปีลิงทีส� �ำ คัญ่ภั�ยในิกิลิุม� บริิษัทั กิลิ��วค่อ
บริิษััท แสนิสริ� ดำีเวลิลิอปีเมนิท์ จำ�กิัดำ ผู้พีัฒนิ�โคริงกิ�ริที�อยู�
อ�ศััยเพี่�อผู้เกิษัียณอ�ยุ ไดำ้ดำำ�เนิินิกิ�ริโอนิกิิจกิ�ริทั�งหมดำเข้�
เปี็นิหนิึ�งหนิ่วยธุุริกิิจในิบริิษััท บิวเดำอสม�ริ์ท จำ�กิัดำ (มห�ชนิ)
มีผลิต้ั�งแต้�เดำ่อนิธุันิว�คม 2563 เพี่�อให้เกิิดำคว�มคลิ�องต้ัวในิกิ�ริ
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วิสัยทัศน์ vision
คิดำค้นิ สริ้�งสริริค์ ผลิิต้ภััณฑ์์กิอ� สริ้�งคุณภั�พีสูง เพี่อ� ชีวต้ิ ทีดำ� ขี นิ�ึ
พันธกิจ (Mission)
คิดำค้นิผลิิต้ภััณฑ์์แลิะกิ�ริบริิกิ�ริที�มีคุณภั�พี แลิะนิวัต้กิริริม
ส�งมอบสินิค้�แลิะบริิกิ�ริที�มีคุณภั�พี ริวดำเริ็ว แลิะคุ้มริ�ค�
สริ้�งธุุริกิิจที�เต้ิบโต้อย��งยั�งย่นิ
ค่านิยมหลักขององค์กร (Corporate Core Values)
การทำางานเป็นทีม

ความมุ่งมั่นในการ
บริการลูกค้า

การมุ่งเน้นคุณภาพ

ความคิดสร้างสรรค์

การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

ความซื่อตรง

ริายงานปริะจำำ าปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)
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นโยบายน้� ในการิให็้บริิการิลุ่่กค้าอีกด้้วย โด้ยใส� ใจจัด้ห็า
ทิิศทิางและแผนงานในอีีก 3 ปีีข้้างหน้า
สินค้าที�ให็้ลุ่่กค้าจ�ายน้อยลุ่งแติ�ยังคงได้้ริับสินค้าที�มีค่ณภัาพ
กลุ่่ � ม บริิ ษั ั ท ได้้ ริ ั บ การิเห็็น ชอบจากคณะกริริมการิบริิษััทใน
เพื�อช�วยลุ่่กค้าบริิห็าริงบปีริะมาณได้้ด้ีข้้�น
การิกำาห็นด้ทิศทางในการิทำาธุ่ริกิจในอีก 3 ปีีข้้างห็น้า โด้ยกลุ่่�ม
บริิษััทจะสริ้างการิเติิบโติข้องธุ่ริกิจโด้ยแบ�งโคริงสริ้างแลุ่ะสริ้าง
ความยั�งยืนข้องแติ�ลุ่ะข้องสายธุ่ริกิจ บริิห็าริสินทริัพย์ที�มีอย่�ให็้ • การิให็้ความช�วยเห็ลุ่ือ : บริิษััทมีนโยบายการิให็้บริิการิโด้ย
การิใส�ใจในการิบริิการิมากข้้�น แลุ่ะคำาน้งถึ้งลุ่่กค้าเปี็นห็ลุ่ัก
เกิด้ริายได้้แลุ่ะปีริะโยชน์ส่งส่ด้ พัฒนาธุ่ริกิจติ�อยอด้ให็้เติิบโติ
ในการิข้ายแลุ่ะการิบริิการิ เพื�อให็้ลุ่่กค้าปีริะทับใจ
อย�างยัง� ยืนโด้ยความริ�วมมือข้องพันธุมิติริทางธุ่ริกิจ แลุ่ะเสริิมสริ้าง
ความแข้็งแกริ�งให็้กลุ่่ม� บริิษัทั ผ่�านผ่ลุ่ปีริะกอบการิแติ�ลุ่ะสายธุ่ริกิจ
• การิริักษัาชื�อเสียง : บริิษััทม่�งมั�นในการิริักษัาค่ณภัาพสินค้า
ค่ณภัาพการิบริิการิด้้วยการิเอาใจใส� เปี็นมิติริ แลุ่ะให็้บริิการิ
สำาห็ริับบริิษััท บิวเด้อสมาริ์ท จำากัด้ (มห็าชน) ในปีีที�ผ่�านมา
ด้้วยความส่ภัาพ เพื�อให็้ลุ่่กค้าปีริะทับใจแลุ่ะเกิด้การิแนะนำา
คณะกริริมการิได้้ พ ิ จาริณาทบทวนวิ ส ั ย ทั ศ น์ พั น ธุกิ จ แลุ่ะ
บอกติ�อ
ค�านิยมข้ององค์กริ มีมติิให็้บริิษััทด้ำาเนินงานติามวิสัยทัศน์ข้อง
บริิษัทั ในการิทีจ� ะคิด้ค้น สริ้างสริริค์ ผ่ลุ่ิติภััณฑ์์กอ� สริ้างค่ณภัาพส่ง
เพื�อชีวิติที�ด้ีข้้�น โด้ยมีพันธุกิจ 3 ข้้อ คือ 1)คิด้ค้นผ่ลุ่ิติภััณฑ์์แลุ่ะ • ความริวด้เริ็ว : ความริวด้เริ็วเปี็นห็น้�งในค�านิยมข้องบริิษััท
ซึ่้�ง บริิษััทติริะห็นักในการิให็้บริิการิที�ริวด้เริ็วอย�างเปี็นริะบบ
บริิการิ ที�มีค่ณภัาพแลุ่ะนวัติกริริม 2) ส�งมอบสินค้าแลุ่ะบริิการิ
ในท่กข้ั�นติอน ได้้แก� การิติิด้ติ�อให็้ข้้อม่ลุ่กับลุ่่กค้า การิทำา
ที�มีค่ณภัาพ ริวด้เริ็ว แลุ่ะค่้มริาคา 3)สริ้างธุ่ริกิจให็้เติิบโติอย�าง
ใบเสนอริาคา การิทำาแบบเสนอลุ่่กค้า การิส�งสินค้าติัวอย�าง
ยั�งยืน ซึ่้�งใช้ค�านิยมห็ลุ่ักข้ององค์กริ 6 ข้้อ เปี็นติัวข้ับเคลุ่ื�อน
การิอน่มัติิเคริด้ิ ติ การิส�งสินค้า การิติิด้ติั�ง แลุ่ะสินค้ า ที�
ธุ่ริกิจข้องบริิษััท อันได้้แก� 1) การิทำ างานเปี็นทีม 2) ม่�งมั �น
นำาเสนอสามาริถึทำาให็้ลุ่่กค้าทำางานแลุ่้วเสริ็จได้้เริ็วข้้�นด้้วย
บริิ การิลุ่่ กค้ า 3) ม่�งเน้น ค่ณ ภัาพ 4) มีความคิด้สริ้างสริริค์
5) พัฒนาอย�างติ�อเน่�อง 6) ย้ด้มั�นความซึ่ื�อติริง
สำาห็ริับทิศทางการิทำาธุ่ริกิจข้องบริิษััทจากน้�ติ�อไปีอีก 3 ปีีข้้างห็น้า
การิด้ำาเนินงานข้องบริิษัทั ในปีี 2564 บริิษัทั ยังคงม่ง� เน้นการิพัฒนา บริิษััทม่�งห็วังที�จะเปี็นผ่่้นำาในด้้าน ริะบบการิก�อสริ้างเริ็ว เพื�อที�
อย�างติ�อเน่�องใน 4 เริื�องห็ลุ่ัก แติ�เพิ�มเติิมความใส�ใจ (CARE) จะให็้ บ ริิ ษัั ท มี ก าริเติิ บ โติอย� า งยั� ง ยื น โด้ยความริ� ว มมื อ ข้อง
มากยิ�งข้้�น โด้ยบริิษััทมีแนวทางการิทำางานให็้ผ่่้บริิห็าริแลุ่ะ พันธุมิติริทางธุริ่กิจ โด้ยจะม่�งเน้น 4 เริื�อง คือ
พนักงานใส�ใจใน 4 ด้้าน ได้้แก� การิบริิห็าริติ้นท่นอย�างมีปีริะสิทธุิภัาพ
1) พั ฒ นาสิ น ค้ า แลุ่ะบริิ การิที� มี ค่ ณ ภัาพแลุ่ะส� ง เสริิ ม ริะบบ
การิให็้ความช�วยเห็ลุ่ือ การิริักษัาชื�อเสียง แลุ่ะความริวด้เริ็ว
ก�อสริ้างเริ็ว
• การิบริิห็าริติ้นท่นอย�างมีปีริะสิทธุิภัาพ : เนื�องจากภัาวะ 2) ใช้ริะบบแลุ่ะเทคโนโลุ่ยีเข้้ามาช�วยให็้การิทำางานมีปีริะสิทธุิภัาพ
มากข้้�น เช�น ริะบบติิด้ติามการิข้าย ริะบบการิอน่มัติิเคริด้ิติ
เศริษัฐกิ จ ที� ย ั ง ไม� ฟื้ ้ � น ติั ว ยั ง คงมี ค วามไม� แ น่ น อนส่ ง
ริะบบ warehouse ริะบบ logistic เปี็นติ้น
การิปีริะห็ยัด้แลุ่ะควบค่มค�าใช้จ�าย ริวมถึ้งการิติัด้ค�าใช้จ�ายที�
ไม�จำาเปี็นออก จ้งเปี็นสิ�งสำาคัญแลุ่ะจำาเปี็น บริิษััทจ้งนำา 3) ส�งเสริิมแลุ่ะฝึึกอบริมให็้พนักงานมีความชำานาญในงานที�ทำา
แลุ่ะริ่้ริะบบข้องบริิษััทเปี็นอย�างด้ี
นโยบายน้�มาใช้กับการิทำางานภัายในข้อง บริิษััท แลุ่ะยังใช้
4) เพิ�มช�องทางในการิข้าย โด้ยพัฒนาการิข้าย online มากข้้�น
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บริษััท อัลลอย โซลูชั่นส์ (เอเชีย) จำากัด

บริิษััท เปี็นิผู้ผลิิต้แลิะจัดำจำ�หนิ่�ย สินิค้� 3 กิลิุ�มไดำ้แกิ�
1. ประตูหน้าต่างคุณภาพสูง
(High Performance Doors and Windows)
ระบบประตูหน้าต่างสำาหรับงานภายนอก นิวลุค เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ
จากประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่ง บริษััทได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนผู้ผลิตและ
จัดจำาหน่ายอย่างเป็นทางการเพียงผู้เดียวในประเทศไทย ประตูหน้าต่าง
นิวลุคมีให้เลือกหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของผู้อยู่อาศัย
และงานออกแบบที่พักอาศัยต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่ทันสมัย
คงทน แข็งแรง ใช้งานสะดวก และดูแลรักษัาง่าย

ประตูหน้าต่าง
ตราสินค้า “Nulook”

2. มุ้งม้วนกันแมลง
(Retractable Insect Screens)

มุ้งม้วนกันแมลงไฮเทคด้วยระบบซิป เน้นการใช้งานที่ดีกว่าด้วยมีซิปเย็บ
ปิดด้านล่างป้องกันสัตว์เล็กๆ เข้าที่พักระหว่างการใช้มุ้งกันแมลง สะดวก
กว่าด้วยระบบเบรคสามารถึเปิดปิดมุ้งโดยหยุดได้ในทุกตำาแหน่งที่ต้องการ
เปิด ทั้งยังได้รับการออกแบบให้คงทน และ สามารถึใช้งานภายนอกได้

มุ้งม้วนกันแมลง ตราสินค้า
“Freedom”

3. อลูมิเนียมสำาหรับตกแต่งภายใน
(Aluminium for Interiors)

ระบบผนัง ALLOY
(Alloy Partition)

ระบบเฟรมผนังกั้นห้อง ALLOY Partition, ระบบเส้นอลูมิเนียมสำาหรับ
ตกแต่งผนัง, ระบบบัวอลูมิเนียม, ระบบประตู พร้อมอุปกรณ์ Alloy
Door Hardware ซึ่งผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในสำานักงานส่วนใหญ่จะเป็น
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ตราสินค้าของบริษััท

ระบบผนัง DSG
(DSG. Partition)

ระบบ Double Glazing เป็นระบบเฟรมวงกบช่องแสง 2 ชั้น เหมาะสำาหรับ
Commercial Office ที่ต้องการคุณสมบัติการกันเสียง สามารถึใช้เป็น
เฟรมกั้นห้องเพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก เหมาะสำาหรับกั้นห้อง
ประชุม เฟรมกันเสียงชุดนี้รองรับการกันเสียง STC = 43

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)
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3. อีลูมิเนียมสำาหรับตกแต่งภายใน
(Aluminium for Interiors)

ระบบปีระตูบานเลื่อีนล้อีบน คือี ระบบปีระตูบานเลื่อีนทิี่เน้นดีไซน์กรอีบ
เฟรมให้บางกว่าเฟรมบานเลื่อีนทิั่วไปี
เหมาะสำาหรับกลุ่มงานอีอีฟฟิศ และ งานคอีนโดมิเนียม

ระบบปีระตูบานเลื่อีน S40
(Alloy S40 Sliding Door)

ระบบปีระตูบานเลื่อีนเกี่ยวล้อีล่าง คือี ระบบปีระตูบานเลื่อีนเกี่ยวทิี่ถูก
อีอีกแบบให้มีเฟรมกรอีบบานบางทิี่สุด และสามารถเกี่ยวบานเลื่อีนได้มาก
สุดถึง 4 บาน
เหมาะสำาหรับกลุ่มงานอีอีฟฟิศ และ งานคอีนโดมิเนียมทิี่เน้นดีไซน์โดดเด่น

ระบบปีระตูบานเลื่อีน
Vogue Wall
(Vogue Wall)

บริษััทิ ทิีค ดีเวลลอีปีเมนทิ์ จำำากัด

1.1.2 การเปีลี่ยนแปีลงและพััฒนาการทิี่สำาคัญ

ปีี 2564 โคริงการิ The Teak Sathorn - Lumpini ได้้โอนลุ่่กค้า
backlog แลุ่ะ เปีิด้ข้ายย่นิติที�เห็ลุ่ือให็้กับลุ่่กค้าให็ม� สำาห็ริับ การเปีลี่ยนแปีลงทิี่สำาคัญข้อีงบริษััทิในระหว่างปีี 2564
โคริงการิ The Teak Ratchada อย่�ริะห็ว�างก�อสริ้าง คาด้ว�าจะ บริิษััท ได้้โอนห็น่วยธุ่ริกิจอัลุ่ลุ่อย (ริะบบผ่นังกั�นห็้องภัายใน
ก�อสริ้างแลุ่้วเสริ็จพริ้อมโอนปีริะมาณติ้นไติริมาส 2 ปีี 2565
อาคาริแลุ่ะอลุ่่มิเน้ยมสำาห็ริับงานติกแติ�งภัายใน) ไปียังบริิษััท
อัลุ่ลุ่อย โซึ่ลุ่่ชั�นส์ (เอเชีย) จำากัด้ เพื�อด้ำาเนินธุ่ริกิจด้้านริะบบ
สำาห็ริับโคริงการิในอนาคติ บริิษััท ได้้เข้้าทำาสัญญาริ�วมลุ่งท่น ปีริะติ่ ห็น้ า ติ� า ง กริะจกอลุ่่ มิ เ น้ ย มแบบคริบวงจริ ทั� ง งาน
แลุ่ะข้้อติกลุ่งริะห็ว�างผ่่้ถึือห็่้นลุ่งวันที� 20 กริกฎาคม 2564 กับ ภัายนอกแลุ่ะภัายในอาคาริ เพื�อติอบโจทย์การิบริิการิลุ่่กค้าทั�ง
บริิษััท ไทม์ แอนด้์ สเปีซึ่ แอซึ่เซึ่ท จำากัด้ โด้ยมีความปีริะสงค์ อาคาริที�พักอาศัย แลุ่ะอาคาริพาณิชย์ ทั�งน้� บริิษััทยังได้้เพิ�ม
ที�จะจด้ทะเบียนจัด้ติั�งบริิษััท ไทม์ แอนด้์ ทีค จำากัด้ ข้้�น เพื�อ ผ่ลุ่ิติภััณฑ์์กริะเบื�องไวนิลุ่ปี่พ�ืน ติริาสินค้า ecolife flooring ซึ่้�ง
ปีริะกอบกิจการิพัฒนาอสังห็าริิมทริัพย์ปีริะเภัท Ultra-Luxury เปี็นผ่ลุ่ิติภััณฑ์์ที�มีนวัติกริริมแลุ่ะค่ณภัาพส่ง เห็มาะกับโคริงการิ
houses บนที� ด้ิ น โคริงการินางลุ่ิ� น จี� เ ด้ิ ม แลุ่ะชะลุ่อการิข้้� น ที�อย่�อาศัย ศ่นย์ส่ข้ภัาพ แลุ่ะ อาคาริพาณิชย์ เปี็นติ้น
โคริงการิคอนโด้มิเน้ยม โด้ย บริิษััท ได้้จำาห็น่ายที�ด้ินโคริงการิ
อาริีย์ แลุ่ะกิ�งแก้วออกไปี แลุ่ะอย่�ในริะห็ว�างพัฒนาผ่ลุ่ิติภััณฑ์์ บริิ ษัั ท ยั ง คงคิ ด้ ค้ น แลุ่ะสริริห็าผ่ลุ่ิ ติ ภัั ณ ฑ์์ ที� ส� ง เสริิ ม ด้้ า นการิ
แลุ่ะบริิการิที�เห็มาะสมกับลุ่่กค้าแลุ่ะติลุ่าด้ในภัาวะปีัจจ่บัน
ก�อสริ้างเริ็ว เพื�อให็้ลุ่่กค้าข้อง บริิษััททำางานได้้อย�างริวด้เริ็ว มี
ค่ณภัาพ แลุ่ะ ปีริะห็ยัด้ค�าใช้จ�ายได้้มากข้้�น
โครงการแสนสรา

โคริงการิแสนสริาเปี็ น โคริงการิพั ฒ นาอสั ง ห็าริิ ม ทริั พ ย์ ใ น
ลุ่ักษัณะ active retirement village ซึ่้�งเปี็นช่มชนที�พักอาศัย
สำาห็ริับผ่่้ที�ติ้องการิใช้ชีวิติห็ลุ่ังเกษัียณอาย่ โคริงการิติั�งอย่�ใน
โคริงการิ Black Mountain Lifestyle Resort ทีติ� าำ บลุ่ห็ินเห็ลุ่็กไฟื้
อำาเภัอห็ัวห็ิน จังห็วัด้ปีริะจวบคีริีข้ันธุ์ ด้ำาเนินธุ่ริกิจให็้เช�าสิ�งปีลุ่่ก
สริ้างที�มีกำาห็นด้ริะยะเวลุ่าเช�าติลุ่อด้อาย่ข้องผ่่้เช�า โด้ยมีบริิษััท
แสนสริา ไลุ่ฟื้์สไติส์ เซึ่อริ์วิส จำากัด้ (บริิษััทย�อย) เปี็นผ่่้ให็้บริิการิ
แลุ่ะจัด้การิโคริงการิ
การิก�อสริ้างโคริงการิใน phase แริก แลุ่้วเสริ็จ ปีริะกอบด้้วย
พ่ลุ่วิลุ่ลุ่�า 11 ห็ลุ่ัง แลุ่ะ อพาริ์ติเม้นท์ 2 ติ้กริวมจำานวน 50 ย�นิติ
ปีัจจ่บันอย่�ริะห็ว�างการิทยอยจด้ทะเบียนสิทธุิการิเช�าริะยะยาว
ให็้กับลุ่่กค้า
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การเปีลี่ยนแปีลงทิี่สำาคัญระหว่างปีี 2564 (บริษััทิย่อีย)
บริษััทิ อีัลลอีย โซลูชั่ั่นส์ (เอีเชั่ีย) จำำากัด :

ในปีี 2564 มีการิเปีลุ่ี�ยนชื�อ บริิษััท ด้ีแอนด้์ด้ับบลุ่ิว (เอเชีย)
จำากัด้ เปี็น บริิษััท อัลุ่ลุ่อย โซึ่ลุ่่ชั�นส์ (เอเชีย) จำากัด้ แลุ่ะ ริับ
โอนห็น่ ว ยธุ่ ริ กิ จ อั ลุ่ ลุ่อย จาก บริิ ษัั ท บิ ว เด้อสมาริ์ ท จำ า กั ด้
(มห็าชน) วั ติ ถึ่ ปี ริะสงค์ เ พื� อ ให็้ เ ปี็ น ห็น่ ว ยธุ่ ริ กิ จ ริะบบปีริะติ่
ห็น้าติ�าง อลุ่่มเิ น้ยมแลุ่ะกริะจกทัง� ห็มด้ เพือ� ติอบโจทย์การิบริิการิ
ลุ่่กค้าทั�งอาคาริที�พักอาศัย แลุ่ะอาคาริพาณิชย์ ด้้านการิติกแติ�ง
ทั�งภัายในแลุ่ะภัายนอกอาคาริ
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โครงการแสนสรา :

• เพีิ�มทุนิคริั�งที� 3 จำ�นิวนิ 25 ลิ้�นิบ�ท โดำยบริิษััทย�อยจำ�นิวนิ
โคริงกิ�ริไดำ้ดำำ�เนิินิกิ�ริกิ�อสริ้�งในิเฟื้สแริกิ ปีริะกิอบดำ้วย วิลิลิ��
5 ลิ้�นิบ�ท แลิะโดำยบริิษัทั ไทม์ แอนิดำ์ สเปีซั่ แอซั่เซั่ท จำ�กิัดำ
11 หลิัง แลิะอพี�ริ์ทเม้นิท์ 2 ต้ึกิ จำ�นิวนิทั�งสิ�นิ 50 ยูนิิต้ แลิ้ว
จำ�นิวนิ 20 ลิ้�นิบ�ท ภั�ยในิ 6 เดำ่อนิ นิับจ�กิวันิลิงนิ�ม
เสริ็จแลิะเริิ�มทยอยส�งมอบต้ั�งแต้�ปีลิ�ยปีี 2562 ข้อมูลิลิ��สุดำ
ในิสัญ่ญ่�
จนิถึงสิ�นิปีี 2564 วิลิลิ��ข�ยไดำ้แลิ้ว 11 หลิัง ส�วนิอพี�ริ์ทเม้นิท์
2 ต้ึกิ ข�ยไดำ้แลิ้วริวม 35 ยูนิิต้
เม่� อ ดำำ � เนิิ นิ กิ�ริจั ดำ ต้ั� ง บริิ ษัั ท ไทม์ แอนิดำ์ ที ค จำ � กิั ดำ แลิะ
จดำทะเบียนิเพีิ�มทุนิแลิ้วเสริ็จ จะมีทุนิจดำทะเบียนิริวมจำ�นิวนิ
บริษััท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด :
75 ลิ้�นิบ�ท แบ�งออกิเปี็นิหุ้นิส�มัญ่จำ�นิวนิ 750,000 หุ้นิ มูลิค��
ในิไต้ริม�ส 3 ปีี 2564 บริิษััท ทีค ดำีเวลิลิอปีเมนิท์ จำ�กิัดำ ไดำ้ ที�ต้ริ�ไว้หุ้นิลิะ 100 บ�ท โดำยบริิษััทย�อยจะมีเงินิลิงทุนิในิบริิษััท
เข้�ทำ�สัญ่ญ่�ริ�วมลิงทุนิแลิะข้อต้กิลิงริะหว��งผู้ถ่อหุ้นิลิงวันิที� 20 บริิษััท ไทม์ แอนิดำ์ ทีค จำ�กิัดำ จำ�นิวนิ 15 ลิ้�นิบ�ท ในิสัดำส�วนิ
กิริกิฎ�คม 2564 กิับบริิษััท ไทม์ แอนิดำ์ สเปีซั่ แอซั่เซั่ท จำ�กิัดำ กิ�ริถ่อหุ้นิในิบริิษััทดำังกิลิ��วเท��กิับริ้อยลิะ 20
โดำยมีคว�มปีริะสงค์ที�จะจดำทะเบียนิจัดำต้ั�งบริิษััท ไทม์ แอนิดำ์
ทีค จำ�กิัดำ ขึ�นิ เพี่�อปีริะกิอบกิิจกิ�ริพีัฒนิ�อสังห�ริิมทริัพีย์บนิ บริิษััท ไทม์ แอนิดำ์ ทีค จำ�กิัดำ ไดำ้กิ�อต้ั�งขึ�นิเปี็นิหนิ่วยภั�ษัีแยกิ
ที�ดำินิแห�งหนิึ�งของบริิษััทย�อยริ�วมกิันิ โดำยกิ�ริริ�วมลิงทุนิมีริ�ย ต้� � งห�กิแลิะบริิ ษัั ท ย� อ ยมี สิ ท ธุิ ในิมู ลิ ค� � คงเหลิ่ อ ของ
ลิะเอียดำดำังนิี�
สินิทริัพีย์สุทธุิของ ไทม์ แอนิดำ์ ทีค จำ�กิัดำ บริิษััทย�อยจึงจัดำ
ปีริะเภัทส�วนิไดำ้เสียในิบริิษััทดำังกิลิ��วเปี็นิกิ�ริริ�วมค้�
• ทุนิจดำทะเบียนิเบ่อ� งต้้นิเม่อ� จัดำต้ัง� บริิษัทั จำ�นิวนิ 20 ลิ้�นิบ�ท
โดำยบริิษัทั ไทม์ แอนิดำ์ สเปีซั่ แอซั่เซั่ท จำ�กิัดำ ภั�ยในิ 15 วันิ สริุปีคว�มค่บหนิ้�จ�กิปีี 2564 ที�ผ��นิม� ของแต้�ลิะโคริงกิ�ริดำังนิี�
นิับจ�กิวันิลิงนิ�มในิสัญ่ญ่�
โคริงกิ�ริ “The Teak Sukhumvit 39” : ปีลิอดำภั�ริะหนิีธุ� นิ�ค�ริแลิ้ว
• เพีิ�มทุนิคริั�งที� 1 จำ�นิวนิ 5 ลิ้�นิบ�ท โดำยบริิษััทย�อย ภั�ยในิ เหลิ่อโอนิ 1 ห้อง
1 เดำ่อนินิับจ�กิวันิลิงนิ�มในิสัญ่ญ่�
โคริงกิ�ริ “The Teak Sathorn - Lumpini” : โอนิแลิ้ว 61%
• เพีิ�มทุนิคริั�งที� 2 จำ�นิวนิ 25 ลิ้�นิบ�ท โดำยบริิษััทย�อยจำ�นิวนิ โคริงกิ�ริ “The Teak Ratchada” : อยู�ริะหว��งกิ�อสริ้�ง ค�ดำว��
5 ลิ้�นิบ�ท แลิะโดำยบริิษััท ไทม์ แอนิดำ์ สเปีซั่ แอซั่เซั่ท แลิ้วเสริ็จพีริ้อมโอนิปีริะม�ณต้้นิไต้ริม�ส 2 ปีี 2565 ข�ยแลิ้ว
จำ�กิัดำ จำ�นิวนิ 20 ลิ้�นิบ�ท ภั�ยในิ 3 เดำ่อนิ นิับจ�กิวันิ 49%
ลิงนิ�มในิสัญ่ญ่�
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญในอดีต
บริิษััท บิวเดำอสม�ริ์ท จำ�กิัดำ (มห�ชนิ) เข้�จดำทะเบียนิในิต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ เอ็ม เอ ไอ ใช้ช่�อย�อหลิักิทริัพีย์ว�� “BSM”
เม่�อวันิที� 14 กิุมภั�พีันิธุ์ 2551 โดำยมีกิ�ริขย�ยธุุริกิิจให้เต้ิบโต้อย��งต้�อเนิ่�องม�โดำยต้ลิอดำ ทั�งนิี� ปีริะวัต้ิกิ�ริเปีลิี�ยนิแปีลิง
เกิี�ยวกิับพีัฒนิ�กิ�ริที�สำ�คัญ่ในิช�วง 5 ปีี ลิ��สุดำ (ปีี 2559 - 2563) มีดำังนิี�

1

ปี 2559

3

• ประชุุ ม สามั ญ ผูู้ ้ ถู่ อ หุ ้ น ม่ ม ติ อ นุ มั ติ เ พิ่ม ทีุ่ น จดูที่ะเบ่ ย น
ข้องบริษัั ที่ เพ่�อ รองรั บ การจ่ า ยเงิน ปั น ผู้ล และการออก
และจั ดู สรร ใบแสดูงสิ ที่ ธิ ซึ่่� อ หุ ้ น สามั ญ เพิ่ม ทีุ่ น รุ ่ น ที่่� 2
(BSM-W2) จำานวน 314.98 ล้านหน่วย ที่ั�งน่� ในระหว่างปี
ยังไม่ม่ผูู้้ ใชุ้สิที่ธิ BSM-W2
• บริษััที่ ดู่ แอนดู์ ดูับบลิว (เอเชุ่ย) จำากัดู ไดู้ออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทีุ่น จำานวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่่�ตราไว้หุ้นละ 5 บาที่
คิดูเป็นทีุ่นจดูที่ะเบ่ยนจำานวน 30.00 ล้านบาที่ ข้ายให้กับผูู้้
ถู่อหุ้นเดูิมตามสัดูส่วนการถู่อหุ้น เพ่�อเป็นทีุ่นหมุนเวียนข้อง
กิจการ บริษััที่ยังคงสัดูส่วนการถู่อหุ้นที่่�ร้อยละ 99.99 ข้อง
หุ้นที่่�ออกและจำาหน่ายแล้วที่ั�งหมดู
• ในระหว่ า งปี บริ ษัั ที่ จั ดู ตั� ง บริ ษัั ที่ ย่ อ ยแห่ ง ใหม่ ค่ อ บริ ษัั ที่
แสนสรา ดู่เวลลอปเมนที่์ จำากัดู ทีุ่นจดูที่ะเบ่ยน 100.00 ล้าน
บาที่บริ ษัั ที่ ถู่ อ หุ ้ น 100% เพ่� อ ดูำ า เนิ น การจั ดู ซึ่่� อ ที่่� ดูิ น
สร้า งสิ่งปลู ก สร้ าง และเป็ นผูู้้ ใ ห้ เ ชุ่ าสิ่งปลู ก สร้ างสำาหรับ
โครงการ Sansara

ปี 2561
• ที่่�ประชุุมวิสามัญผูู้้ถู่อหุ้นครั�งที่่� 1/2561 อนุมัติให้บริษััที่
ดูำาเนินการเสนอข้ายหุ้นเพิ่มทีุ่นให้กับกลุ่มพันธมิตร
• (Private Placement) จำานวน 200,000,000 หุ้น ในราคา
เสนอข้ายหุ้นละ 0.65 บาที่ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 130.00
ล้านบาที่ และไดู้จัดูตั�งบริษััที่ ที่่ค ดู่เวลลอปเมนที่์ จำากัดู
ทีุ่ น จดูที่ะเบ่ ย น 130.00 ล้ า นบาที่ เพ่� อ ซึ่่� อ ที่รั พ ย์ สิ น และ
บริหารโครงการฯ
• ที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการบริษัั ที่ ครั� ง ที่่� 2/2561 ไดู้ ม่ ม ติ
อนุมัติการเพิ่มทีุ่นในบริษััที่ แสนสรา ดู่เวลลอปเมนที่์ จำากัดู
จำานวน 50.00 ล้านบาที่ เพ่�อเป็นทีุ่นหมุนเวียนข้องกิจการ
• ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริษััที่ ครั�งที่่� 3/2561 ไดู้ม่มติอนุมัติ
การเพิ่มทีุ่นในบริษััที่ ที่่ค ดู่เวลลอปเมนที่์ จำากัดู จำานวน
20.00 ล้านบาที่ เพ่�อคงสัดูส่วนการถู่อหุ้นในบริษััที่ย่อยที่่�
ร้อยละ 99.99 ข้องทีุ่นที่่�ออกและชุำาระแล้ว
• ในระหว่างปี ม่ผูู้้ ใชุ้สิที่ธิ BSM-W2 ที่ั�งสิ้นจำานวน 4 ครั�ง รวม
ซึ่่�อหุ้นสามัญเพิ่มทีุ่นจำานวน 234,525,517 หุ้น รวมบริษััที่
ไดู้รับเงินเพิ่มทีุ่นจำานวน 114.68 ล้านบาที่

2

ปี 2560
• ที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการบริ ษัั ที่ บิ ว เดูอสมาร์ ที่ จำ า กั ดู
(มหาชุน) ครั�งที่่� 4/2560 ม่มติเห็นควรให้เข้้าซึ่่�อที่รัพย์สิน
ข้องโครงการ The Teak Sukhumvit 39 มูลค่า 145.00
ล้านบาที่ โดูยแหล่งเงินทีุ่นมาจากการเสนอข้ายหุ้นสามัญ
เพิ่มทีุ่น ในกับบุคคลในวงจำากัดู (Private Placement)
จำานวน 130.00 ล้านบาที่ และกระแสเงินสดูภายในกิจการ
ข้องบริษััที่ จำานวน 15.00 ล้านบาที่
• ในระหว่างปียังไม่ม่ผูู้้ ใชุ้สิที่ธิ BSM-W2
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4

ปี 2562
• ในระหว่างปีบริษััที่ไดู้นำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์ ใหม่ออกสู่ตลาดู
ไดู้แก่ ระบบผู้นังกั�นห้องที่่�ใชุ้กับงานคอนโดูมิเน่ยม และประตู
บานเล่�อนที่่�พับเก็บไดู้ ซึ่่�งม่จุดูเดู่นค่อ เป็นสินค้าที่่�สามารถู
ชุ่วยให้งานข้องลูกค้าเสร็จไดู้ตามหร่อเร็วข้้น� กว่ากำาหนดู
ที่ำาให้ลูกค้าสามารถูควบคุมต้นทีุ่นไดู้ดู่ข้้�น

5

ปี 2563
• คณะกรรมการข้องบริษััที่ บิวเดูอสมาร์ที่ จำากัดู (มหาชุน)
ครั�งที่่� 5/2563 เม่�อวันที่่� 23 กันยายน 2563 ไดู้ม่มติเห็นชุอบ
ให้เสนอต่อที่่�ประชุุมผูู้้ถู่อหุ้นข้อง BSM เพ่�อพิจารณาอนุมัติ
การปรับโครงสร้างกลุ่ม BSM โดูยบริษััที่ จะรับโอนกิจการ
ที่ั�งหมดู (Entire Business Transfer: EBT) จากบริษััที่
แสนสรา ดู่เวลลอปเมนที่์ จำากัดู (“SD”) ซึ่่�งเป็นบริษััที่ย่อย
(บริ ษัั ที่ ถู่ อ หุ้ น ร้ อ ยละ 99.99 ข้องจำา นวนหุ้ น ที่่� จำา หน่ า ย
แล้วข้อง SD)
• ที่่�ประชุุมวิสามัญผูู้้ถู่อหุ้นครั�งที่่� 1/2563 ข้องบริษััที่ บิวเดูอ
สมาร์ที่ จำากัดู (มหาชุน) เม่�อวันที่่� 27 ตุลาคม 2563 ไดู้ม่
มติอนุมัติการรับโอนกิจการที่ั�งหมดูจากบริษััที่ แสนสรา
ดู่เวลลอปเมนที่์ จำากัดู มายังบริษััที่ ที่ั�งน่� กระบวนการ
รั บ โอนกิ จ การที่ั� ง หมดูไดู้ ดูำา เนิ น การเสร็ จ สมบู ร ณ์ แ ล้ ว
เม่�อวันที่่� 30 พฤศจิกายน 2563 อ่กที่ั�ง บริษััที่ แสนสรา
ดู่ เ วลลอปเมนที่์ จำา กั ดู ไดู้ ดูำา เนิ น การจดูที่ะเบ่ ย น
เลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระที่รวงพาณิชุย์
เป็นที่่�เรียบร้อยแล้วเม่�อวันที่่� 30 พฤศจิกายน 2563 และ
อยู่ระหว่างดูำาเนินการชุำาระบัญชุ่ในข้ั�นตอนต่อไป
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปีัจจุบันิกิลิุ�มบริิษััท มีทั�งสิ�นิ 4 บริิษััทในิ 2 กิลิุ�มธุุริกิิจ ดำังนิี�

1. กิลิุ�มผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�ง (Building Products)
2. กิลิุ�มพีัฒนิ�อสังห�ริิมทริัพีย์ (Real Estate)

กลุ่มธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Products)

กลุ่มธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

บริษััท บิวเดอสมาร์ท จำากัด (มหาชน)
บริษััท อัลลอย โซลูชั่นส์ เอเชีย จำากัด
(เดิมชื่อ “บริษััท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำากัด”)

บริษััท บิวเดอสมาร์ท จำากัด (มหาชน) (โครงการแสนสรา)
บริษััท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด
บริษััท แสนสรา ไลฟ์สไตส์ เซอร์วิส จำากัด

ลักษัณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษััท
บริษััท บิวเดอสมาร์ท จำากัด(มหาชน)

ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูงและระบบก่อสร้างเร็ว

บริษััท อัลลอย โซลูชั่นส์ (เอเชีย) จำากัด

ดำาเนินธุรกิจผลิตและจัดจำาหน่ายประตูหน้าต่าง คุณภาพสูง, มุ้งม้วนกันแมลง และ กระจก
อลูมิเนียม สำาหรับงานตกแต่งภายใน

บริษััท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด

พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

บริษััท แสนสรา ไลฟ์สไตส์ เซอร์วิส จำากัด

ให้บริการและจัดการโครงการแสนสรา

1.2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษััท

โคริงสริ้�งริ�ยไดำ้ของกิลิุ�มบริิษััทสำ�หริับปีี 2562 - 2564 ส�ม�ริถ
แยกิต้�มปีริะเภัทธุุริกิิจไดำ้ดำังนิี�
(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2562

รายได้

ปี 2563

ปี 2564

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ระบบฝ้าเพดาน และผนังกั้นห้อง

201.18

23.26%

146.15

20.73%

117.93

19.21%

อลูมิเนียม สำาหรับตกแต่งภายใน

267.06

30.87%

203.82

28.91%

169.36

27.59%

ระบบประตูหน้าต่าง คุณภาพสูง

88.88

10.28%

42.82

6.07%

40.31

6.57%

งานติดตั้ง

13.67

1.58%

16.05

2.28%

6.94

1.13%

278.84

32.23%

323.35

45.87%

270.53

44.08%

รายได้อื่น

15.41

1.78%

(27.22)

(3.86%)

8.71

1.42%

ริวมริ�ย์ได้

865.04

100.00%

704.97

100.00%

613.78

100.00%

อสังหาริมทรัพย์

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(1) ลั ก ษัณะผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บร ิ ก าร และการพั ฒ นา ผนิัง ริะบบโคริงคริ��วเพีดำ�นิ (BSM - TIS,BSM 40,BSM ที-บ�ริ์),
นวัตกรรมธุรกิจ
ริะบบผนิังแลิะฉนิวนิกิันิคว�มริ้อนิ (BSM Insulated-Wall),
ริ�ยลิะเอี ย ดำผลิิ ต้ ภัั ณ ฑ์์ ข องธุุ ริ กิิ จ ผลิิ ต้ ภัั ณ ฑ์์ กิ � อ สริ้ � ง ช�องฝ้้�เซั่อริ์วิส (BSM Serve Board), บัวยิปีซั่ั�ม (Ceiling Décor)
แบ�งผลิิต้ภััณฑ์์หลิักิออกิเปี็นิ 2 กิลิุ�ม ดำังนิี�
2. แผ�นิปีูพี่�นิไวนิิลิ คุณภั�พีสูง ต้ริ�สินิค้� “EcoLife Flooring”
1. ริะบบฝ้้�เพีดำ�นิ แลิะผนิังยิปีซั่ั�ม (Gypsum Wall & Ceiling ซั่ึ� ง มี จุ ดำ เดำ� นิ เนิ้ นิ กิ�ริใช้ ง �นิง� � ยผส�นิกิั บ ดำี ไ ซั่นิ์ อ ย� � งลิงต้ั ว
Systems) อ�ทิ ผนิังยิปีซั่ั�ม, ฝ้้�เพีดำ�นิยิปีซั่ั�ม, ริะบบโคริงคริ��ว แข็งแริง ทนิท�นิ
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บริิ ษััท เนิ้ นิ จั ดำห�ผลิิต้ภััณ ฑ์์กิ�อ สริ้�งที�มี ดำีไซั่นิ์สวยง�มแลิะ
ทันิสมัย ริวมไปีถึงวัสดำุที�ใช้ผลิิต้จะต้้องมีคุณภั�พี ผสมผส�นิกิับ
กิลิยุทธุ์กิ�ริต้ลิ�ดำ โดำยเฉพี�ะกิ�ริให้บริิกิ�ริจัดำส�งสินิค้�ที�ริวดำเริ็ว
ริวมถึ ง กิ�ริคิ ดำ ค้ นิ นิวั ต้ กิริริมแลิะสริ้ � งสริริค์ ผ ลิิ ต้ ภัั ณ ฑ์์ ใ หม�
สมำ��เสมอ เพี่�อให้คริอบคลิุมแลิะต้อบสนิองคว�มต้้องกิ�ริของ

ผู้ อ อกิแบบ ผู้ ริั บ เหม�แลิะลิู กิ ค้ � กิลิุ� ม เปี้ � หม�ยของบริิ ษัั ท
นิอกิจ�กินิี� บริิษััท ยังมีทีมง�นิที�เชี�ยวช�ญ่แลิะมีปีริะสบกิ�ริณ์
สูงในิกิ�ริให้คำ�ปีริึกิษั�แกิ�กิลิุ�มลิูกิค้� แลิะคอยช�วยเหลิ่อลิูกิค้�
ในิดำ้�นิกิ�ริออกิแบบต้กิแต้�งภั�ยในิแลิะกิ�ริเลิ่อกิใช้ผลิิต้ภััณฑ์์ที�
เหม�ะสมกิับริูปีแบบของง�นิกิ�อสริ้�ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์

การใช้งาน/คุณสมบัติ

1. ระบบฝ้าเพดาน และผนังยิปซั่ม (Gypsum Wall & Ceiling Systems)

•

ยิปซั่มประเภทต่างๆ
ตราสินค้า “Gyproc”

ผลิตภัณฑ์ยิปซั่มใช้สำาหรับงานฝ้าเพดาน พื้นผิวเรียบ สวยงาม ตกแต่ง
ง่ายและมีความทนทาน ติดตั้งง่ายและมีน้ำาหนักเบา ได้รับ ISO9002 และ
มาตรฐาน มอก.

•

โครงคร่าวฝ้าเพดาน
ฉาบเรียบ ตราสินค้า
“BSM” และ “Gyproc”

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี สำาหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบ ติดตั้งง่าย รวดเร็ว
ให้ความแข็งแรงดีเยี่ยม ได้รับ ISO9002 และมาตรฐาน มอก.863-2532

•

โครงคร่าวฝ้าเพดาน
ที-บาร์
ตราสินค้า “Gyproc”
และ “Armstrong”

โครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์ ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ให้ความแข็งแรง ได้รับ
ISO9002 และมาตรฐาน มอก.

•

โครงคร่าวผนังยิปซัม
ยูและซี ตราสินค้า
“BSM” และ“Gyproc”

โครงคร่าวเหล็กผนังชุบสังกะสี มาตรฐาน มอก.863-2532 สำาหรับระบบ
ผนังภายในอาคาร แข็งแรง ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว

•

ช่องเปิดฝ้าเพดาน
สำาเร็จรูป
ตราสินค้า “BSM
SERVE BOARD”

ผลิตด้วยเทคโนโลยีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองงานที่ต้องการความ
พิถึีพิถึัน มีความปลอดภัย สะดวกในการใช้งาน ประหยัดเวลาติดตั้ง แข็ง
แรง เปิดปิดง่าย ไร้รอยต่อ และทาสีได้ตามต้องการ
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ผลิตภัณฑ์

•

รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์

การใช้งาน/คุณสมบัติ

ยิปซั่มขึ้นรูปเพื่องานฝ้าเพดานเล่นระดับ ตกแต่ง เพื่อความสวยงาม ติดตั้ง
ง่าย รวดเร็ว

ยิปซั่มขึ้นรูป
ตราสินค้า “BSM Step”

ฉนวนกันความร้อน ลดเสียง ลดความร้อน และป้องกันไฟ ใช้สำาหรับ
สำานักงาน ศูนย์การค้า อาคารแสดงสินค้า โรงพยาบาล

• ฉนวนกันความร้อน
ตราสินค้า “Rockwool”

2. แผ่นปูพื้นไวนิล คุณภาพสูง ตราสินค้า “EcoLife Flooring”
• Eco life Flooring
Solutions #LV4.5
Click Lock

พื้นไวนิล พรีเมี่ยม ความหนา 4.5 มม. เคลีอบผิวหน้า 0.5 มม. โดดเด่น
เป็นธรรมชาติด้วยดีไซด์ลายไม้สวยงาม เสริมความเสมือนไม้จริงด้วย
ร่อง V Groove อายุการใช้งานยาวนาน 15 ปี

• Eco life Flooring
Solutions #LB4
Click Lock

พื้นไวนิล พรีเมี่ยม ความหนา 4 มม. เคลีอบผิวหน้า 0.3 มม. โดดเด่น
เป็นธรรมชาติด้วยดีไซด์ลายไม้สวยงาม และรอยต่อแผ่นแบบลาดเอียง
อายุการใช้งานยาวนาน 10 ปี

• Eco life Flooring
Solutions #SV5
Click Lock

พื้น SPC ความหนา 5 มม. เคลีอบผิวหน้า 0.3 มม.โดดเด่นเป็นธรรมชาติ
ด้วยลายไม้ และร่อง V-Groove เพิม่ ความแข็งแรงทนทาน เสริมความนุม่ นวล
ด้วย IXPE FOAM BUILD IN ทนทานยาวนานนับ 10 ปี

• Eco life Flooring
Solutions #SB4
Click Lock

พื้น SPC ความหนา 4 มม.เคลีอบผิวหน้า 0.3 มม. โดดเด่นเป็นธรรมชาติ
ด้วยลายไม้ และรอยต่อแผ่นแบบลาดเอียง เพิ่มความแข็งแรงทนทาน
ทนทานยาวนานนับ 10 ปี

บริษััท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด

บริิษััท ทีค ดำีเวลิลิอปีเมนิท์ จำ�กิัดำ มีโคริงกิ�ริที�สริ้�งเสริ็จแลิะ จำ�นิวนิ 1 โคริงกิ�ริ ค่อ The Teak Ratchada แลิะโคริงกิ�ริ
โอนิแลิ้ ว 2 โคริงกิ�ริ ค่ อ The Teak Sukhumvit 39 แลิะ ริ�วมทุนิ พีัฒนิ� Ultra-Luxury houses ที�โคริงกิ�รินิ�งลิิ�นิจี�เดำิม
The Teak Sathorn – Lumpini มีโคริงกิ�ริอยู�ริะหว��งพีัฒนิ�
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รายละเอียดโครงการที่พัฒนาทั้งหมด
ชื่อโครงการ

รายละเอียดโครงการ

โครงการ “The Teak Sukhumvit 39”
โครงการ “The Teak Sathorn - Lumpini”

• อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำานวน 1 อาคาร จำานวนห้องชุด 70 ยูนิต
• ตั้งอยู่ที่ซอยประชัญคดี แยกจากซอยสุขุมวิท 39 ถึนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพ
• อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำานวน 1 อาคาร จำานวนห้องชุด 73 ยูนิต
• ตั้งอยู่ที่ซอยศรีบำาเพ็ญ ถึนนพระราม 4 กรุงเทพ

โครงการ “The Teak Ratchada”

• อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำานวน 1 อาคาร จำานวนห้องชุด 78 ยูนิต
• ตั้งอยู่ที่รชั ดาซอย 19 ติดกับสถึานี MRT สุทธิสาร กรุงเทพ

โครงการ “Sol residence สาทร-นางลิ้นจี่”
(โครงการร่วมทุน)

• บ้านเดี่ยว ระดับ Ultra-Luxury จำานวน 2 ยูนิต
• ตัง้ อยู่ที่ ซอยนางลิ้นจี่ 4 เขตสาทร กรุงเทพ

โครงการแสนสรา

โคริงกิ�ริแสนิสริ�เปี็ นิ โคริงกิ�ริพีั ฒ นิ�อสั ง ห�ริิ ม ทริั พี ย์ ใ นิ
1. เจ้�ของโคริงกิ�ริ
ลิักิษัณะ active retirement village ซั่ึ�งเปี็นิชุมชนิที�พีักิอ�ศััย
2. ผู้ออกิแบบ เช�นิ สถ�ปีนิิกิ แลิะมัณฑ์นิ�กิริ
สำ�หริับผู้ท�ีต้้องกิ�ริใช้ชีวิต้หลิังเกิษัียณอ�ยุ โคริงกิ�ริต้ั�งอยู�ในิ
3. ผู้ริับเหม� ไดำ้แกิ� ผู้ริับเหม�ต้กิแต้�งภั�ยในิ แลิะ
โคริงกิ�ริ Black Mountain Lifestyle Resort ที�ต้ำ�บลิหินิเหลิ็กิไฟื้
ผู้ริับเหม�ทั�วไปี
อำ�เภัอหัวหินิ จังหวัดำปีริะจวบคีริีขันิธุ์ สถ�นิที�ต้ั�งโคริงกิ�ริอยู�
ที�อำ�เภัอหัวหินิ ซั่ึ�งเปี็นิหนิึ�งในิสิบของโลิกิที�เปี็นิสถ�นิที�ที�เหม�ะ ทั�งนิี� บริิษััทมีกิลิยุทธุ์ ในิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิดำ้�นิกิ�ริต้ลิ�ดำแลิะกิ�ริ
สำ�หริับผู้สูงวัยม�ใช้ชีวิต้ในิปีั�นิปีลิ�ย (จ�กิกิ�ริสำ�ริวจของหนิังส่อ แข�งขันิดำังต้�อไปีนิี�
นิิต้ยส�ริ Fortune)
• กลยุทธ์ทางด้านการตลาด (Marketing Strategies)
ดำำ�เนิินิธุุริกิิจให้เช��สิ�งปีลิูกิสริ้�งที�มีกิำ�หนิดำริะยะเวลิ�เช��ต้ลิอดำ บริิษััทมีกิลิยุทธุ์ท�งดำ้�นิกิ�ริต้ลิ�ดำ โดำยกิ�ริจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์
อ�ยุของผู้เช�� โดำยโคริงกิ�ริจะดำูแลิแลิะบริิห�ริสิ�งปีลิูกิสริ้�ง กิ�อสริ้�ง ควบคู�กิับกิ�ริให้คำ�แนิะนิำ� คำ�ปีริึกิษั� แลิะนิำ�เสนิอ
ริะบบส�ธุ�ริณูปีโภัค ให้อยู � ในิสภั�พีดำีต้�มม�ต้ริฐ�นิโริงแริม ริ�ยลิะเอี ย ดำกิ�ริใช้ ง �นิที� ถู กิ ต้้ อ งกิั บ ผู้ อ อกิแบบ โดำยเฉพี�ะ
5 ดำ�ว ต้ลิอดำจนิจัดำห�สิ�งอำ�นิวยคว�มสะดำวกิ บริิกิ�ริท�งกิ�ริ ผลิิต้ภััณฑ์์เฉพี�ะดำ้�นิสำ�หริับผู้ออกิแบบ (Specified Product)
แพีทย์ แลิะบริิกิ�ริอ่นิ� ๆ ให้กิบั ผูเ้ ช��ต้�มคว�มสนิใจของผูอ้ ยูอ� �ศััย ซั่ึ�งส�วนิใหญ่�เปี็นิผลิิต้ภััณฑ์์ที�มีคุณลิักิษัณะพีิเศัษัเฉพี�ะ เพี่�อให้
ส�ม�ริถต้อบสนิองคว�มต้้องกิ�ริแลิะคว�มพีึงพีอใจแกิ�ผอู้ อกิแบบ
สิ�งปีลิูกิสริ้�งภั�ยในิโคริงกิ�ริ ปีริะกิอบดำ้วย พีูลิวิลิลิ�� 11 หลิัง แลิะเจ้�ของโคริงกิ�ริ ทั�งในิดำ้�นิริูปีแบบพีิเศัษั คว�มสวยง�ม
แลิะ อพี�ริ์ต้เม้นิท์ 2 ต้ึกิ ริวม 50 ยูนิิต้
แลิะคุณภั�พี ซั่ึ�ง บริิษััท มีทีมง�นิฝ้่�ยข�ยที�มีคว�มริู้เกิี�ยวกิับ
ผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�งเปี็นิอย��งดำี
(2) การตลาดและการแข่งขัน
(2.1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
บริิษััทไดำ้จัดำริะบบง�นิฝ้่�ยข�ยใหม�โดำยให้ส�ม�ริถดำูแลิลิูกิค้�ไดำ้
เนิ่�องจ�กิกิ�ริต้ัดำสินิใจเลิ่อกิซั่่�อผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�งแลิะ อย��งมีคว�มคลิ�องต้ัวแลิะริวดำเริ็วยิ�งขึ�นิ โดำยให้เจ้�หนิ้�ที�ข�ยที�
ต้กิแต้�งภั�ยในิ เจ้�ของโคริงกิ�ริจะแจ้งงบปีริะม�ณ มีปีริะสบกิ�ริณ์ แลิะมีคว�มริู้คว�มเชี�ยวช�ญ่เกิี�ยวกิับผลิิต้ภััณฑ์์
แลิะริูปีแบบคว�มต้้องกิ�ริแกิ�ผู้ออกิแบบง�นิต้กิแต้�ง เปี็นิอย��งดำี ดำูแลิลิูกิค้�อย��งใกิลิ้ชิดำ โดำยแบ�งทีมข�ยดำูแลิลิูกิค้�
ภั�ยในิ เพี่�อทำ�กิ�ริออกิแบบแลิะกิำ�หนิดำชนิิดำของ เปี็นิ 2 ฝ้่�ย ค่อ ทีมดำูแลิผู้ริับเหม�ต้กิแต้�งภั�ยในิ แลิะทีมดำูแลิ
ผลิิต้ภััณฑ์์ หลิังจ�กินิั�นิผู้ริับเหม�ง�นิต้กิแต้�งภั�ยในิ ผูริ้ บั เหม�ง�นิยิปีซั่ัม� ริวมทัง� ไดำ้ปีริับเปีลิีย� นิกิ�ริทำ�ง�นิของหนิ่วย
จะเปี็ นิผู้ จัดำซั่่�อผลิิต้ ภััณ ฑ์์ต้�มที�ผู้อ อกิแบบกิำ�หนิดำ ง�นิที�สนิับสนิุนิง�นิข�ย เช�นิ หนิ่วยง�นิ sales support แลิะ
เพี่�อนิำ�ไปีใช้กิ�อสริ้�งต้กิแต้�งภั�ยในิ เม่�อเสริ็จง�นิแลิ้ว call center ให้สอดำคลิ้องกิับกิ�ริแบ�งทีมข�ยดำ้วยเช�นิกิันิ
ขั� นิ ต้อนิสุ ดำ ท้ � ยค่ อ กิ�ริต้ริวจริั บ ง�นิโดำยเจ้ � ของ
โคริงกิ�ริ บริิ ษัั ท มี คว�มเข้ � ใจในิลิั กิ ษัณะคว�ม บริิษัทั ยังให้คว�มสำ�คัญ่กิับกิ�ริให้บริิกิ�ริจัดำส�งผลิิต้ภััณฑ์์ไปีถึงยัง
สัมพีันิธุ์ของแต้�ลิะฝ้่�ยเปี็นิอย��งดำี บริิษััทจึงกิำ�หนิดำ สถ�นิที�ที�ลิูกิค้�ต้้องกิ�ริดำ้วยคว�มริวดำเริ็ว บริิษััทมี ฝ้่ � ยลิู กิ ค้ �
กิลิุ�มลิูกิค้�เปี้�หม�ยเปี็นิ 3 กิลิุ�ม ไดำ้แกิ�
สัมพีันิธุ์ (BSM Call Center) คอยให้คำ�แนิะนิำ� ให้คำ�ปีริึกิษั�
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คว�มริู้สึกิที�ดำีแลิะกิ�ริมีส�วนิริ�วม ซั่ึ�งจะส�งผลิให้เกิิดำกิ�ริซั่่�อในิ
คริั�งต้�อไปี บริิษััท ยังมีส�วนิริ�วมในิกิ�ริแนิะนิำ�ช�องท�งธุุริกิิจให้
แกิ�กิลิุ�มลิูกิค้�สม�ชิกิดำ้วยกิันิ ริวมทั�งมีกิ�ริจัดำง�นิพีบปีะสังสริริค์
ริะหว��งสม�ชิกิเพี่�อสริ้�งเคริ่อข��ยสม�ชิกิ (Networking) ซั่ึ�งจะ
เปี็นิปีริะโยชนิ์ ในิกิ�ริปีริะส�นิธุุริกิิจริ�วมกิันิในิอนิ�คต้ ซั่ึ�งกิ�ริ
สมัคริเปี็นิลิูกิค้�สม�ชิกิของ บริิษััท นิอกิจ�กิจะไดำ้ริับข้อเสนิอ
ที�ดำีกิว��ลิูกิค้�ทั�วไปีแลิ้ว ยังไดำ้ริับสิทธุิปีริะโยชนิ์ต้��งๆ ที�ท�ง
นิอกิจ�กินิี� บริิษััทมีนิโยบ�ยสนิับสนิุนิให้ลิูกิค้�ทุกิริ�ยสมัคริเข้� บริิษััทต้อบแทนิค่นิสู�สม�ชิกิอีกิดำ้วย โดำยสิทธุิปีริะโยชนิ์เบ่�องต้้นิ
เปี็นิสม�ชิกิของบริิษััท เพี่�อเปี็นิกิ�ริสริ้�งแริงจูงใจให้ลิูกิค้�เกิิดำ จ�กิกิ�ริเปี็นิสม�ชิกิของบริิษััท มีดำังนิี�

ช�วยสนิับสนิุนิแลิะให้บริิกิ�ริหลิังกิ�ริข�ยกิับลิูกิค้� ริวมทั�งช�วย
ปีริะส�นิง�นิกิับฝ้่�ยข�ยเพี่�อส�งคำ�สั�งซั่่�อไปียังฝ้่�ยคลิังสินิค้�
แลิะปีริะส�นิง�นิกิ�ริจัดำส�งผลิิต้ภััณฑ์์ให้ลิกิู ค้�ต้�มกิำ�หนิดำ ทำ�ให้
บริิษััทไดำ้ริับคว�มเช่�อถ่อแลิะกิ�ริยอมริับทั�งในิดำ้�นิผลิิต้ภััณฑ์์
แลิะบริิกิ�ริจ�กิผู้ออกิแบบ ผู้ริับเหม� แลิะเจ้�ของโคริงกิ�ริเปี็นิ
อย��งดำี
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บริการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลการสั่ง
ซื้อสินค้าแต่ละประเภทให้กับลูกค้า
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เข้าร่วมโครงการสะสมแต้ม เพื่อแลกของ
รางวัล (Point Reward Program)
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กรณีเต็มวงเงินเครดิต สามารถึขอปลด
ล็อกการปล่อยสินค้าไม่เกิน 10% จาก
วงเงินที่มีอยู่
การเข้าร่วมโครงการจัดอบรมการติดตั้ง
ผลิตภัณฑ์ ที่ศูนย์อบรม BSM ฟรี
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11

บริการส่งช่างเทคนิค เข้าตรวจสอบและ
แนะนำาวิธีแก้ไขปัญหาหน้างาน

P

P

P

P

12

Platinum ฮอตไลน์ 091-119-1557

P

P

No.

Benefit

1

ได้รับวงเงินเครดิตและระยะเวลาเครดิตใน
การสั่งซื้อสินค้า

P

P

2

ฟรีค่าขนส่ง ในเขต กทม. และ ปริมณฑล
เมื่อสั่งซื้อสินค้า 5,000 บาท ขึ้นไป

P

3

ได้รับสินค้าภายใน 24 ชม. หลังจากสั่ง
ซื้อสินค้า

4

10

Platinum I

Platinum G

Gold

Retail
Cash

Club
Card

P

P

P

P

หมายเหตุ : กรณีสมาชิกขอซื้อผลิตภัณฑ์เกินกว่าวงเงินเครดิตสูงสุดที่กำาหนด ทีมงานฝ่ายขายจะต้องขออนุมัติจากกรรมการบริหาร ซึ่งจะต้องพิจารณาอนุมัติ
เป็นกรณีพิเศษั

บริิษัทั ยังไดำ้มกิี �ริเปีิดำ “ศัูนิย์ฝ้กิึ อบริมช��ง” หริ่อ “BSM Training ผูริ้ บั เหม�ทีเ� ปี็นิสม�ชิกิของ บริิษัทั โดำยไม�คดำิ ค��ใช้จ�� ย ศัูนิย์ฝ้กิึ อบริม
Center” เพี่อ� เพีิม� ทักิษัะในิกิ�ริต้ิดำต้ัง� ผลิิต้ภััณฑ์์ของ บริิษัทั ให้กิบั ช��งเปี็นิส�วนิหนิึง� ของสิทธุิปีริะโยชนิ์ทที� �ง บริิษัทั ให้บริิกิ�ริกิับลิูกิค้�
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การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิินของบริิษััท

การรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููล

เอกสารแนบ

CONTENTS

การประเมิินความิพึึงพึอใจในสิินค้าและบริการ
บริิษัทั ไดำ้มกิี �ริปีริะเมินิคว�มพีึงพีอใจต้�อสินิค้�แลิะบริิกิ�ริของบริิษัทั สินิค้�, ริ�ค�สินิค้�, กิ�ริจัดำส�งสินิค้� แลิะกิ�ริบริิกิ�ริหลิังกิ�ริ
เปี็นิปีริะจำ�ทุกิปีี โดำยทำ�กิ�ริสุม� ต้ัวอย��งจ�กิทุกิกิลิุม� ลิูกิค้� โดำยปีี ข�ย จ�กิกิลิุ�มต้ัวอย��ง 82 ริ�ย โดำยใช้วิธุีสำ�ริวจผ��นิกิ�ริสแกินิ
2564 บริิษััทไดำ้ทำ�กิ�ริสำ�ริวจคว�มพีึงพีอใจในิเริ่�องคุณภั�พี QR Code ผลิกิ�ริปีริะเมินิดำังนิี�
ความพึงพอใจในสินค้าและบริการ
พึงพอใจมาก

พึงพอใจ

เฉยๆ

ไม่พึงพอใจ

ไม่พึงพอใจมาก

60
50
40

47

44
35

30

50

47

31

30

27

20
9

10
0

0

0

คุณภาพสินค้า

5

2
ราคาสินค้า

1

0

การจัดส่งสินค้า

0

บริการหลังการขาย

ทั�งนิี� ไดำ้สอบถ�มปีัจจัยที�ใช้ในิกิ�ริต้ัดำสินิใจซั่่�อสินิค้� สริุปีจ�กิ กิ�ริบริิกิ�ริหลิังกิ�ริข�ย คุณภั�พีสินิค้� กิ�ริจัดำส�งสินิค้� แลิะ
ผลิกิ�ริปีริะเมินิไดำ้ว��ลิูกิค้�ส�วนิใหญ่�ซั่่�อสินิค้�โดำยพีิจ�ริณ�ถึง ริ�ค�สินิค้� เปี็นิหลิักิ
ปัจจัยหลักที่ใช้พิจารณาเลือกซื้อสินค้า

29.24%
27.49%

27.49%

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

บริการหลังการขาย 29.24%
การจัดส่งสินค้า 27.49%
คุณภาพสินค้า 27.49%
ราคาสินค้า 15.79%

15.79%

ริายงานปริะจำำ าปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)
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การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิินของบริิษััท

การรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููล

เอกสารแนบ

CONTENTS

• กลยุทธ์ด้านราคา (Price)
กิ�ริกิำ� หนิดำริ�ค�ผลิิ ต้ ภัั ณ ฑ์์ ข องบริิ ษัั ท แบ� ง ต้�มลิั กิ ษัณะ
ผลิิต้ภััณฑ์์แต้�ลิะปีริะเภัท โดำยคำ�นิึงถึงปีัจจัยในิกิ�ริแข�งขันิเปี็นิ
องค์ปีริะกิอบ โดำยส�ม�ริถแบ�งกิลิยุทธุ์ดำ้�นิริ�ค�ไดำ้ดำังนิี�
• ผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�งที�ห�ซั่่�อไดำ้ท�ัวไปี (General Building
Products) เนิ่�องจ�กิสินิค้�ปีริะเภัทดำังกิลิ��วมีจำ�หนิ่�ยทั�วไปี
แลิะมีคว�มย่ดำหยุ�นิต้�อริ�ค�สูง บริิษััทจึงกิำ�หนิดำริ�ค�สินิค้�
โดำยอ้�งอิงต้�มริ�ค�ต้ลิ�ดำ ซั่ึ�งจะมีกิ�ริสำ�ริวจริ�ค�ต้ลิ�ดำทุกิ
สัปีดำ�ห์เพี่�อพีิจ�ริณ�ในิกิ�ริปีริับริ�ค�สินิค้�

• กลยุทธ์ด้านการสิ่งเสิริมิการขาย (Promotion)
บริิษััทมีกิ�ริจัดำกิิจกิริริมส�งเสริิมกิ�ริข�ยโดำยมุ�งเนิ้นิกิ�ริต้อบแทนิ
ค่นิแกิ�ลิูกิค้�สม�ชิกิเปี็นิหลิักิ (Loyalty Program) โดำยลิูกิค้�
สม�ชิกิ จะไดำ้ริับสิทธุิเข้ �ริ�วมโปีริโมชั�นิพีิเศัษัต้��งๆ ที�บริิษััท
จัดำขึ�นิ เช�นิ กิ�ริไดำ้ริับส�วนิลิดำพีิเศัษัสำ�หริับลิูกิค้�สม�ชิกิแต้�ลิะ
ริะดำับ กิ�ริย่นิริ�ค�สินิค้�สำ�หริับโคริงกิ�ริทีม� ริี ะยะเวลิ�กิ�ริกิ�อสริ้�ง
ที�นิ�นิกิว��ปีกิต้ิ กิ�ริสะสมคะแนินิเพี่�อแลิกิของริ�งวัลิ กิ�ริจัดำส�ง
ฟื้ริีสำ�หริับลิูกิค้�ริะดำับ Platinum หริ่อกิ�ริบริิกิ�ริจัดำส�งภั�ยในิ
24 ชั�วโมง เปี็นิต้้นิ

ดำ้�นิโฆษัณ�ปีริะช�สัมพีันิธุ์แลิะกิ�ริส่�อส�ริไปียังกิลิุ�มลิูกิค้� โดำย
ทั�งนิี� บริิษััทยังมีนิโยบ�ยกิำ�หนิดำริ�ค�สินิค้�เท��กิับผู้จำ�หนิ่�ย กิ�ริใช้ส่�อออนิไลินิ์ เช�นิ วิดำีโอ Youtube เว็บไซั่ต้์ของบริิษััท
ริ�ยอ่�นิ ซั่ึ�งบริิษััทให้อำ�นิ�จกิ�ริต้ัดำสินิใจลิดำริ�ค�สินิค้�เปี็นิกิริณี หริ่อกิ�ริเข้�ริ�วมในิกิ�ริจัดำง�นิหริ่อนิิทริริศักิ�ริแสดำงสินิค้�ที�
พีิเศัษัแกิ�ผู้อำ�นิวยกิ�ริฝ้่�ยข�ย หริ่อผู้อำ�นิวยกิ�ริฝ้่�ยพีัฒนิ� เกิี� ย วข้ อ งกิั บ กิ�ริออกิแบบผลิิ ต้ ภัั ณ ฑ์์ ต้ กิแต้� ง ภั�ยในิแลิะกิ�ริ
ผลิิต้ภััณฑ์์
กิ�อสริ้�งทั�งส�วนิของอ�ค�ริสำ�นิักิง�นิแลิะที�อยู�อ�ศััย
• ผลิิต้ภััณฑ์์เฉพี�ะดำ้�นิสำ�หริับผูอ้ อกิแบบ (Specified Products)
สำ� หริั บ ผลิิ ต้ ภัั ณ ฑ์์ กิ ลิุ� ม นิี� ถึ ง แม้ ว� � ในิต้ลิ�ดำจะมี ผ ลิิ ต้ ภัั ณ ฑ์์ (2.2) ภาวะการแข่งขัน
ทดำแทนิอยู�ม�กิม�ยหลิ�กิหลิ�ยต้ริ�สินิค้� แลิะมีกิ�ริแข�งขันิ บริิษััทไม�มีคู�แข�งขันิท�งต้ริง (Direct Competitor) เนิ่�องจ�กิ
ดำ้�นิริ�ค�ค�อนิข้�งสูง แต้�ผลิิต้ภััณฑ์์ของบริิษัทั กิ็ส�ม�ริถสริ้�ง บริิ ษัั ท มี คว�มแต้กิต้� � งจ�กิคู� แ ข� ง ขั นิ ริ�ยอ่� นิ ทั� ง ดำ้ � นิลิั กิ ษัณะ
คว�มแต้กิต้��งในิดำ้�นิคุณภั�พี คว�มหลิ�กิหลิ�ย แลิะกิ�ริบริิกิ�ริ ผลิิต้ภััณฑ์์ที�จัดำจำ�หนิ่�ย แลิะดำ้�นิกิลิุ�มลิูกิค้� กิลิ��วค่อ บริิษััทมี
ที�ดำีกิว�� บริิษััทจึงไม�มีนิโยบ�ยที�จะแข�งขันิดำ้�นิริ�ค�กิับคู�แข�ง กิ�ริพีั ฒ นิ�ผลิิ ต้ ภัั ณ ฑ์์ กิ� อ สริ้ � งต้กิแต้� ง ภั�ยในิแลิะจำ� หนิ่ � ย
ในิผลิิต้ภััณฑ์์กิลิุ�มนิี� แต้�จะกิำ�หนิดำริ�ค�ข�ยโดำยวิธุีบวกิกิำ�ไริ ผลิิต้ภััณฑ์์ดำังกิลิ��วภั�ยใต้้ต้ริ�สินิค้�ของบริิษััทเอง แลิะเปี็นิ
ส�วนิเพีิ�มจ�กิต้้นิทุนิผลิิต้ภััณฑ์์ (Mark-up on Cost)
ต้ัวแทนิจำ�หนิ่�ยแต้�เพีียงผูเ้ ดำียวในิปีริะเทศัไทยสำ�หริับผลิิต้ภััณฑ์์
ภั�ยใต้้ลิิขสิทธุิ�ต้ริ�สินิค้�ชั�นินิำ�จ�กิต้��งปีริะเทศับ�งผลิิต้ภััณฑ์์
• กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ�าหน่าย (Place)
ในิดำ้ � นิกิลิุ� ม ลิู กิ ค้ � ของบริิ ษัั ท เนิ้ นิ กิ�ริต้ลิ�ดำท�งต้ริงสู� กิ ลิุ� ม
บริิษััทมีกิลิยุทธุ์กิ�ริจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์ ในิเชิงริุกิ โดำยใช้ทีมง�นิ ผู้ออกิแบบ (Interior Designer) แลิะผู้ริับเหม�ง�นิต้กิแต้�ง
ฝ้่�ยข�ยที�มีปีริะสิทธุิภั�พี ริวมทั�งมีคว�มริู้แลิะปีริะสบกิ�ริณ์ ในิ ภั�ยในิ (Interior Constructor) เปี็นิหลิักิ ในิขณะที�คู�แข�งขันิ
ดำ้�นิผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�ง ต้กิแต้�งภั�ยในิ ซั่ึ�งบริิษััทไดำ้แบ�งทีมง�นิ ส�วนิใหญ่�เนิ้นิกิลิุ�มลิูกิค้�ปีริะเภัทผู้ริับเหม� แลิะเจ้�ของบ้�นิพีักิ
ฝ้่ � ยข�ยออกิเปี็ นิ 2 ที ม ไดำ้ แ กิ� ที ม ง�นิข�ยสำ � หริั บ ดำู แ ลิ อ�ศััย (End User) ซั่ึ�งเปี็นิกิลิุ�มลิูกิค้�ที�ผู้ปีริะกิอบกิ�ริจะต้้อง
ผู้ออกิแบบ แลิะทีมง�นิข�ยสำ�หริับดำูแลิผู้ริับเหม� เพี่�อให้เข้� เผชิญ่กิับกิ�ริแข�งขันิที�ค�อนิข้�งสูง บริิษััทมีคู�แข�งขันิท�งอ้อม
ถึงคว�มต้้องกิ�ริที�แต้กิต้��งกิันิของกิลิุ�มลิูกิค้� แลิะ บริิษััทยัง (Indirect Competitor) ซั่ึ�งเปี็นิผู้ปีริะกิอบกิ�ริศัูนิย์ค้�ส�ง ค้�ปีลิีกิ
เนิ้ นิ กิ�ริบริิ กิ �ริที� ริ วดำเริ็ ว โดำยมี ศัู นิ ย์ บ ริิ กิ �ริลิู กิ ค้ � สั ม พีั นิ ธุ์ วัสดำุกิ�อสริ้�งแลิะอุปีกิริณ์ต้กิแต้�ง แลิะผู้ปีริะกิอบกิ�ริริ้�นิค้�
ให้คำ�ปีริึกิษั�แลิะแนิะนิำ�ข้อมูลิต้��งๆ เกิี�ยวกิับกิ�ริต้กิแต้�งภั�ยในิ จำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�งต้กิแต้�งภั�ยในิเฉพี�ะดำ้�นิ
ซั่ึง� ปีัจจุบนิั ช�องท�งกิ�ริจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์ของบริิษัทั มี 2 ช�องท�ง
ปีัจจุบันิในิปีริะเทศัไทยมีผู้ปีริะกิอบธุุริกิิจจำ�หนิ่�ยวัสดำุกิ�อสริ้�ง
ดำังนิี�
แลิะต้กิแต้�งจำ�นิวนิ 13,000 ริ�ย (อ้�งอิงข้อมูลิบทวิเคริ�ะห์
• ลิูกิค้�ส�ม�ริถเลิ่อกิชมผลิิต้ภััณฑ์์แลิะสั�งซั่่�อผลิิต้ภััณฑ์์ ไดำ้ ศัูนิย์วิจัย ธุนิ�ค�ริกิริุงศัริีอยุธุย�) ซั่ึ�งแบ�งต้�มลิักิษัณะกิ�ริจัดำ
จำ�หนิ่�ยแลิะริูปีแบบกิ�ริให้บริิกิ�ริ เปี็นิ 2 กิลิุ�ม ค่อ 1) ผู้ปีริะกิอบ
โดำยต้ริง ณ สำ�นิักิง�นิข�ยของ บริิษััท (Gyproc Center)
กิ�ริริ�ยใหญ่�มีริูปีแบบกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจแบบริ้�นิค้�ส�งค้�ปีลิีกิ
• ลิูกิค้�ส�ม�ริถสั�งซั่่�อสินิค้�ไดำ้โดำยต้ริงผ��นิศัูนิย์บริิกิ�ริลิูกิค้� สมัยใหม� (Modern Trade) มีแนิวคิดำให้เปี็นิศัูนิย์ริวมสินิค้�วัสดำุ
สัมพีันิธุ์ ในิกิริณีที�เปี็นิสม�ชิกิของ บริิษััท อยู�กิ�อนิแลิ้ว หริ่อ กิ�อสริ้�งแลิะสินิค้�ต้กิแต้�งบ้�นิคริบวงจริ ที�ลิูกิค้�ส�ม�ริถเลิ่อกิ
สั�งซั่่�อผ��นิทีมง�นิข�ยในิกิริณีท�ีเปี็นิลิูกิค้�ใหม�หริ่อยังไม�ไดำ้ ซั่่�อสินิค้�เกิี�ยวกิับบ้�นิไดำ้ในิที�เดำียว (One Stop Shopping)
สมัคริเปี็นิสม�ชิกิ ซั่ึ�งกิ�ริริับบริิกิ�ริทั�ง 2 วิธุีนิี� ลิูกิค้�จะไดำ้ริับ ปีัจจุบันิมีผู้ปีริะกิอบกิ�ริริ�ยใหญ่�ท�ีเปี็นิ Modern Trade 8 ริ�ย
ปีริะกิอบดำ้วยกิลิุม� โฮมโปีริ (ริ้�นิโฮมโปีริ แลิะ เมกิ�โฮม) ไทวัสดำุ,
คว�มสะดำวกิ แลิะริวดำเริ็ว
สย�มโกิลิบอลิเฮ้�ส์, ดำูโฮม, บุญ่ถ�วริ, แกิรินิดำ์โฮมม�ริ์ท, โฮมฮับ
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ที�บริิษััทกิำ�หนิดำ สำ�หริับผลิิต้ภััณฑ์์ทั�วไปี บริิษััทมีนิโยบ�ยกิ�ริ
จัดำซั่่�อจ�กิผู้ผลิิต้โดำยต้ริง ทั�งนิี� บริิษััทมีขั�นิต้อนิแลิะวิธุีกิ�ริจัดำห�
ผลิิต้ภััณฑ์์ โดำยกิ�ริกิำ�หนิดำริูปีแบบ คุณลิักิษัณะ แลิะปีริะเภัท
ผลิิต้ภััณฑ์์ที�ต้้องกิ�ริต้�มแผนิกิ�ริข�ยของฝ้่�ยข�ย หลิังจ�กินิั�นิ
จะพีิจ�ริณ�คัดำเลิ่อกิแลิะจัดำซั่่�อผลิิต้ภััณฑ์์จ�กิผู้ผลิิต้ ซั่ึ�งโดำยปีกิต้ิ
จะทำ�กิ�ริคัดำเลิ่อกิผู้ผลิิต้ม�กิกิว��หนิึ�งริ�ย ยกิเว้นิผู้ผลิิต้ที�เปี็นิ
พีันิธุมิต้ริของบริิษััทม�เปี็นิเวลิ�นิ�นิ อ�ทิ บริิษััท ไทยผลิิต้ภััณฑ์์
ยิปีซั่ั�ม จำ�กิัดำ (มห�ชนิ) เปี็นิต้้นิ สำ�หริับกิ�ริพีิจ�ริณ�ต้ัดำสินิใจ
จัดำห�ผลิิต้ภััณฑ์์จะเปี็นิกิ�ริพีิจ�ริณ�ริ�วมกิันิริะหว��งฝ้่�ยบริิห�ริ
ฝ้่�ยพีัฒนิ�ผลิิต้ภััณฑ์์ แลิะฝ้่�ยข�ย เพี่�อให้ไดำ้ผลิิต้ภััณฑ์์ที�มี
(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์
ในิส� ว นิของผลิิ ต้ ภัั ณ ฑ์์ ภั�ยใต้้ ต้ ริ�สิ นิ ค้ � ของบริิ ษัั ท ซั่ึ� ง มี ท�ั ง คุณลิักิษัณะเปี็นิไปีต้�มที�กิำ�หนิดำ
กิ�ริดำำ�เนิินิกิ�ริผลิิต้สินิค้�ดำ้วยต้นิเอง แลิะว��จ้�งโริงง�นิผู้ผลิิต้
ทั�งในิปีริะเทศัแลิะต้��งปีริะเทศัที�ไดำ้คุณภั�พีผ��นิเกิณฑ์์ม�ต้ริฐ�นิ ปีี 2564 บริิษััท มียอดำสั�งซั่่�อผลิิต้ภััณฑ์์จ�กิคู�ค้�ริ�ยใหญ่� ดำังนิี�

ซั่ึ�งมีส�วนิแบ�งกิ�ริต้ลิ�ดำริวม 30% ของริ�ยไดำ้ริวมในิกิลิุ�มริ้�นิ
ค้ � วั ส ดำุ กิ� อ สริ้ � งทั� ง หมดำ 2) กิลิุ� ม ผู้ ค้ � วั ส ดำุ กิ� อ สริ้ � งดำั� ง เดำิ ม
(Traditional trade) ไดำ้แกิ� ริ้�นิค้�วัสดำุกิ�อสริ้�งที�ริะบบกิ�ริ
บริิห�ริจัดำกิ�ริยังไม�ทันิสมัยคริบวงจริ ผู้ค้�ส�วนิใหญ่�จะจำ�หนิ่�ย
สินิค้�ต้ั�งแต้�วัสดำุกิ�อสริ้�งพี่�นิฐ�นิ อ�ทิ ปีูนิ ทริ�ย แลิะผลิิต้ภััณฑ์์
ฮ�ริ์ดำแวริ์ (เช�นิ กิลิอนิปีริะตู้ ม่อจับ) จนิถึงวัสดำุซั่�อมแซั่ม/
ต้กิแต้�งที�อยู�อ�ศััย โดำยเนิ้นิกิลิุ�มลิูกิค้�ภั�ยในิพี่�นิที�แลิะบริิเวณ
ใกิลิ้เคียง

บริษััท
1. บริษััท.ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จำากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์
ยิปซั่ม

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันิที� 31 ธุันิว�คม 2564 กิลิุ�ม บริิษััท มีทริัพีย์สินิที�ใช้ในิกิ�ริ
ปีริะกิอบธุุริกิิจ ซั่ึ�งปีริะกิอบดำ้วยทริัพีย์สินิในิกิลิุ�มที�ดำินิ อ�ค�ริ
แลิะอุปีกิริณ์ จำ�นิวนิ 254.46 ลิ้�นิบ�ท สินิทริัพีย์ ไม�มีต้ัวต้นิ
จำ�นิวนิ 19.18 ลิ้�นิบ�ท โคริงกิ�ริที�อยู�อ�ศััยเพี่�อผู้เกิษัียณอ�ยุ
ริะหว��งกิ�ริพีัฒนิ� จำ�นิวนิ 160.85 ลิ้�นิบ�ท แลิะอสังห�ริิมทริัพีย์
เพี่�อกิ�ริลิงทุนิจำ�นิวนิ 205.10 ลิ้�นิบ�ท

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

ประเทศ
ไทย

ระยะเวลาติดต่อ
มากกว่า 10 ปี

ยอดสั่งซื้อ ปี 2564
70.20 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 44.18 ของมูลค่า
การสั่งซื้อสินค้ารวม

นิอกิจ�กินิี� กิลิุ�ม บริิษััทไดำ้ทำ�สัญ่ญ่�เช��ที�ดำินิ อ�ค�ริสำ�นิักิง�นิ
แลิะคลิังสินิค้�ทั�งสำ�นิักิง�นิใหญ่� แลิะสำ�นิักิง�นิส�ข� โดำยมี
ริ�ยลิะเอียดำของทริัพีย์สนิิ ทีใ� ช้ในิกิ�ริปีริะกิอบธุุริกิิจ แลิะริ�ยลิะเอียดำ
ของสัญ่ญ่�เช��ต้�มเอกิส�ริแนิบ 4 ทริัพีย์สินิที�ใช้ในิกิ�ริปีริะกิอบ
ธุุริกิิจแลิะริ�ยลิะเอียดำเกิี�ยวกิับริ�ยกิ�ริปีริะเมินิริ�ค�ทริัพีย์สินิ
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1.3 โครงสร�างการถืือหุุ้�นของกลุ่มีบริษัทุ
1.3.1 แผนภาพโครงสร้างการถึือหุ้นของกลุ่มบริษััท

บริษัทุ บิวเด้อสมีาร์ทุ จำากัด้ (มีหุ้าชน)
ทุุนจด้ทุะเบียน = 218.51 ล้านบาท
ทุุนชำาระแล�ว = 213.05 ล้านบาท
มี้ลค่าทุี�ตราไว�หุุ้�นละ = 0.10 บาท
ธุรกิจ : ผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและตกแต่งภายใน
คุณภาพสูงแบบครบวงจร

100%

บริษัทุ อัลลอย โซล้ชั�นส์
เอเชีย จำากัด้

(เดูิมชุ่�อ “บริษััที่ ดู่แอนดู์ดูับบลิว
(เอเชุ่ย) จำากัดู”)
ทุุนจด้ทุะเบียน = 60 ล้านบาท
ทุุนชำาระแล�ว = 60 ล้านบาท
มี้ลค่าทุี�ตราไว�หุุ้�นละ = 5 บาท
ธุรกิจ : ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบประตู
และหน้าต่างอลูมเิ นียม และระบบอลูมเิ นียม
สำาหรับงานตกแต่งภายใน คุณภาพสูง

100%

บริษัทุ แสนสรา
ไลฟสไตส์ เซอร์วิส จำากัด้

ทุุนจด้ทุะเบียน = 2 ล้านบาท
ทุุนชำาระแล�ว = 2 ล้านบาท
มี้ลค่าทุี�ตราไว�หุุ้�นละ = 5 บาท
ธุรกิจ : ให้บริการและจัดการโครงการ
แสนสรา ที่ประชุมวิสามัญผู้ถึือหุ้นของ
บริษััท แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จำากัด
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษััทเป็น
จำานวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
เป็นจำานวนเงิน 1.5 ล้านบาท บริษััทได้ลงทุน
ในหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวทัง้ จำานวน บริษัทั ย่อย
ได้ดาำ เนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวง
พาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

100%

บริษัทุ ทุีค
ด้ีเวลลอปเมีนทุ์ จำากัด้

ทุุนจด้ทุะเบียน = 150 ล้านบาท
ทุุนชำาระแล�ว = 150 ล้านบาท
มี้ลค่าทุี�ตราไว�หุุ้�นละ = 100 บาท
ธุรกิจ : พัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุ : โครงสร้างกลุ่มบริษััทจะแสดงเฉพาะบริษััทที่มีการดำาเนินธุรกิจปกติ ไม่รวมที่หยุดดำาเนินกิจการแล้ว
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1.3.2 ผู้ถึือหุ้นของ บริษััท

ริ�ยช่�อผู้ถ่อหุ้นิริ�ยใหญ่� 10 ลิำ�ดำับแริกิของบริิษััท (ริวมผู้ที�เกิี�ยวข้องต้�มม�ต้ริ� 258 แห�งพีริะริ�ชบัญ่ญ่ัต้ิหลิักิทริัพีย์แลิะ
ต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์) มีริ�ยช่�อดำังต้�อไปีนิี�

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อ
นางพัทยา พิเชฐพงศา
กลุ่มนายสัญชัย เนื่องสิทธิ์/1
นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์
กลุ่มนายสุเรช ซูบรามาเนียม/2
นายภีม ภาณุพัฒนพงศ์
นางพนิดา ภาณุพัฒนพงศ์
นายเพชร ภาณุพัฒนพงศ์
บริษััท สินแพทย์ จำากัด
นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์
คุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ์ ฯ
ผู้ถึือหุ้นรายอื่นๆ
ริวม

จำานวนหุ้น (หุ้น)
300,823,612
273,647,000
188,700,000
136,456,120
84,532,800
72,600,000
60,193,500
60,079,100
58,833,100
57,800,000
836,840,961
2,130,506,193

ร้อยละ
14.12%
12.84%
8.86%
6.40%
3.97%
3.41%
2.83%
2.82%
2.76%
2.71%
39.28%
100.00%

หมายเหตุ : /1 กลุ่มนายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประกอบด้วย นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ และนางนริสา เนื่องสิทธิ์ (ภรรยา)
/2
กลุ่มนายสุเรซ ซูบรามาเนียม ประกอบด้วย นายสุเรซ ซูบรามาเนียม และนางนวพร สบฤกษั์ (ภรรยา)
(หมายเหตุ : ข้อมูลล่าสุด ณ 14 ธันวาคม 2564)

1.4 จำานวนทุุนจด้ทุะเบียน และทุุนชำาระแล�ว

• ต้ั๋วแลิกิเงินิริะยะสั�นิ จำ�นิวนิเงินิริวม 7.00 ลิ้�นิบ�ท ริะยะ
เวลิ� 269 วันิ เพี่�อเปี็นิทุนิหมุนิเวียนิของบริิษััท อัต้ริ�
1.4.1 หลักทรัพย์ของบริษััท
ดำอกิเบีย� ริ้อยลิะ 6.4 ต้�อปีี ริะยะเวลิ�ต้ัง� แต้�วนิั ที� 22 มิถนิุ �ยนิ
บริิษัทั มีทนิุ จดำทะเบียนิเท��กิับ 218,514,314.00 บ�ท แบ�งเปี็นิหุนิ้
2564 คริบกิำ�หนิดำชำ�ริะค่นิวันิที� 18 มีนิ�คม 2565
ส�มัญ่จำ�นิวนิ 2,185,143,140 หุนิ้ มูลิค��หุนิ้ ทีต้� ริ�ไว้เท��กิับ 0.10
บ�ท มีทนิุ ชำ�ริะแลิ้วเท��กิับ 213,050,619.30 บ�ท จำ�นิวนิหุนิ้ ที� • ต้� อ อ�ยุ ต้ั๋ ว แลิกิเงิ นิ ริะยะสั� นิ ที� อ อกิในิปีี 2563 จำ � นิวนิ
ออกิจำ�หนิ่�ยไดำ้แลิ้วเท��กิับ 2,130,506,193 หุนิ้
15.00 ลิ้�นิบ�ท ริะยะเวลิ� 194 วันิ คริบกิำ�หนิดำชำ�ริะค่นิ
(หม�ยเหตุ้ : -ข้อมูลิลิ��สุดำ ณ 31 ธุันิว�คม 2564)
วันิที� 30 มิถุนิ�ยนิ 2564 โดำยต้�ออ�ยุต้ั�วแลิกิเงินิริะยะสั�นิ
บ�งส�ว นิ จำ�นิวนิ 10.00 ลิ้�นิบ�ท ริะยะเวลิ� 201 วันิ
1.5 การออกหุ้ลักทุรัพย์อื�น
คริบกิำ�หนิดำชำ�ริะค่นิวันิที� 17 มกิริ�คม 2565

การออกหลักทรัพย์อื่นระหว่างปี

• ต้�ออ�ยุต้วั๋ แลิกิเงินิริะยะสันิ� ทีอ� อกิในิปีี 2563 จำ�นิวนิ 10 ลิ้�นิบ�ท
ในิริะหว��งปีี บริิษััทมีกิ�ริออกิหลิักิทริัพีย์ปีริะเภัทต้ั�วแลิกิเงินิ
ริะยะเวลิ� 268 วั นิ อั ต้ ริ�ดำอกิเบี� ย ริ้ อ ยลิะ 6.4 ต้� อ ปีี
ริะยะสั�นิ ดำังนิี�
คริบกิำ � หนิดำชำ � ริะค่ นิวั นิ ที� 30 มิ ถุ นิ�ยนิ 2564 แลิะต้� อ
ต้ัว� แลิกิเงินิริะยะสันิ� คริัง� ที� 2 ริะยะเวลิ� 210 วันิ อัต้ริ�ดำอกิเบีย�
• ต้ั๋วแลิกิเงินิริะยะสั�นิ จำ�นิวนิเงินิริวม 10.00 ลิ้�นิบ�ท ริะยะ
ริ้อยลิะ 6.4 ต้�อปีี คริบกิำ�หนิดำชำ�ริะค่นิ 17 มกิริ�คม 2565
เวลิ� 97 วันิ เพี่�อเปี็นิทุนิหมุนิเวียนิของบริิษััท อัต้ริ�ดำอกิเบีย�
ริ้อยลิะ 6.4 ต้�อปีี ริะยะเวลิ�ต้ั�งแต้�วันิที� 25 มิถุนิ�ยนิ 2564 • ต้� อ อ�ยุ ต้ั๋ ว แลิกิเงิ นิ ริะยะสั� นิ ที� อ อกิในิปีี 2563 แลิะคริบ
คริบกิำ�หนิดำชำ�ริะค่นิวันิที� 30 กิันิย�ยนิ 2564 โดำยชำ�ริะค่นิ
กิำ�หนิดำชำ�ริะค่นิวันิที� 30 มิถุนิ�ยนิ 2564 จำ�นิวนิเงินิริวม
ทั�งจำ�นิวนิในิวันิคริบกิำ�หนิดำ
10.00 ลิ้�นิบ�ท อัต้ริ�ดำอกิเบี�ยริ้อยลิะ 6.4 ต้�อปีี โดำยต้�อ
อ�ยุทั�งจำ�นิวนิ ริะยะเวลิ� 201 วันิ อัต้ริ�ดำอกิเบี�ยริ้อยลิะ
6.4 ต้�อปีี คริบกิำ�หนิดำชำ�ริะค่นิวันิที� 17 มกิริ�คม 2565
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1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผู้ล

บริิษััทมีนิโยบ�ยกิ�ริจ��ยเงินิปีันิผลิในิแต้�ลิะปีี ในิอัต้ริ�ไม�นิ้อย ข้อบังคับของบริิษััท แลิะต้�มกิฎหม�ย ห�กิไม�มีเหตุ้จำ�เปี็นิ
กิว��ริ้อยลิะ 40 ของกิำ�ไริสุทธุิ (งบเฉพี�ะกิิจกิ�ริ) ที�เหลิ่อหลิัง อ่�นิใดำ แลิะกิ�ริจ��ยเงินิปีันิผลินิั�นิต้้องไม�มีผลิกิริะทบต้�อกิ�ริ
จ�กิหั กิ เงิ นิ สำ � ริองต้� � งๆ ทุ กิ ปีริะเภัทต้�มที� ไ ดำ้ กิำ� หนิดำไว้ ใ นิ ดำำ�เนิินิง�นิปีกิต้ิของบริิษััท อย��งมีนิัยสำ�คัญ่
ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปีตั้งแต่ปี 2562-2564
รายการ
/1

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ : ล้านบาท
กำาไร(ขาดทุน)สุทธิหลังหักเงินสำารองตามกฎหมาย : ล้านบาท
เงินปันผลจ่าย : ล้านบาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)/3

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

42.45
40.32
0.00%

(51.78)
(51.78)
0.00%

(38.36)
(38.36)
-/2
0.00%

หมายเหตุ :
/1
= อ้างอิงข้อมูลกำาไร(ขาดทุน)สุทธิ สำาหรับปี (งบเฉพาะกิจการ)
/2
= คณะกรรมการบริษััทนำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถึือหุ้นประจำาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2564
/3
= อัตราจ่ายเงินปันผลคำานวณจากเงินปันผลจ่ายประจำาปี หารด้วย กำาไรสุทธิหลังหักเงินสำารองตามกฎหมาย
การคำานวนนี้มีวัตถึุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล
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2

การบริหุ้าร
จัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผู้นการบริหุ้ารความีเสี�ยง

• ให้มีริะเบียบหริ่อคู�ม่อกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิเปี็นิลิ�ยลิักิษัณ์อักิษัริ
บริิษััทมีคว�มเช่�อมั�นิแลิะต้ริะหนิักิในิคว�มสำ�คัญ่ของกิ�ริบริิห�ริ
เพี่�อให้ผู้บริิห�ริ แลิะผู้ปีฏิิบัต้ิง�นิถ่อปีฏิิบัต้ิ อันิเปี็นิกิ�ริ
แลิะกิ�ริควบคุมคว�มเสี�ยงที�มีปีริะสิทธุิภั�พี ซั่ึ�งจะทำ�ให้บริิษััท
ควบคุมคว�มเสี�ยงจ�กิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิ
ส�ม�ริถดำำ�เนิินิธุุริกิิจภั�ยใต้้ปีัจจัยภั�ยในิแลิะภั�ยนิอกิอันิอ�จ • กิำ � หนิดำแนิวท�งปี้ อ งกิั นิ แลิะบริริเท�คว�มเสี� ย งจ�กิกิ�ริ
ส�งผลิกิริะทบต้�อกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิของบริิษััทไดำ้อย��ง มั�นิคงแลิะ
ดำำ�เนิินิง�นิเพี่�อหลิีกิเลิี�ยงคว�มเสียห�ย หริ่อคว�มสูญ่เสีย
ต้�อเนิ่�อง มีคว�มเสี�ยงที�อยู�ในิริะดำับที�ยอมริับไดำ้ ลิดำโอกิ�สของ
ทีอ� �จจะเกิิดำขึนิ� ริวมถึงกิ�ริต้ิดำต้�มแลิะปีริะเมินิผลิกิ�ริบริิห�ริ
กิ�ริลิ้มเหลิวแลิะคว�มสูญ่เสียให้เหลิ่อนิ้อยที�สุดำ ริวมทั�งลิดำ
คว�มเสี�ยงอย��งสมำ��เสมอ
คว�มไม�แนิ่นิอนิในิผลิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิโดำยริวมของบริิษัทั อันิจะนิำ� • กิ�รินิำ�ริะบบเทคโนิโลิยีส�ริสนิเทศัที�ทันิสมัยม�ใช้เพี่�อเพีิ�ม
ไปีสู � กิ�ริบริริลิุ วั ต้ ถุ ปี ริะสงค์ ข องบริิ ษัั ท ทั� ง นิี� บริิ ษัั ท ไดำ้ แ บ� ง
ปีริะสิทธุิภั�พีแลิะลิดำคว�มเสี�ยงจ�กิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิ
กิ�ริบริิห�ริคว�มเสีย� งออกิเปี็นิ 2 ปีริะเภัทค่อกิ�ริบริิห�ริคว�มเสีย� ง • พีัฒนิ�คว�มริู้คว�มส�ม�ริถของบุคลิ�กิริให้เปี็นิม่ออ�ชีพี
ริะดำับส�วนิง�นิ แลิะกิ�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยงริะดำับองค์กิริ โดำย
เพี่�อลิดำคว�มเสี�ยงในิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิขององค์กิริ
กิำ�หนิดำนิโยบ�ยในิกิ�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยงดำังนิี�
ทั�งนิี� บริิษััท ไดำ้มีกิ�ริเปีิดำเผย นิโยบ�ยกิ�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยง
• กิำ�หนิดำแลิะส�งเสริิมให้กิ�ริบริิห�ริคว�มเสีย� งเปี็นิคว�มริับผิดำชอบ ฉบับเต้็ม ลิงในิเว็บไซั่ต้์ของบริิษััท www.bsmgroup.asia
ของพีนิักิง�นิในิทุกิริะดำับชั�นิที�ต้้องต้ริะหนิักิถึงคว�มเสี�ยงที�
มีในิกิริะบวนิกิ�ริบริิห�ริแลิะกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิทั�วทั�งบริิษััท

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

ริายงานปริะจำำ าปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

29

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิินของบริิษััท

การรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููล

เอกสารแนบ

CONTENTS

2.2 ปัจจัยความีเสีย� งต่อการด้ำาเนินธุรกิจของ ทั�งในิปีริะเทศัแลิะต้��งปีริะเทศัโดำยเฉพี�ะ บริิษััท ไทยผลิิต้ภััณฑ์์
ยิบซั่ั�ม จำ�กิัดำ (มห�ชนิ) ซั่ึ�งเปี็นิผู้จัดำจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์ยิบซั่ั�ม
บริษัทุ

ริ�ยหลิักิให้แกิ� บริิษัทั ม�อย��งต้�อเนิ่อ� ง ดำังนิันิ� บริิษัทั จึงมีคว�มเสี�ยง
ในิกิ�ริจั ดำ ห�ผลิิ ต้ ภัั ณ ฑ์์ ใ นิกิริณี ท�ี ผู้ ผ ลิิ ต้ แลิะเจ้ � ของลิิ ข สิ ท ธุิ�
ต้ริ�สินิค้�อ�จจะไม�ส�ม�ริถผลิิต้หริ่อจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์ ให้แกิ�
บริิษััทไดำ้ต้�มคุณภั�พี ปีริิม�ณ เวลิ� แลิะเง่�อนิไขที�บริิษััท
กิำ� หนิดำไว้ ไ ดำ้ ริวมทั� ง มี คว�มเสี� ย งในิกิ�ริที� เ จ้ � ของลิิ ข สิ ท ธุิ�
ความเสี่ยงสำาหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building ต้ริ�สิ นิ ค้ � อ�จบอกิเลิิ กิ หริ่ อ ไม� ต้� อ สั ญ่ ญ่�กิ�ริเปี็ นิ ต้ั ว แทนิ
จำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์ ให้แกิ�บริิษััท ซั่ึ�งจะส�งผลิต้�อกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิ
Products)
แลิะกิ�ริเต้ิบโต้ของบริิษััท
1. ความเสี่ ย งจากการถึู ก ยกเลิ ก สั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น และ
อย��งไริกิ็ต้�ม บริิษััทมีกิ�ริต้ิดำต้�อค้�ข�ยแลิะมีคว�มสัมพีันิธุ์ที�ดำี
อาคาร
บริิษััทไดำ้ทำ�กิ�ริเช��ที�ดำินิแลิะอ�ค�ริจ�กิบุคคลิอ่�นิ โดำยทริัพีย์สินิ กิับผู้ผลิิต้แลิะผู้จำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์ต้��งๆ ม�เปี็นิริะยะเวลิ�นิ�นิ
ที�ใช้เปี็นิที�ต้ั�งสำ�นิักิง�นิใหญ่�แลิะโกิดำังเกิ็บของ ดำังนิั�นิ บริิษััทจึง โดำยเฉพี�ะ บริิษััทไดำ้ทำ�สัญ่ญ่�เปี็นิต้ัวแทนิจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์
มีคว�มเสี�ยงที�อ�จจะถูกิยกิเลิิกิสัญ่ญ่�เช��ที�ดำินิแลิะอ�ค�ริ หริ่อ ให้กิับ บริิษััท ไทยผลิิต้ ภััณฑ์์ยิบซั่ั�ม จำ�กิั ดำ (มห�ชนิ) ซั่ึ� ง
กิ�ริไม�ไดำ้ริบั กิ�ริต้�อสัญ่ญ่�เช��ทีดำ� นิิ แลิะคลิังสินิค้�แห�งใดำแห�งหนิึง� เปี็ นิ กิลิุ�มผลิิต้ภััณฑ์์หลิักิที�สริ้�งยอดำริ�ยไดำ้ให้กิับบริิษััท ทั�งยัง
อันิจะทำ�ให้บริิษััทอ�จจะต้้องมีค��ใช้จ��ยในิกิ�ริย้�ยสำ�นิักิง�นิ ไดำ้ริ�วมม่อกิันิจัดำต้ั�งศัูนิย์เริียนิริู้ พีัฒนิ�ฝ้ีม่อผู้ริับเหม� (Gyproc
แลิะคลิังสินิค้� ซั่ึ�งส�งผลิกิริะทบต้�อกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิของบริิษััทไดำ้ Training Center) ในิบริิเวณพี่�นิที�ของบริิษััท ดำังนิั�นิจึงถ่อไดำ้ว��
บริิษััท แลิะบริิษััท ไทยผลิิต้ภััณฑ์์ยิบซั่ั�ม จำ�กิัดำ (มห�ชนิ) เปี็นิ
สำ�หริับสัญ่ญ่�เช��ที�ดำินิพีริ้อมสิ�งปีลิูกิสริ้�งที�เปี็นิที�ต้ั�งสำ�นิักิง�นิ หุ้นิส�วนิท�งธุุริกิิจที�มีคว�มสัมพีันิธุ์กิันิดำ้วยดำีเสมอม�
ใหญ่�ของบริิษััท ไดำ้ทำ�สัญ่ญ่�เช��ไว้กิับเคริ่อญ่�ต้ิของผู้บริิห�ริ
หลิักิของบริิษััท แลิะบริิษััทมีม�ต้ริกิ�ริปี้องกิันิคว�มเสี�ยง โดำย ในิส�วนิของกิ�ริจัดำห�ผลิิต้ภััณฑ์์ปีริะเภัทอ่�นิๆ บริิษััทมีนิโยบ�ย
ทำ�ข้อต้กิลิงสัญ่ญ่�เช��แต้�ลิะคริั�ง มีกิำ�หนิดำอ�ยุของสัญ่ญ่�คริั�งลิะ กิริะจ�ยกิ�ริจัดำห�ผลิิต้ภััณฑ์์ โดำยมีกิ�ริต้ิดำต้�อกิับโริงง�นิผู้ผลิิต้
3 ปีี แลิะมีเง่�อนิไขพีิเศัษัให้สิทธุิแกิ�บริิษััท ในิกิ�ริต้�ออ�ยุสัญ่ญ่� ในิปีริะเทศัที�ไดำ้คุณภั�พีผ��นิเกิณฑ์์ม�ต้ริฐ�นิที�บริิษััทกิำ�หนิดำไว้
เช��ออกิไปีอีกิไม�นิ้อยกิว�� 2 ปีี โดำยมีกิำ�หนิดำเพีดำ�นิสูงสุดำในิกิ�ริ ม�กิกิว�� 1 แห�ง นิอกิจ�กินิี� ส�วนิผลิิต้ภััณฑ์์ภั�ยใต้้ลิขิ สิทธุิต้� ริ�สินิ
ปีริับขึ�นิค��เช��แต้�ลิะคริั�งไว้แนิ่นิอนิ แลิะห�กิผู้ให้เช��ต้้องกิ�ริ ค้�จ�กิต้��งปีริะเทศั ที�บริิษััทเปี็นิต้ัวแทนิจำ�หนิ่�ยแต้�เพีียงผู้เดำียว
ยกิเลิิกิสัญ่ญ่�เช��ต้้องแจ้งให้ บริิษััททริ�บกิ�อนิลิ�วงหนิ้�ไม�นิ้อย ในิปีริะเทศัไทย บริิษััทกิ็มีกิ�ริทำ�สัญ่ญ่�แต้�งต้ั�งเปี็นิต้ัวแทนิหลิักิ
กิว�� 60 วันิ โดำยบริิษััทมีนิโยบ�ยเจริจ�ต้�อสัญ่ญ่�เช��กิ�อนิสัญ่ญ่� ในิกิ�ริจั ดำ กิ�ริผลิิ ต้ แลิะสั ญ่ ญ่�แต้� ง ต้ั� ง เปี็ นิ ต้ั ว แทนิจำ� หนิ่ � ย
ผลิิต้ภััณฑ์์ ดำังนิั�นิ บริิษััทค�ดำว��คว�มเสี�ยงที�อ�จเกิิดำขึ�นิจ�กิกิ�ริ
เช��คริบกิำ�หนิดำไม�นิ้อยกิว�� 90 วันิ
จัดำห�ผลิิต้ภััณฑ์์จงึ มีโอกิ�สนิ้อย แลิะทีผ� �� นิม�กิ็ยงั ไม�เคยปีริะสบ
นิอกิจ�กินิี� ห�กิมีกิ�ริโอนิสิทธุิกิ�ริเช��ของบริิษััท ผู้ให้เช��จะ ปีัญ่ห�ดำังกิลิ��วแต้�อย��งใดำ
จัดำห�พี่�นิที�แปีลิงอ่�นิม�ให้ใช้ทดำแทนิหริ่อชดำใช้ค��เสียห�ยให้แกิ�
บริิษััท จึงทำ�ให้คว�มเสี�ยงที�บริิษััทจะถูกิยกิเลิิกิสัญ่ญ่�เช��ที�ดำินิ 3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนผลิตภัณฑ์และ
แลิะอ�ค�ริกิ�อนิกิำ�หนิดำมีคว�มเปี็นิไปีไดำ้ไม�ม�กินิักิ แลิะในิอดำีต้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ที�ผ��นิม� บริิษััทยังไม�เคยถูกิยกิเลิิกิสัญ่ญ่�เช�� หริ่อไม�ไดำ้ริับกิ�ริ บริิ ษัั ท อ�จไดำ้ ริั บ คว�มเสี� ย งจ�กิคว�มผั นิ ผวนิของต้้ นิ ทุ นิ
ผลิิ ต้ ภัั ณ ฑ์์ อั นิ เนิ่� อ งม�จ�กิกิ�ริปีริั บ ต้ั ว เพีิ� ม ขึ� นิ ของต้้ นิ ทุ นิ
ต้�อสัญ่ญ่�เช��
วั ต้ ถุ ดำิ บ แต้� ลิ ะปีริะเภัท ริวมทั� ง ผลิิ ต้ ภัั ณ ฑ์์ ที� นิำ � เข้ � ม�จ�กิ
ต้��งปีริะเทศัที�อ�จไดำ้ริับผลิกิริะทบจ�กิคว�มผันิผวนิของอัต้ริ�
2. ความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์
บริิ ษัั ท มี กิ�ริจั ดำ ห�ผลิิ ต้ ภัั ณ ฑ์์ ใ นิลิั กิ ษัณะของกิ�ริว� � จ้ � งผลิิ ต้ แลิกิเปีลิี�ยนิเงินิต้ริ�ต้��งปีริะเทศั ซั่ึ�งอ�จส�งผลิกิริะทบต้�อต้้นิทุนิ
สำ�หริับผลิิต้ภััณฑ์์ภั�ยใต้้ลิิขสิทธุิ�ต้ริ�สินิค้�ของบริิษััทเอง แลิะ ผลิิต้ภััณฑ์์เช�นิกิันิ โดำยผลิกิริะทบดำังกิลิ��วจะส�งผลิให้คว�มส�ม�ริถ
บริิษัทั ทำ�กิ�ริสัง� ซั่่อ� ผลิิต้ภััณฑ์์จ�กิเจ้�ของลิิขสิทธุิต้� ริ�สินิค้�ชันิ� นิำ� ในิกิ�ริทำ�กิำ�ไริขั�นิต้้นิของบริิษััทลิดำลิง

ปีัจจัยคว�มเสี�ยงที�มีผลิกิริะทบต้�อกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิของบริิษััทอันิ
อ�จกิ�อให้เกิิดำคว�มเสี�ยงต้�อผู้ลิงทุนิ ริวมถึงผู้มีส�วนิไดำ้เสียทั�ง
ภั�ยในิแลิะภั�ยนิอกิองค์กิริ ทั�งในิปีัจจุบันิแลิะอนิ�คต้ ส�ม�ริถ
จำ�แนิกิไดำ้ดำังต้�อไปีนิี�
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อย� � งไริกิ็ ต้ �ม บริิ ษัั ท ให้ ค ว�มสำ � คั ญ่ กิั บ กิ�ริว�งแผนิแลิะ
กิ�ริบริิห�ริกิ�ริจัดำซั่่�อผลิิต้ภััณฑ์์แลิะกิ�ริบริิห�ริสินิค้�คงคลิัง
ริวมทั�งกิ�ริบริิห�ริริะบบขนิส�งแลิะโลิจิสต้ิกิส์ เพี่�อควบคุมแลิะ
บริิ ห �ริต้้ นิ ทุ นิ ริวมทั� ง ค� � ใช้ จ� � ยในิกิ�ริดำำ� เนิิ นิ ง�นิของบริิ ษัั ท
ริวมทั�งมีกิ�ริพีิจ�ริณ�ปีริับริ�ค�ข�ยผลิิต้ภััณฑ์์แต้�ลิะปีริะเภัทให้
สอดำคลิ้องกิับต้้นิทุนิโดำยสมำ�� เสมอ ซั่ึง� ทีผ� �� นิม�กิ็ไดำ้ริบั คว�มริ�วมม่อ
ดำ้วยดำีจ�กิผู้จำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์ ในิกิ�ริกิำ�หนิดำกิริอบริ�ค�ข�ย
โดำยห�กิผู ้ จำ � หนิ่ � ยผลิิ ต้ ภัั ณ ฑ์์ ต้้ อ งกิ�ริปีริั บ ริ�ค�เกิิ นิ กิว� �
กิริอบริ�ค�ที�กิำ�หนิดำต้้องแจ้งให้บริิษััททริ�บลิ�วงหนิ้�ไม�นิ้อยกิว��
30 วันิ เพี่�อให้บริิษััทส�ม�ริถว�งแผนิในิกิ�ริจัดำซั่่�อแลิะแจ้งริ�ค�
ใหม�ให้กิับลิูกิค้�ของบริิษััทไดำ้
ในิส� ว นิของผลิิ ต้ ภัั ณ ฑ์์ ที� นิำ� เข้ � จ�กิต้� � งปีริะเทศั กิริณี ที�
เปี็ นิ กิ�ริสั�งซั่่�อผลิิต้ภััณฑ์์ ในิปีริิม�ณสูงอย��งมีนิัยสำ�คัญ่ บริิษััท
มี นิ โยบ�ยปี้ อ งกิั นิ คว�มเสี� ย งจ�กิคว�มผั นิ ผวนิของอั ต้ ริ�
แลิกิเปีลิี�ยนิเงินิต้ริ�ต้��งปีริะเทศัโดำยทำ�สัญ่ญ่�ซั่่�อข�ยอัต้ริ�แลิกิ
เปีลิี�ยนิลิ�วงหนิ้� (Forward Contract) เพี่�อปี้องกิันิคว�มเสี�ยง
จ�กิคว�มผันิผวนิของอัต้ริ�แลิกิเปีลิี�ยนิเงินิต้ริ�ต้��งปีริะเทศั
ซั่ึ�งปีัจจุบันิ บริิษััทมีวงเงินิทำ�สัญ่ญ่�ซั่่�อข�ยอัต้ริ�แลิกิเปีลิี�ยนิลิ�วง
หนิ้� (Forward Contract) กิับสถ�บันิกิ�ริเงินิอย��งเพีียงพีอในิ
กิ�ริควบคุมคว�มเสี�ยงจ�กิอัต้ริ�แลิกิเปีลิี�ยนิ
4. ความเสี่ยงจากการที่ผลิตภัณฑ์ถึูกลอกเลียนแบบ
ผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�งต้กิแต้�งภั�ยในิเปี็นิผลิิต้ภััณฑ์์ที�มีคุณลิักิษัณะ
แลิะริูปีแบบที�ง��ยต้�อกิ�ริลิอกิเลิียนิแบบ โดำยเฉพี�ะอย��งยิ�ง
กิ�ริลิอกิเลิียนิแบบริูปีลิักิษัณ์ภั�ยนิอกิ อย��งไริกิ็ต้�ม บริิษััทไดำ้
มุ � งเนิ้นิ ให้คว�มสำ�คัญ่ กิับ คุณ ภั�พี ลิั กิษัณะกิ�ริใช้ง�นิ แลิะ
กิ�ริพีัฒนิ�ริูปีแบบให้มลิี กิั ษัณะเฉพี�ะต้ัวทีย� �กิต้�อกิ�ริลิอกิเลิียนิแบบ
แต้�ง��ยต้�อกิ�ริต้ิดำต้ั�งใช้ง�นิ แลิะมีกิ�ริจดำอนิุสิทธุิบัต้ริผลิิต้ภััณฑ์์
(Patent) เพี่�อปี้องกิันิกิ�ริผลิิต้สินิค้�ลิอกิเลิียนิแบบ
ปีัจจุบันิ บริิษััทไดำ้ริับกิ�ริริับริองอนิุสิทธุิบัต้ริสำ�หริับผลิิต้ภััณฑ์์
วงกิบปีริะตู้แลิะผลิิต้ภััณฑ์์วงกิบช�องแสง แลิะไดำ้ริับสิทธุิบัต้ริ
กิ�ริออกิแบบผลิิต้ภััณฑ์์หนิ้�ต้ัดำโลิหะเปี็นิทีเ� ริียบริ้อยแลิ้ว ริวมทัง�
บริิษัทั ยังไดำ้ริบั คว�มริ�วมม่อเปี็นิอย��งดำีจ�กิ บริิษัทั ไทยผลิิต้ภััณฑ์์
ยิบซั่ั�ม จำ�กิัดำ (มห�ชนิ) ในิกิ�ริออกิหนิังส่อริับริองคุณสมบัต้ิ
ผลิิต้ภััณฑ์์ของบริิษััท ให้แกิ�ลิูกิค้�ปีริะเภัทผู้ริับเหม�กิ�อสริ้�ง
ต้กิแต้�งภั�ยในิเพี่�อนิำ�ไปีย่นิยันิแกิ�เจ้�ของโคริงกิ�ริ นิอกิจ�กินิี�
บริิษััท มุ�งเนิ้นิกิ�ริให้บริิกิ�ริคำ�แนิะนิำ�แลิะคำ�ปีริึกิษั�กิ�ริใช้
ผลิิต้ภััณฑ์์ควบคู�กิับกิ�ริจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์เพี่�อสริ้�งกิ�ริยอมริับ
แลิะคว�มภัักิดำีในิกิ�ริใช้ผลิิต้ภััณฑ์์ของบริิษััทม�กิยิ�งขึ�นิ
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ความเสี่ ย งสำา หรั บ ธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
(Real Estate)
1. ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ
กิ�ริจัดำห�ที�ดำินิที�มีศัักิยภั�พีเปี็นิปีัจจัยสำ�คัญ่อย��งหนิึ�งในิกิ�ริ
พีั ฒ นิ�โคริงกิ�ริอสั ง ห�ริิ ม ทริั พี ย์ ใ ห้ ปี ริะสบคว�มสำ� เริ็ จ แลิะ
ส�ม�ริถต้อบสนิองคว�มต้้องกิ�ริของผู้บริิโภัค ในิช�วงหลิ�ยปีีท�ี
ผ��นิม� ปีริะเทศัไทยมีกิ�ริลิงทุนิพีัฒนิ�ริะบบส�ธุ�ริณูปีโภัคแลิะ
โคริงสริ้�งพี่�นิฐ�นิของภั�คริัฐทั�งในิกิริุงเทพี,ปีริิมณฑ์ลิ แลิะในิ
ส�วนิภัูมิภั�ค ซั่ึ�งริวมถึงกิ�ริกิ�อสริ้�งริถไฟื้ฟื้้� กิ�ริสริ้�งแลิะขย�ย
ถนินิเส้นิท�งต้��งๆ ทำ�ให้เกิิดำกิ�ริขย�ยต้ัวของเม่องแลิะโคริงกิ�ริ
พีัฒนิ�อสังห�ริิมทริัพีย์ แลิะมีคว�มต้้องกิ�ริที�ดำินิเพี่�อริองริับกิ�ริ
เจริิญ่เต้ิบโต้ของธุุริกิิจแลิะที�อยู�อ�ศััยเพีิ�มขึ�นิ ริวมถึงมีกิ�ริเกิ็ง
กิำ�ไริจ�กิกิ�ริซั่่�อข�ยที�ดำินิ ส�งผลิให้ริ�ค�ที�ดำินิในิหลิ�ยพี่�นิที�ปีริับ
ต้ัวเพีิ�มขึ�นิอย��งริวดำเริ็ว โดำยเฉพี�ะอย��งยิ�งในิพี่�นิที�ที�มีคว�ม
ต้้องกิ�ริซั่่�อสูง ขณะที�แปีลิงที�ดำินิที�มีศัักิยภั�พีในิกิ�ริพีัฒ นิ�
มีจำ�กิัดำจึงเกิิดำกิ�ริแข�งขันิในิกิ�ริซั่่�อที�ดำินิ แลิะส�งผลิให้ริ�ค�ที�ดำินิ
ที�มีศัักิยภั�พีมีริ�ค�สูงขึ�นิ ซั่ึ�งต้้นิทุนิที�ดำินิถ่อว��เปี็นิปีัจจัยสำ�คัญ่
ในิกิ�ริแข�ง ขั นิ ในิกิ�ริพีั ฒ นิ�โคริงกิ�ริ อ�ทิ ที� ดำิ นิ ย� � นิธุุ ริ กิิ จ
ใจกิลิ�งเม่ อ ง ที� ดำิ นิ ในิแนิวริถไฟื้ฟื้้ � แลิะที� ดำิ นิ ต้ิ ดำ ถนินิใหญ่�
ซั่ึ�งเปี็นิที�ต้้องกิ�ริของผู้ปีริะกิอบกิ�ริ ทำ�ให้มีกิ�ริแย�งซั่่�อที�ดำินิส�ง
ผลิให้ริ�ค�ที�ดำินิมีกิ�ริปีริับขึ�นิต้�มคว�มต้้องกิ�ริในิกิ�ริซั่่�อของ
ผู้ปีริะกิอบกิ�ริ ทำ�ให้กิ�ริพีัฒนิ�โคริงกิ�ริมีคว�มย�กิม�กิขึ�นิ
ซั่ึ�งอ�จทำ�ให้อัต้ริ�กิำ�ไริเบ่�องต้้นิลิดำลิงแลิะยังเพีิ�มคว�มเสี�ยงในิ
กิ�ริข�ยเนิ่�องจ�กิริ�ค�ข�ยที�ต้้องปีริับต้ัวสูงขึ�นิ
บริิษััทมีนิโยบ�ยสริ้�งกิ�ริเต้ิบโต้อย��งต้�อเนิ่�องแลิะมีเสถียริภั�พี
จึงให้คว�มสำ�คัญ่กิับกิ�ริจัดำห�ที�ดำินิเพี่�อกิ�ริพีัฒนิ�โคริงกิ�ริ
โดำยจะมีกิ�ริจัดำทำ�แผนิพีัฒนิ�โคริงกิ�ริในิริะยะเวลิ� 1-2 ปีี กิ�ริ
จั ดำ ห�ที� ดำิ นิ จะต้ิ ดำ ต้� อ ผ� � นิทั�ง นิ�ยหนิ้ � ซั่่� อ ข�ยที�ดำิ นิ แลิะต้ิ ดำ ต้� อ
โดำยต้ริงกิับเจ้�ของที�ดำินิ กิ�อนิกิ�ริต้ัดำสินิใจซั่่�อที�ดำินิ บริิษััทจะ
พีิจ�ริณ�เลิ่อกิที�ดำินิในิทำ�เลิที�มีศัักิยภั�พี อยู�ในิเส้นิท�งคมนิ�คม
ที� เ ดำิ นิ ท�งสะดำวกิแลิะใกิลิ้ ริ ถไฟื้ฟื้้ � ส�ยหลิั กิ อยู� กิ ลิ�งแหลิ� ง
ชุมชนิแลิะสิ�งอำ�นิวยคว�มสะดำวกิ ที�ผ��นิม�กิ�ริพีัฒนิ�โคริงกิ�ริ
ต้��งๆ ไดำ้ริับกิ�ริต้อบริับจ�กิลิูกิค้�ดำี เนิ่�องจ�กิโคริงกิ�ริต้ั�งอยู�ในิ
ทำ�เลิที�ดำีแลิะต้ั�งริ�ค�ที�ผู้อยู�อ�ศััยจริิงส�ม�ริถเข้�ถึงไดำ้ อีกิทั�ง
ยังไดำ้ริับกิ�ริสนิับสนิุนิท�งดำ้�นิกิ�ริเงินิจ�กิสถ�บันิกิ�ริเงินิต้��งๆ
เปี็นิอย��งดำี
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2. ความเสี่ยงข้อีงการเข้้าถึงแหล่งเงินทิุน
บริิษััท ทีค ด้ีเวลุ่ลุ่อปีเมนท์ จำากัด้ แม้ว�าจะเปี็นบริิษััทให็ม�ใน
ธุ่ริกิจพัฒนาอสังห็าริิมทริัพย์ แติ�โคริงการิพัฒนาอสังห็าริิมทริัพย์
ข้องบริิษััทก็ได้้ริับการิสนับสน่นจากสถึาบันการิเงิน เน่�องจาก
ทางบริิ ษัั ท ให็้ ค วามสำา คั ญ กั บ โคริงการิในเริื� อ งริ่ ปี แบบข้อง
โคริงการิที�พัฒนาแลุ่ะทำาเลุ่ที�ติั�ง ที�อย่�ใจกลุ่างเมืองย�าน CBD
แลุ่ะใกลุ่้ริถึไฟื้ฟื้้า ปีริะกอบกับผ่ลุ่งานทีผ่� า� นมาข้องทีมผ่่บ้ ริิห็าริ มี
ปีริะวัติิการิพัฒนาโคริงการิที�ปีริะสบความสำาเริ็จมาแลุ่้วห็ลุ่าย
โคริงการิ จ้งทำาให็้เปี็นที�เชื�อถึือข้องสถึาบันการิเงินติ�างๆ ที�ผ่�าน
มาสถึาบั น การิเงิ น ห็ลุ่ายแห็� งยิน ด้ี ให็้ การิสนับ สน่น เงินท่ นใน
แติ�ลุ่ะโคริงการิ โด้ยบริิษััทได้้ทำาการิเปีริียบเทียบข้้อเสนอเพื�อ
ทำาให็้โคริงการิมีติ้นท่นที�เห็มาะสมที�ส่ด้

4. ความเสีย่ งจำากความล่าชั่้าในการโอีนกรรมสิทิธุิข้� อีงลูกค้า
ความเสี�ยงจากความลุ่�าช้าในการิโอนกริริมสิทธุิ�ข้องลุ่่กค้าเกิน
กว�าทีก� ำาห็นด้ ห็ริือการิผ่ิด้นัด้ชำาริะเงินค�าโอนกริริมสิทธุิ� ส�วนให็ญ�
เกิด้จากการิที�ลุ่่กค้าไม�สามาริถึข้อสินเชื�อกับสถึาบันการิเงินได้้
ซึ่้� ง ส� ง ผ่ลุ่ติ� อ การิริั บ ริ่้ ริ ายได้้ ข้ องบริิ ษัั ท ที� อาจไม� เ ปี็ น ไปีติาม
ปีริะมาณการิห็ริือการิวางแผ่นการิบริิห็าริเงินสด้แลุ่ะสภัาพคลุ่�อง
ที�อาจคลุ่าด้เคลุ่ื�อน ซึ่้�งอาจทำาให็้บริิษััท ติ้องนำาห็้องช่ด้ด้ังกลุ่�าว
ออกมาจำา ห็น่ า ยให็ม� อย� า งไริก็ ติาม บริิ ษัั ท มี กริะบวนการิ
pre-approve ที�ทำาริ�วมกับสถึาบันการิเงินห็ลุ่ายแห็�งในการิ
พิจาริณาความสามาริถึในการิข้อสินเชื�อเบื�องติ้น แลุ่ะพิจาริณา
วงเงินที�จะได้้ริับอน่มัติิ เพื�อให็้ผ่่้ซึ่ื�อพิจาริณาก�อนติัด้สินใจซึ่ื�อ
ห็้องช่ด้กับบริิษััท โด้ยกริะบวนการิด้ังกลุ่�าวใช้ริะยะเวลุ่าไม�นาน
ในการิทริาบผ่ลุ่ นอกจากน้� ทีมข้ายได้้มีกริะบวนการิติิด้ติาม
3. ความเสี่ยงจำากการปีรับเปีลี่ยนกฎระเบียบ ข้้อีบังคับ แลุ่ะนัด้ห็มายการิด้ำาเนินการิโอนกริริมสิทธุิก� บั ลุ่่กค้าอย�างใกลุ่้ชด้ิ
หรือีกฎหมายทิี่เกี่ยวข้้อีงกับธุุรกิจำอีสังหาริมทิรัพัย์
แลุ่ะปีริะสานงานกับฝึ่ายการิเงินทำาให็้สามาริถึวางแผ่นทางการิ
การิด้ำาเนินงานในธุ่ริกิจอสังห็าริิมทริัพย์ ติ้องปีฏิิบัติิติามกฎ เงินได้้อย�างเห็มาะสมแลุ่ะมีปีริะสิทธุิภัาพ
ริะเบียบ ข้้อบังคับ ห็ริือกฎห็มายที�เกี�ยวข้้องห็ลุ่ายฉบับ อาทิ
พริะริาชบัญญัติิจัด้สริริที�ด้ิน พริะริาชบัญญัติิอาคาริช่ด้ แลุ่ะ 5. ความเสี่ยงจำากภาวะเศรษัฐกิจำชั่ะลอีตัว
กฎห็มายอื�นที�เกี�ยวข้้องเปี็นติ้น ทั�งน้� เพื�อให็้กฎห็มายติ�างๆ มี จากสถึานการิณ์ การิแพริ� ริ ะบาด้ข้องเชื� อ ไวริั ส COVID-19
ความสอด้คลุ่้ อ งกั บ สภัาพแวด้ลุ่้ อ ม แลุ่ะสภัาพเศริษัฐกิ จ ใน ส�งผ่ลุ่ให็้เศริษัฐกิจทั�งโลุ่ก ริวมถึ้งเศริษัฐกิจปีริะเทศไทยชะลุ่อติัว
ปีัจจ่บัน กฎริะเบียบ ข้้อบังคับ ห็ริือกฎห็มายด้ังกลุ่�าว จ้งมี ส�งผ่ลุ่ให็้ลุ่่กค้าเกิด้ความลุ่ังเลุ่ในการิติัด้สินใจเลุ่ือกโคริงการิ แลุ่ะ
การิปีริับปีริ่ง เปีลุ่ี�ยนแปีลุ่งอย่�ติลุ่อด้เวลุ่า
ชะลุ่อการิติั ด้ สิ น ใจในการิซึ่ื� อ อย� า งไริก็ ติามบริิ ษัั ท ได้้ มี การิ
ทบทวนริายลุ่ะเอียด้ข้องโคริงการิให็้สอด้คลุ่้องกับไลุ่ฟื้สไติลุ่์ที�
บริิษััทได้้ติริะห็นักถึ้งความเสี�ยงด้ังกลุ่�าว จ้งได้้กำาห็นด้ให็้การิ เปีลุ่ี�ยนไปี เพื�อให็้สามาริถึติอบโจทย์ลุ่่กค้ามากยิ�งข้้�น แลุ่ะทำาให็้
ปีฏิิบัติิงานติ�างๆ ติ้องเปี็นไปีติามที�กฎห็มายกำาห็นด้ ทั�งน้� ก�อน เกิด้การิติัด้สินใจซึ่ื�อ สำาห็ริับการิเริิ�มก�อสริ้างโคริงการิในอนาคติ
การิพั ฒ นาโคริงการิอสั ง ห็าริิ ม ทริั พ ย์ บริิ ษัั ท จะติริวจสอบ ที�บริิษััทจัด้ห็าที�ด้ินเติริียมไว้แลุ่้ว บริิษััทมีการิปีริะเมินผ่ลุ่กริะทบ
กฎห็มายที�ควบค่มธุ่ริกิจพัฒนาอสังห็าริิมทริัพย์อย�างริอบคอบ ทางเศริษัฐกิจเปี็นริะยะ เพื�อติัด้สินใจเริิ�มการิก�อสริ้างในช�วง
เพื�อลุ่ด้ความเสี�ยงจากการิปีริับเปีลุ่ี�ยนกฎริะเบียบ ข้้อบังคับ ห็ริือ เวลุ่าที�เห็มาะสมติ�อไปี
กฎห็มายที�เกี�ยวข้้อง
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3

การขับเคลื�อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้ า หุ้มีายการจั ด้ การด้� า น
ความียั�งยืน

จริริย�บริริณธุุ ริ กิิ จ อย� � งเคริ� ง คริั ดำ ให้ กิั บ คณะกิริริมกิ�ริ
ผู้บริิห�ริ แลิะพีนิักิง�นิทุกิคนิ เพี่�อนิำ�ไปีสู�วัฒนิธุริริมกิ�ริ
ดำำ�เนิินิธุุริกิิจอย��งยั�งย่นิ

บริิษััท บิวเดำอสม�ริ์ท จำ�กิัดำ (มห�ชนิ) ยึดำมั�นิแลิะให้คว�มสำ�คัญ่
ในิกิ�ริดำำ � เนิิ นิ ธุุ ริ กิิ จ ของบริิ ษัั ท ต้�มแนิวปีฏิิ บั ต้ิ กิ �ริพีั ฒ นิ�
อย��งยั�งย่นิ (Sustainable Development) โดำยคริอบคลิุมทั�ง • สริ้ � งคุ ณ ค� � ท�งเศัริษัฐกิิ จ ดำ้ ว ยผลิิ ต้ ภัั ณ ฑ์์ ที� มี คุ ณ ภั�พี
ดำ้�นิเศัริษัฐกิิจ สังคม สิ�งแวดำลิ้อม แลิะกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจต้�ม
ยึดำหลิักิบริริษััทภัิบ�ลิ
หลิักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลิกิิจกิ�ริที�ดำี ทั�งนิี� คณะกิริริมกิ�ริ บริิษััท ไดำ้
กิำ�หนิดำจริริย�บริริณธุุริกิิจ เพี่�อให้กิริริมกิ�ริ ผู้บริิห�ริ แลิะ
บริิษััท มุ�งมั�นิในิกิ�ริสริ้�งคุณค��ให้แกิ�กิิจกิ�ริ โดำยยึดำหลิักิ
พีนิักิง�นิทุกิคนิยึดำถ่อเปี็นิแนิวท�งปีฏิิบัต้ิให้เปี็นิไปีในิทิศัท�ง
กิ�ริกิำ�กิับดำูแลิกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจให้มีคว�มโปีริ�งใส เปี็นิธุริริม
เดำียวกิันิ โดำยบริิษััทมั�นิใจว��กิ�ริปีฏิิบัต้ิต้�มจริริย�บริริณธุุริกิิจที�
แลิะต้ริวจสอบไดำ้ ภั�ยใต้้หลิักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลิกิิจกิ�ริที�ดำี แลิะ
กิำ�หนิดำ จะส�งผลิดำีต้อ� คว�มยัง� ย่นิของกิิจกิ�ริ โดำยกิำ�หนิดำกิลิยุทธุ์
กิ�ริบริิ ห �ริจั ดำ กิ�ริคว�มเสี� ย ง ควบคู� ไ ปีกิั บ กิ�ริส� ง มอบ
สู�คว�มยั�งย่นิ ดำังนิี�
ผลิิต้ภััณฑ์์ที�มีคุณภั�พี โดำยคำ�นิึงถึงกิ�ริบริิห�ริจัดำกิ�ริสิ�ง
แวดำลิ้อม คว�มปีลิอดำภััยแลิะอ�ชีวอนิ�มัย ดำ้วยนิวัต้กิริริม
• บริิษััท พีึงปีลิูกิฝ้ังจิต้สำ�นิึกิ แลิะส�งเสริิมในิเริ่�องกิ�ริพีัฒนิ�
แลิะเทคโนิโลิยีที�ทันิสมัย อันินิำ�ไปีสู�กิ�ริส�งมอบผลิิต้ภััณฑ์์
อย��งยั�งย่นิ เพี่�อให้เกิิดำคว�มสมดำุลิทั�งดำ้�นิเศัริษัฐกิิจ สังคม
ที�มีคุณภั�พีให้แกิ�ลิูกิค้�
สิ�งแวดำลิ้อม ริวมทั�งกิ�ริกิำ�กิับดำูแลิกิิจกิ�ริ กิ�ริปีฎิบัต้ิต้�ม
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• บุคลิ�กิริที�มีคุณภั�พี
พีนิักิง�นิ ค่อหัวใจสำ�คัญ่ในิกิ�ริขับเคลิ่�อนิธุุริกิิจ บริิษััท ให้
คว�มสำ�คัญ่ในิกิ�ริพีัฒนิ�ทริัพีย�กิริบุคคลิ ดำ้วยกิ�ริฝ้ึกิอบริม
พีัฒนิ�แลิะคว�มริู้เพี่�อเพีิ�มศัักิยภั�พีกิ�ริทำ�ง�นิ เพีิ�มขีดำ
คว�มส�ม�ริถในิกิ�ริแข�งขันิ กิ้�วทันิสถ�นิกิ�ริณ์ทเ�ี ปีลิีย� นิแปีลิง
ริวมทั�งยึดำมั�นิในิกิ�ริปีฏิิบัต้ิดำ้�นิแริงง�นิแลิะสิทธุิมนิุษัยชนิ
ที�ดำี ควบคู�ไปีกิับสริ้�งคว�มสัมพีันิธุ์อันิดำีริะหว��งผู้บริิห�ริ
แลิะพีนิักิง�นิ เพี่�อกิ�ริเปี็นิองค์กิริแห�งกิ�ริเริียนิริู้แลิะแบ�งปีันิ
แลิะดำำ�เนิินิง�นิบริริลิุต้�มเปี้�หม�ย
• กิ�ริดำูแลิริักิษั�สิ�งแวดำลิ้อมเพี่�อกิ�ริอยู�ริ�วมกิันิอย��งยั�งย่นิ
บริิษัทั มุง� มันิ� ดำูแลิริักิษั�สภั�พีแวดำลิ้อมแลิะทริัพีย�กิริธุริริมช�ต้ิ
กิ�ริอนิุริกิั ษั์พีลิังง�นิ กิ�ริบริิห�ริจัดำกิ�รินิำ�� กิ�ริจัดำกิ�ริของเสีย
สนิั บ สนิุ นิ กิ�ริอนิุ ริั กิ ษั์ พี ลิั ง ง�นิแลิะสิ� ง แวดำลิ้ อ ม โดำยใช้
ปีริะโยชนิ์จ�กิทริัพีย�กิริธุริริมช�ต้ิเท��ที�จำ�เปี็นิ ที�อ�จกิ�อให้
เกิิ ดำ ผลิกิริะทบต้� อ คว�มเสี ย ห�ยของชุ ม ชนิ สั ง คม สิ� ง
แวดำลิ้อม แลิะคุณภั�พีชีวิต้ของปีริะช�ชนิ แลิะส�งเสริิมให้
มีกิ�ริให้คว�มริู้ แลิะฝ้ึกิอบริมพีนิักิง�นิในิเริ่�องกิ�ริดำูแลิ
ริักิษั�สิ�งแวดำลิ้อม
• กิ�ริมีส�วนิริ�วมริับผิดำชอบต้�อสังคม
บริิษััท ดำำ�เนิินิธุุริกิิจอย��งมีคุณธุริริม แลิะยึดำมั�นิในิคว�ม
ริับผิดำชอบต้�อสังคม โดำยเข้�ไปีมีส�วนิริ�วมในิกิ�ริพีัฒนิ�
คุณภั�พีชีวิต้ ทั�งในิดำ้�นิกิ�ริสริ้�งง�นิแลิะเศัริษัฐกิิจชุมชนิ
กิ�ริสนิับสนิุนิกิ�ริศัึกิษั� ศัิลิปีวัฒนิธุริริม กิ�ริดำูแลิสุขภั�พี
อนิ�มัยคว�มปีลิอดำภััยของผู้คนิในิชุมชนิ แลิะต้ลิอดำจนิ
กิ�ริมีส�วนิริ�วมของผู้มีส�วนิไดำ้เสีย

3.2 การจัด้การผู้ลกระทุบต่อผู้้�มีีส่วนได้�เสีย
ในหุ้่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริิ ษัั ท มี กิ �ริวิ เ คริ�ะห์ ห� ว งโซั่� คุ ณ ค� � ของกิิ จ กิริริมหลิั กิ แลิะ
กิิ จ กิริริมสนิั บ สนิุ นิ ต้� � งๆ ของกิลิุ� ม ของธุุ ริ กิิ จ หลิั กิ ค่ อ กิลิุ� ม
ผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�ง (Building Products) ซั่ึ�งปีริะกิอบดำ้วยกิ�ริ
ดำำ�เนิินิธุุริกิิจกิ�ริผลิิต้แลิะจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�งคุณภั�พีสูง
แลิะริะบบปีริะตู้หนิ้�ต้��งอลิูมิเนิียมคุณภั�พีสูง โดำยห�วงโซั่�คุณค��
สำ�หริับกิลิุ�มผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�งปีริะกิอบดำ้วยกิิจกิริริมหลิักิ แลิะ
กิิจกิริริมสนิับสนิุนิ ซั่ึ�งมีริ�ยลิะเอียดำ ดำังนิี�
1. กิจกรรมหลัก (Primary activities) ค่อกิิจกิริริมพี่�นิฐ�นิ
ในิกิ�ริปีริะกิอบธุุริกิิจหลิักิ ปีริะกิอบดำ้วยกิิจกิริริม 5 กิิจกิริริมซั่ึ�ง
เช่�อมโยงกิันิอย��งต้�อเนิ่�องต้�มบริิบทกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจของบริิษััท
ในิภั�พีริวม ดำังนิี�
1.1. การบริ ห ารปั จ จั ย การผลิ ต หรื อ โลจิ ส ติ ก ส์ ข าเข้ า
(Inbound logistics)

บริิษััทมีผลิิต้ภััณฑ์์ปีริะกิอบดำ้วยผลิิต้ภััณฑ์์ภั�ยใต้้ต้ริ�สินิค้�ของ
บริิษััทซั่ึ�งมีทั�งกิ�ริดำำ�เนิินิกิ�ริผลิิต้สินิค้�ดำ้วยต้นิเอง แลิะว��จ้�ง
โริงง�นิผู้ผลิิต้ทั�งในิปีริะเทศัแลิะต้��งปีริะเทศัที�ไดำ้คุณภั�พีผ��นิ
เกิณฑ์์ม�ต้ริฐ�นิที�บริิษััทกิำ�หนิดำ แลิะผลิิต้ภััณฑ์์ทั�วไปีที� บริิษััท
มีนิโยบ�ยกิ�ริจัดำซั่่�อจ�กิผู้ผลิิต้โดำยต้ริง ทั�งนิี� บริิษััท มีขั�นิต้อนิ
แลิะวิธุีกิ�ริจัดำห�ผลิิต้ภััณฑ์์โดำยกิ�ริกิำ�หนิดำริูปีแบบ คุณลิักิษัณะ
แลิะปีริะเภัทผลิิต้ภััณฑ์์ท�ีต้้องกิ�ริต้�มแผนิกิ�ริข�ยของฝ้่�ยข�ย
หลิังจ�กินิั�นิจะพีิจ�ริณ�คัดำเลิ่อกิแลิะจัดำซั่่�อผลิิต้ภััณฑ์์จ�กิผู้ผลิิต้
ซั่ึ�งโดำยปีกิต้ิจะทำ�กิ�ริคัดำเลิ่อกิผู้ผลิิต้ม�กิกิว��หนิึ�งริ�ย ยกิเว้นิ
ผู้ผลิิต้ที�เปี็นิพีันิธุมิต้ริของบริิษััทม�เปี็นิเวลิ�นิ�นิ สำ�หริับกิ�ริ
พีิจ�ริณ�ต้ัดำสินิใจจัดำห�ผลิิต้ภััณฑ์์จะเปี็นิกิ�ริพีิจ�ริณ�ริ�วมกิันิ
ริะหว��งฝ้่�ยบริิห�ริ ฝ้่�ยพีัฒนิ�ผลิิต้ภััณฑ์์ แลิะฝ้่�ยข�ย เพี่�อ
ให้ไดำ้ผลิิต้ภััณฑ์์ที�มีคุณลิักิษัณะเปี็นิไปีต้�มที�กิำ�หนิดำ
จ�กินิั�นิ ฝ้่�ยบริิห�ริผลิิต้ภััณฑ์์จะจัดำส�งริ�ยลิะเอียดำแลิะข้อมูลิในิ
ดำ้�นิกิ�ริผลิิต้ แลิะหริ่อสินิค้�ให้ผูริ้ บั จ้�งผลิิต้หริ่อผูข้ �ยไดำ้ทำ�กิ�ริ
เสนิอริ�ค�แลิะริ�ยลิะเอียดำในิกิ�ริริับจ้�งแลิะหริ่อสั�งซั่่�อในิใบสั�ง
จ้�งหริ่อใบสั�งซั่่�อ แลิะเม่�อบริิษััทไดำ้ทำ�กิ�ริอนิุมัต้ิจัดำจ้�งหริ่อจัดำ
ซั่่�อแลิ้ว ผู้ริับจ้�งผลิิต้หริ่อผู้ข�ยจะทำ�กิ�ริผลิิต้หริ่อส�งของต้�ม
คว�มต้้องกิ�ริสินิค้�ของบริิษััท
เม่�อผู้ข�ยนิำ�ส�งสินิค้�ให้บริิษััท ฝ้่�ยคลิังสินิค้� (Warehouse)
จะทำ�กิ�ริต้ริวจสอบทัง� ปีริิม�ณแลิะคุณภั�พีของสินิค้�ว��ต้ริงต้�ม
คว�มต้้องกิ�ริของบริิษัทั จ�กินิันิ� จะทำ�กิ�ริริับสินิค้�เข้�คลิังสินิค้�
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1.2 การปฏิิบัติการ (Operations)

กิิจกิริริมนิี�เกิี�ยวข้องกิับกิ�ริริับคำ�สั�งซั่่�อจ�กิลิูกิค้� กิ�ริว�งแผนิ สำ�หริับกิริณีที�ต้้องจ้�ง Suppliers ภั�ยนิอกิเพี่�อริองริับกิ�ริผลิิต้
กิ�ริผลิิต้ กิ�ริต้ริวจสอบแลิะกิ�ริจัดำเต้ริียมสินิค้�กิ�อนิกิ�ริส�งมอบ ของบริิษััท จะต้้องทำ�กิ�ริปีริะเมินิคุณสมบัต้ิต้��งๆ ต้�มที�บริิษััท
กิำ� หนิดำ จ�กินิั� นิ จึ ง จั ดำ ส� ง ริ�ยลิะเอี ย ดำข้ อ มู ลิ ในิกิ�ริผลิิ ต้ ให้
ให้ลิูกิค้� โดำยมีริ�ยลิะเอียดำดำังนิี�
Supplier ทำ�กิ�ริเสนิอริ�ค�แลิะริ�ยลิะเอียดำในิกิ�ริริับจ้�งลิงในิ
ช�องท�งกิ�ริจำ�หนิ่�ยสินิค้�ของบริิษััท แบ�งออกิเปี็นิ 3 ช�องท�ง ใบสั�งซั่่�อ กิ�อนิกิ�ริอนิุมัต้ิกิ�ริจัดำจ้�งแลิะดำำ�เนิินิกิ�ริผลิิต้ต้�อไปี
ไดำ้แกิ� กิ�ริจำ�หนิ่�ยผ��นิท�งพีนิักิง�นิหนิ้�ริ้�นิ (Customer
Support) กิ�ริจำ�หนิ่�ยผ��นิท�งพีนิักิง�นิข�ย (Sale) แลิะกิ�ริ 1.3. การกระจายสินค้า หรือโลจิสติกส์ขาออก (Outbound
จำ�หนิ่�ยผ��นิท�งเจ้�หนิ้�ที�ฝ้่�ยลิูกิค้�สัมพีันิธุ์ (Call Center) logistics)
ซั่ึ� ง กิ�ริจำ� หนิ่ � ยผ� � นิท�งพีนิั กิ ง�นิหนิ้ � ริ้ � นิ หริ่ อ ผ� � นิท�ง กิิจกิริริมนิี�เกิี�ยวข้องกิับกิ�ริจัดำเต้ริียมสินิค้�เพี่�อดำำ�เนิินิกิ�ริจัดำส�ง
พีนิักิง�นิข�ย จะต้้องส�งเริ่�องให้เจ้�หนิ้�ที�ฝ้่�ยลิูกิค้�สัมพีันิธุ์เพี่�อ สินิค้�ให้กิับลิูกิค้� โดำยมีริ�ยลิะเอียดำดำังนิี�
ต้ิดำต้�อปีริะส�นิง�นิกิับลิูกิค้�ต้�อไปี
พีนิักิง�นิหนิ้�ริ้�นิ (Customer Support) จะทำ�กิ�ริต้ริวจสอบ
เม่�อฝ้่�ยลิูกิค้�สัมพีันิธุ์ ไดำ้ริับข้อมูลิลิูกิค้�แลิ้วจะแนิะนิำ�เกิี�ยวกิับ คว�มถูกิต้้องของเอกิส�ริใบส�งของ แลิะจัดำส�งให้เจ้�หนิ้�ที�ฝ้่�ย
สินิค้�ที�ลิูกิค้�ต้้องกิ�ริ พีริ้อมกิับเสนิอริ�ค�สินิค้�ดำังกิลิ��วให้ คลิังสินิค้� (ส�วนิง�นิจัดำเส้นิท�งกิ�ริเดำินิริถขนิส�งสินิค้�) เพี่�อจัดำ
ลิูกิค้�พีิจ�ริณ� ห�กิลิูกิค้�มีคว�มสนิใจในิสินิค้�ของบริิษััท ฝ้่�ย ทำ�ต้�ริ�งกิ�ริเดำินิริถขนิส�งสินิค้� จ�กินิันิ� เจ้�หนิ้�ทีฝ้� �่ ยคลิังสินิค้�
ลิูกิค้�สัมพีันิธุ์จะต้ริวจสอบสินิค้�ในิคลิังสินิค้�จ�กิริะบบเบ่�องต้้นิ (ส�วนิง�นิกิ�ริจัดำเต้ริียมสินิค้�) ทำ�กิ�ริต้ริวจสอบคว�มถูกิต้้อง แลิะ
ว��มีปีริิม�ณสินิค้�เพีียงพีอต้�อคว�มต้้องกิ�ริของลิูกิค้� จ�กินิั�นิ จัดำเต้ริียมสินิค้�ต้�มใบส�งของ (Delivery Order) เพี่�อนิำ�ส�งสินิค้�
จึงจัดำทำ�ใบเสนิอริ�ค� (Quotation) แลิะส�งให้ลิูกิค้�พีิจ�ริณ� ให้กิับลิูกิค้�ต้�อไปี
กิริณีที�ปีริิม�ณสินิค้�มีไม�เพีียงพีอต้�อคว�มต้้องกิ�ริของลิูกิค้�
ฝ้่�ยลิูกิค้�สัมพีันิธุ์ (Call Center) จะปีริะส�นิกิับฝ้่�ยบริิห�ริ
ผลิิต้ภััณฑ์์สินิค้� (Product Manager) เพี่�อสอบถ�มเกิี�ยวกิับ
ปีริะม�ณกิ�ริวันิริับสินิค้�เข้�คลิัง เพี่�อแจ้งให้ลิูกิค้�ทริ�บต้�อไปี
เม่�อลิูกิค้�ต้กิลิงสั�งซั่่�อสินิค้�กิับท�งบริิษััท จะลิงนิ�มในิใบเสนิอ
ริ�ค� จัดำส�งให้ฝ้่�ยลิูกิค้�สัมพีันิธุ์ เพี่�อจัดำทำ�ใบสั�งข�ย (Sale
Order) แลิะจัดำส�งให้พีนิักิง�นิหนิ้�ริ้�นิเพี่�อจัดำทำ�ชุดำเอกิส�ริ
ใบแจ้งหนิี� ใบส�งของ แลิะปีริะส�นิกิับฝ้่�ยคลิังสินิค้�เพี่�อจัดำ
เต้ริียมสินิค้� แลิะดำำ�เนิินิกิ�ริจัดำส�งให้ลิูกิค้�ต้�อไปี
กิริณีที�ต้้องมีกิ�ริสั�งผลิิต้ต้�มคว�มต้้องกิ�ริของลิูกิค้� ฝ้่�ยข�ย
นิัดำหม�ยแลิะดำำ�เนิินิกิ�ริปีริะชุมริ�วมกิับลิูกิค้� โดำยสอบถ�ม
ข้อมูลิแลิะริ�ยลิะเอียดำของผลิิต้ภััณฑ์์ท�ีจะดำำ�เนิินิกิ�ริผลิิต้จ�กิ
ลิูกิค้� จ�กินิั�นิจะนิำ�ข้อมูลิต้��งๆ ม�วิเคริ�ะห์คว�มส�ม�ริถในิ
กิ�ริผลิิ ต้ เบ่� อ งต้้ นิ พีริ้ อ มปีริะเมิ นิ ค� � ใช้ จ� � ย แลิะริ�ค�ของ
ผลิิต้ภััณฑ์์ แลิ้วนิำ�เสนิอให้ลิูกิค้�พีิจ�ริณ�เพี่�ออนิุมัต้ิคำ�สั�งซั่่�อ
จ�กิลิูกิค้� เม่อ� ผ��นิกิ�ริอนิุมต้ั จิ �กิลิูกิค้�แลิ้ว ลิูกิค้�จะออกิใบสัง� ซั่่อ�
พีริ้อมแนิบข้อมูลิริ�ยลิะเอียดำต้�มแบบ Drawing แลิะทบทวนิ
คว�มส�ม�ริถในิกิ�ริผลิิ ต้ กิั บ ทุ กิ ฝ้่ � ยที� เ กิี� ย วข้ อ งแลิะจั ดำ ทำ�
แผนิกิ�ริผลิิ ต้ แลิะส� ง มอบต้�มริะยะเวลิ�ที� ลิู กิ ค้ � กิำ � หนิดำ
กิ�อนิกิ�ริอนิุมัต้ิให้ฝ้่�ยผลิิต้ทำ�กิ�ริผลิิต้ต้�มคำ�สั�งซั่่�อ

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

กิริณีที�เปี็นิกิ�ริจัดำส�งสินิค้�ไปีต้��งปีริะเทศัฝ้่�ยคลิังสินิค้�จะไดำ้
ริับใบสั�งข�ย (Sale Order) ลิ�วงหนิ้�กิ�อนิกิำ�หนิดำวันิส�งสินิค้�
จ�กิฝ้่�ยสนิับสนิุนิง�นิข�ยต้��งปีริะเทศั (Export) เพี่�อม�ทำ�กิ�ริ
ต้ริวจสอบเกิี�ยวกิับคุณสมบัต้ิของสินิค้� (Specification) แลิะ
คว�มย�วของสินิค้�ทีม� อี ยู�ในิคลิังสินิค้�ว��ต้ริงต้�มริ�ยกิ�ริสินิค้�
ที�ลิูกิค้�ต้้องกิ�ริหริ่อไม� กิริณีสินิค้�ที�มีอยู�ในิคลิังสินิค้�ต้ริงต้�ม
ที�กิำ�หนิดำ ฝ้่�ยคลิังสินิค้�จะดำำ�เนิินิกิ�ริจัดำเต้ริียมสินิค้� ห�กิ
สินิค้�ที�มีอยู� ในิคลิังสินิค้�ไม�ต้ริงต้�มที�ลิูกิค้�กิำ�หนิดำ จะต้้อง
ทำ� กิ�ริปีริั บ ขนิ�ดำ แลิะคว�มย�วของสิ นิ ค้ � ให้ เ ปี็ นิ ไปีต้�มที�
กิำ�หนิดำ โดำยต้้องไดำ้ริับกิ�ริอนิุมัต้ิจ�กิฝ้่�ยบริิห�ริผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อนิ
ดำำ�เนิินิกิ�ริ
เม่�อดำำ�เนิินิกิ�ริจัดำเต้ริียมสินิค้�แลิ้วเสริ็จ จะนิำ�สินิค้�ทั�งหมดำที�
จัดำเต้ริียมไว้ม�บริริจุลิงลิังไม้สำ�หริับบริริจุภััณฑ์์ (Package) ที�
ส�งออกิไปีต้��งปีริะเทศั พีริ้อมจัดำเต้ริียมเอกิส�ริ Packing List
แลิะใบปีะหนิ้�ลิังสินิค้� ซั่ึ�งจัดำทำ�โดำยฝ้่�ยสนิับสนิุนิง�นิข�ย
ต้��งปีริะเทศั ฝ้่�ยคลิังสินิค้�จะทำ�กิ�ริต้ริวจสอบคว�มถูกิต้้อง
กิ�อนินิำ�ส�งให้กิับต้ัวแทนิกิ�ริส�งออกิ (Shipping) เพี่�อดำำ�เนิินิกิ�ริ
ส�งสินิค้�ให้กิับลิูกิค้�ต้�อไปี
สำ�หริับผลิิต้ภััณฑ์์ท�ีต้้องมีกิ�ริปีริะกิอบ แลิะต้ิดำต้ั�งต้�มสถ�นิที�ที�
ลิูกิค้�กิำ�หนิดำ จะต้้องทำ�กิ�รินิัดำวันิเวลิ� สำ�ริวจแลิะเต้ริียมคว�มพีริ้อม
ของสถ�นิที�ต้ิดำต้ั�งให้เริียบริ้อย กิ�อนิกิ�ริส�งมอบผลิิต้ภััณฑ์์ เพี่�อ
ลิดำคว�มผิดำพีลิ�ดำในิกิ�ริดำำ�เนิินิกิ�ริ
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1.4. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales)

บริิษััทมีกิลิยุทธุ์ท�งดำ้�นิกิ�ริต้ลิ�ดำ โดำยกิ�ริจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์
กิ�อสริ้�ง ควบคู�กิับกิ�ริให้คำ�แนิะนิำ� คำ�ปีริึกิษั� แลิะนิำ�เสนิอ
ริ�ยลิะเอี ย ดำกิ�ริใช้ ง �นิที� ถู กิ ต้้ อ งกิั บ ผู้ อ อกิแบบ โดำยเฉพี�ะ
ผลิิต้ภััณฑ์์เฉพี�ะดำ้�นิสำ�หริับผู้ออกิแบบ (Specified Product)
ซั่ึ�งส�วนิใหญ่�เปี็นิผลิิต้ภััณฑ์์ที�มีคุณลิักิษัณะพีิเศัษัเฉพี�ะ เพี่�อให้
ส�ม�ริถต้อบสนิองคว�มต้้องกิ�ริแลิะคว�มพีึงพีอใจแกิ�ผอู้ อกิแบบ
แลิะเจ้�ของโคริงกิ�ริ ทั�งในิดำ้�นิริูปีแบบพีิเศัษั คว�มสวยง�ม
แลิะคุณภั�พี ซั่ึ�งบริิษัทั มีทมี ง�นิฝ้่�ยข�ยทีม� ีคว�มริู้คว�มชำ�นิ�ญ่
เกิี�ยวกิับผลิิต้ภััณฑ์์ของบริิษััทเปี็นิอย��งดำี แลิะไดำ้จัดำริะบบง�นิ
ฝ้่�ยข�ยให้ส�ม�ริถดำูแลิลิูกิค้�ไดำ้อย��งคลิ�องต้ัวแลิะริวดำเริ็วขึ�นิ
ทั� ง นิี� บริิ ษัั ท แบ� ง กิลิุ � ม ลิู กิ ค้ � เปี้ � หม�ยเปี็ นิ 3 กิลิุ � ม ไดำ้ แ กิ�
1) เจ้�ของโคริงกิ�ริ 2) ผูอ้ อกิแบบ เช�นิ สถ�ปีนิิกิ แลิะมัณฑ์นิ�กิริ
แลิะ 3) ผู้ริับเหม� ไดำ้แกิ� ผู้ริับเหม�ต้กิแต้�งภั�ยในิ แลิะผู้ริับเหม�
ทั�วไปี โดำยแบ�งทีมง�นิฝ้่�ยข�ยออกิเปี็นิ 2 ทีม ไดำ้แกิ� ทีมง�นิ
ข�ยสำ � หริั บ ดำู แ ลิผู ้ อ อกิแบบ แลิะที ม ง�นิข�ยสำ � หริั บ ดำู แ ลิ
ผู้ริับเหม� เพี่�อให้เข้�ถึงคว�มต้้องกิ�ริที�แต้กิต้��งกิันิของกิลิุ�ม
ลิูกิค้�ไดำ้อย��งมีปีริะสิทธุิภั�พี
นิอกิจ�กินิี� บริิ ษัั ท ยั ง มี กิ�ริจั ดำ กิิ จ กิริริมส� ง เสริิ ม กิ�ริข�ยโดำย
มุ�งเนิ้นิกิ�ริต้อบแทนิค่นิแกิ�ลิูกิค้�สม�ชิกิเปี็นิหลิักิ (Loyalty
Program) โดำยลิูกิค้�สม�ชิกิจะไดำ้ริับสิทธุิเข้�ริ�วมโปีริโมชั�นิ
พีิเศัษัต้��งๆ ที�บริิษััทจัดำขึ�นิ อีกิทั�งบริิษััทไดำ้ทำ�กิ�ริสำ�ริวจคว�ม
พีึงพีอใจต้�อสินิค้�แลิะบริิกิ�ริของบริิษััทเปี็นิปีริะจำ�ทุกิปีี ทั�งในิ
เริ่�องของคุณภั�พีสินิค้� ริ�ค�สินิค้� กิ�ริจัดำส�งสินิค้� แลิะบริิกิ�ริ
หลิังกิ�ริข�ย เพี่�อนิำ�ม�ปีริะเมินิแลิะปีริับปีริุงพีัฒนิ�ผลิิต้ภััณฑ์์
แลิะบริิกิ�ริให้ดำียิ�งขึ�นิ
1.5 การบริการหลังการขาย (Customer Services)

เคริ่อข��ยสม�ชิกิ (Networking) ซั่ึ�งจะเปี็นิปีริะโยชนิ์ ในิกิ�ริ
ปีริะส�นิธุุริกิิจริ�วมกิันิในิอนิ�คต้ อีกิทัง� ยังไดำ้เปีิดำ “ศัูนิย์ฝ้กิึ อบริมช��ง”
หริ่อ “BSM Training Center” เพี่�อเพีิ�มทักิษัะในิกิ�ริต้ิดำต้ั�ง
ผลิิต้ภััณฑ์์ของบริิษััทให้กิับผู้ริับเหม�ที�เปี็นิสม�ชิกิของบริิษััท
โดำยไม�คิดำค��ใช้จ��ย
2. กิจกรรมสนับสนุน (Support activities) ค่อกิิจกิริริม
สนิั บ สนิุ นิมี ห นิ้ � ที� ส� ง เสริิ ม กิ�ริทำ� ง�นิของกิิ จ กิริริมหลิั กิ ให้ มี
ปีริะสิทธุิภั�พีแลิะปีริะสบผลิสำ�เริ็จต้�มเปี้�หม�ยที�ต้ั�งไว้ แม้ว��
กิิจกิริริมเหลิ��นิี�จะไม�ไดำ้มีส�วนิในิกิ�ริเพีิ�มคุณค��ให้กิับสินิค้�หริ่อ
บริิกิ�ริโดำยต้ริง แต้�เปี็นิส�วนิที�มีคว�มสำ�คัญ่เพี่�อให้กิ�ริดำำ�เนิินิ
ธุุริกิิจเปี็นิไปีดำ้วยคว�มริ�บริ่นิ� โดำยกิิจกิริริมสนิับสนิุนิปีริะกิอบดำ้วย
2.1 การจัดซื้อจัดหา (Procurement)

กิิ จ กิริริมที� เ กิี� ย วข้ อ งกิั บ กิ�ริจั ดำ ห�ผลิิ ต้ ภัั ณ ฑ์์ เปี็ นิ ส� ว นิที� มี
คว�มสำ�คัญ่ ในิกิ�ริสริ้�งมูลิค��เพีิ�มให้ กิับบริิษััท บริิษััทไดำ้ มี
กิ�ริว�งแผนิในิกิ�ริจัดำห�ผลิิต้ภััณฑ์์ในิริะยะเวลิ�แลิะริ�ค�ทีเ� หม�ะสม
โดำยปีกิต้ิจะทำ�กิ�ริคัดำเลิ่อกิผู้ผลิิต้ม�กิกิว��หนิึ�งริ�ย ยกิเว้นิผู้ผลิิต้
ที�เปี็นิพีันิธุมิต้ริของบริิษััทม�เปี็นิเวลิ�นิ�นิ
นิอกิจ�กินิี�ยังไดำ้นิำ�ริะบบกิ�ริบริิห�ริจัดำกิ�ริสินิค้�คงคลิัง เข้�ม�
ใช้ในิกิ�ริว�งแผนิกิ�ริจัดำซั่่�อจัดำจ้�ง มีกิ�ริกิำ�หนิดำปีริิม�ณสินิค้�
คงคลิังที�เหม�ะสมกิับบริิษััท แลิะคำ�นิวณห�จุดำสั�งซั่่�อ (Reorder
Point) ที�เหม�ะสม เพี่�อลิดำปีริิม�ณสินิค้�เส่�อมสภั�พีหริ่อสินิค้�
ลิ้�สมัย อีกิทั�งมีกิ�ริจัดำทำ�ริ�ยง�นิสินิค้�คงเหลิ่อ แลิะต้ริวจนิับ
ปีริิม�ณสินิค้�คงคลิังอย��งสมำ��เสมอ
2.2 การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (Human Resource
Management)

กิิ จ กิริริมที� เ กิี� ย วข้ อ งกิั บ กิ�ริบริิ ห �ริทริั พี ย�กิริบุ ค คลิ ไดำ้ แ กิ�
บริิษััทให้คว�มสำ�คัญ่กิับกิ�ริให้บริิกิ�ริจัดำส�งผลิิต้ภััณฑ์์ ไปียัง กิ�ริสริริห� กิ�ริคัดำเลิ่อกิ กิ�ริฝ้ึกิอบริมแลิะพีัฒนิ�ทักิษัะแลิะ
สถ�นิที�ที�ลิูกิค้�ต้้องกิ�ริดำ้วยคว�มริวดำเริ็ว อีกิทั�ง ยังมีฝ้่�ยลิูกิค้� คว�มริู้ ใ ห้ กิั บ พีนิั กิ ง�นิ กิ�ริกิำ� หนิดำค� � ต้อบแทนิ กิ�ริเลิ่� อ นิ
สัมพีันิธุ์ (BSM Call Center) คอยให้คำ�แนิะนิำ� ให้คำ�ปีริึกิษั� ต้ำ�แหนิ่ง กิ�ริกิำ�หนิดำริะบบกิ�ริให้ริ�งวัลิที�เหม�ะสม เพี่�อจูงใจ
ช�วยสนิับสนิุนิแลิะให้บริิกิ�ริหลิังกิ�ริข�ยกิับลิูกิค้�
ในิกิ�ริทำ�ง�นิ แลิะกิ�ริสริ้�งสภั�พีแวดำลิ้อมในิกิ�ริทำ�ง�นิที�ดำี
เพี่�อสริ้�งคว�มพีึงพีอใจในิกิ�ริทำ�ง�นิให้กิับพีนิักิง�นิ
นิอกิจ�กินิี� บริิษััทมีนิโยบ�ยสนิับสนิุนิให้ลิูกิค้�ทุกิริ�ยสมัคริเข้�
เปี็นิสม�ชิกิของบริิษััทเพี่�อริับข้อเสนิอที�ดำีกิว��ลิูกิค้�ทั�วไปี แลิะ บริิษััทมีกิ�ริจัดำอบริมพีนิักิง�นิให้มีคว�มริู้คว�มส�ม�ริถต้�ม
ยังไดำ้ริบั สิทธุิปีริะโยชนิ์ต้�� งๆ ทีท� �งบริิษัทั ต้อบลิแทนิค่นิสูส� ม�ชิกิ ลิักิษัณะง�นิของแต้�ลิะฝ้่�ย โดำยมีกิ�ริจัดำอบริมเพีิ�มเต้ิมคว�มริู้
อีกิทั�งเปี็นิกิ�ริสริ้�งแริงจูงใจให้ลิูกิค้�เกิิดำคว�มริู้สึกิที�ดำีแลิะกิ�ริ แลิะวิวัฒนิ�กิ�ริใหม�ๆ ต้�มคว�มเหม�ะสมของง�นิ ทั�งภั�ยในิ
มีส�วนิริ�วม ซั่ึ�งจะส�งผลิให้เกิิดำกิ�ริซั่่�อในิคริั�งต้�อไปี บริิษััทยังมี แลิะภั�ยนิอกิองค์กิริ นิอกิจ�กินิี�บริิษััทยังไดำ้มีกิ�ริเชิญ่วิทย�กิริ
ส�วนิริ�วมในิกิ�ริแนิะนิำ�ช�องท�งธุุริกิิจให้แกิ�กิลิุ�มสม�ชิกิดำ้วยกิันิ ม�ให้คว�มริู้อบริมทั�งในิแลิะนิอกิสถ�นิที�อีกิดำ้วย ริวมถึงกิ�ริจัดำ
ริวมทั�งมีกิ�ริจัดำง�นิพีบปีะสังสริริค์ริะหว��งสม�ชิกิเพี่�อสริ้�ง ปีริะชุมพีนิักิง�นิปีริะจำ�ปีี เพี่�อส่�อส�ริเกิี�ยวกิับนิโยบ�ย วิสัยทัศันิ์
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แลิะทิศัท�งในิกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจปีริะจำ�ปีีที�ชัดำเจนิให้กิับพีนิักิง�นิ
ทุกิคนิไดำ้ริับทริ�บ แลิะมีคู�ม่อพีนิักิง�นิเพี่�อให้พีนิักิง�นิริับทริ�บ
กิฎริะเบียบข้อพีึงปีฎิบัต้ิ บทลิงโทษั ริวมถึงสวัสดำิกิ�ริที�ให้กิับ
พีนิักิง�นิทุกิคนิ ซั่ึ�งเปี็นิกิ�ริปีฎิบัต้ิอย��งเท��เทียม เปีิดำเผยแลิะ
เปี็นิธุริริมกิับพีนิักิง�นิ

ดำังนิั�นิ ริะบบ ERP จึงเปี็นิศัูนิย์กิลิ�งของกิ�ริทำ�ง�นิแลิะฐ�นิ
ข้อมูลิ แลิะเปี็นิต้ัวช�วยทำ�ให้เกิิดำกิ�ริใช้ทริัพีย�กิริแลิะกิ�ริทำ�ง�นิ
ริ�วมกิันิภั�ยในิองค์ ไดำ้อย��งมีปีริะสิทธุิภั�พีม�กิขึ�นิ ปี้องกิันิแลิะ
ลิดำกิ�ริทำ� ง�นิซั่ำ�� ริะหว� � งหนิ่ ว ยง�นิดำ้ ว ยกิริะบวนิกิ�ริที� เ ปี็ นิ
อัต้ิโนิมัต้ิม�กิขึ�นิ (Streamline Workflow) มีคว�มปีลิอดำภััยของ
ข้อมูลิสูงขึ�นิ อีกิทั�งยังมีกิ�ริอัปีเดำต้ข้อมูลิแบบ Real-time พีริ้อม
นิอกิจ�กินิี� บริิษััทยังส�งเสริิมกิ�ริสริ้�งสภั�พีแวดำลิ้อมในิกิ�ริ เคริ่�องม่อที�ช�วยในิกิ�ริวิเคริ�ะห์ (Analytic Tools) ที�หลิ�กิหลิ�ย
ทำ�ง�นิที�ดำี โดำยสริ้�งสัมพีันิธุ์ภั�พีที�ดำีต้อ� กิันิริะหว��งพีนิักิง�นิแลิะ มุมมอง ช�วยให้ผู้บริิห�ริส�ม�ริถมองเห็นิภั�พีริวมขององค์กิริ
ผู้บริิห�ริของบริิษััท ให้พีนิักิง�นิไดำ้หยุดำย�วปีริะม�ณ 5-6 วันิ ไดำ้ชัดำเจนิแลิะต้ัดำสินิใจไดำ้อย��งแม�นิยำ�ม�กิขึ�นิ
เพี่� อ ไดำ้ เ ดำิ นิ ท�งกิลิั บ ถิ� นิ ฐ�นิภัู มิ ลิำ� เนิ� ซั่ึ� ง จะเปี็ นิ ช� ว งเวลิ�
สอดำคลิ้องกิับวันิหยุดำของลิูกิค้�ส�วนิใหญ่� ดำังนิั�นิจึงไม�กิริะทบกิับ 3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของ
กิ�ริดำำ�เนิินิง�นิของบริิษััท แลิะให้คว�มสำ�คัญ่กิับวันิเกิิดำของ ธุรกิจ
พีนิักิง�นิแต้�ลิะคนิ โดำยกิำ�หนิดำให้วนิั เกิิดำของพีนิักิง�นิง�นิแต้�ลิะคนิ บริิ ษัั ท ต้ริะหนิั กิ ถึ ง คว�มสำ� คั ญ่ ของผู้ มี ส� ว นิไดำ้ เ สี ย ทุ กิ กิลิุ� ม
เปี็นิวันิหยุดำพีิเศัษั พีนิักิง�นิจึงส�ม�ริถทำ�กิิจกิริริมส�วนิต้ัวในิ อันิปีริะกิอบดำ้วยผู้มีส�วนิไดำ้เสียภั�ยในิ ไดำ้แกิ� ผู้บริิห�ริแลิะ
วันิเกิิดำกิับคริอบคริัวของต้นิเอง
พีนิั กิ ง�นิของ บริิ ษัั ท แลิะบริิ ษัั ท ย� อ ย แลิะผู้ มี ส� ว นิไดำ้ เ สี ย
ภั�ยนิอกิ ไดำ้แกิ� ผู้ถ่อหุ้นิแลิะผู้ลิงทุนิ ลิูกิค้� คู�ค้� แลิะเจ้�หนิี�
2.3 โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
คู�แข�งท�งกิ�ริค้� ชุมชนิสังคมแลิะสิ�งแวดำลิ้อม ผู้ออกิกิฎริะเบียบ
เปี็ นิ กิิ จ กิริริมที� เ กิี� ย วข้ อ งกิั บ กิ�ริบริิ ห �ริง�นิทั� ว ไปีในิองค์ กิริ หนิ่วยง�นิริ�ชกิ�ริ แลิะองค์กิริอ่�นิๆ ที�เกิี�ยวข้องกิับ บริิษััท แลิะ
โคริงสริ้�งขององค์กิริ กิ�ริว�งแผนิ กิ�ริบริิห�ริจัดำกิ�ริองค์กิริ มีผลิกิริะทบต้�อกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจของ บริิษััท ทั�งนิี� บริิษััท ไดำ้
ริะบบบัญ่ชีแลิะกิ�ริเงินิ เปี็นิต้้นิ
ริวบริวมกิลิุ�มผู้มีส�วนิไดำ้เสียจ�กิหลิ�กิหลิ�ยวิธุีกิ�ริ โดำยคำ�นิึง
จ�กิคว�มถี� แลิะกิ�ริส่�อส�ริที�มีปีริะสิทธุิภั�พีม�กิที�สุดำ อีกิทั�ง
ปีัจจุบนิั บริิษัทั มีกิ�รินิำ�ริะบบบัญ่ชีออี �ริ์พีี (Enterprise Resource บริิษััท ยังไดำ้จัดำช�องท�งกิ�ริริับข้อริ้องเริียนิ ข้อคิดำเห็นิ หริ่อ
Planning, ERP) ค่อโปีริแกิริม SAGE X3 ที�มีกิ�ริใช้ง�นิอย��ง ข้อเสนิอแนิะผ��นิช�องท�งของ บริิษััท ริวมถึงกิ�ริริับแจ้งเบ�ะแส
แพีริ�หลิ�ยทั�วโลิกิ แลิะเปี็นิริะบบที�ช�วยว�งแผนิแลิะจัดำกิ�ริฐ�นิ เกิี�ยวกิับพีฤต้ิกิริริมที�อ�จส�อถึงกิ�ริทุจริิต้หริ่อปีริะพีฤต้ิมิชอบ
ข้อมูลิองค์กิริ เพี่�อให้มีกิ�ริบริิห�ริกิริะบวนิกิ�ริท�งธุุริกิิจ กิ�ริ ของบุคคลิในิองค์กิริ (Whistleblowing) ทั�งจ�กิพีนิักิง�นิเอง
จั ดำ ทำ� งบปีริะม�ณ แลิะใช้ ท ริั พี ย�กิริริ� ว มกิั นิ ไดำ้ อ ย� � งมี แลิะผู้มีส�วนิไดำ้เสียอ่�นิ โดำยบริิษััทจะริับฟื้ังทุกิข้อริ้องเริียนิอย��ง
ปีริะสิทธุิภั�พี นิอกิจ�กินิี� SAGE X3 ยังเปี็นิริะบบ ERP ที�ถูกิ เสมอภั�ค โปีริ�งใส แลิะเอ�ใจใส� ริวมทั�งให้คว�มเปี็นิธุริริมแกิ�
ออกิแบบกิ�ริทำ�ง�นิแบบ Dimensions Accounting ทำ�ให้ ทุกิฝ้่�ย
ส�ม�ริถกิำ � หนิดำโคริงสริ้ � งท�งบั ญ่ ชี ไ ดำ้ อ ย� � งเปี็ นิ ลิำ� ดำั บ ชั� นิ
กิ�ริแบ� งแยกิเปี็ นิแผนิกิ หริ่ อ หนิ่ว ยง�นิ เพี่�อ ให้กิ�ริบริิห�ริ ในิปีัจจุบันิ บริิษััท แบ�งผู้มีส�วนิไดำ้เสียออกิเปี็นิ 8 กิลิุ�ม ดำังแสดำง
ริ�ยไดำ้แลิะค��ใช้จ��ยของแต้�ลิะแผนิกิหริ่อหนิ่วยง�นิ แลิะกิ�ริ ในิต้�ริ�งต้�อไปีนิี� หนิ่วยธุุริกิิจทุกิหนิ่วยมีคว�มริับผิดำชอบในิ
วั ดำ ผลิกิ�ริปีฏิิ บั ต้ิ ง �นิของหนิ่ ว ยง�นิไดำ้ อ ย� � งมี ปี ริะสิ ท ธุิ ภั�พี กิ�ริสริ้�งแลิะริักิษั�ไว้ซั่ึ�งคว�มสัมพีันิธุ์อันิดำีกิับผู้มีส�วนิไดำ้เสีย
ม�กิขึ�นิ โดำยริะบบ ERP นิั�นิส�ม�ริถบูริณ�กิ�ริ (Integration) โดำยผ��นิกิ�ริส่�อส�ริ ริับฟื้ังข้อเสนิอแนิะ แลิะปีริะเมินิคว�มค�ดำ
กิ�ริทำ� ง�นิของแต้� ลิ ะหนิ่ ว ยง�นิเข้ � ไว้ ภั�ยในิริะบบเดำี ย วกิั นิ หวังของผู้มีส�วนิไดำ้เสียทุกิกิลิุ�ม
ไม�ว��จะเปี็นิในิส�วนิของกิ�ริผลิิต้ (Manufacturing) ริะบบกิ�ริจัดำ
ซั่่�อ (Purchasing) ริะบบสินิค้�คงคลิัง (Inventory) กิ�ริบริิห�ริ
คว�มสัมพีันิธุ์ลิูกิค้� (CRM) ง�นิข�ย (Sales) ง�นิบัญ่ชีแลิะกิ�ริ
เงินิ (Accounting and Finance) เปี็นิต้้นิ
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การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ปฏิิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับพนักงานอย่างเคร่งครัด
จัดให้มีการสรรหา คัดเลือก และจ้างงานที่เป็นธรรม
โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถึ
ประสบการณ์และ ความเหมาะสมกับตำาแหน่งงาน
โดยไม่เลือกปฏิิบัติ
ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ตามความรู้
ความสามารถึ ประสบการณ์ ตำาแหน่งงาน ลักษัณะ
งาน ความรับผิดชอบ และผลการปฏิิบัติงานของ
พนักงาน โดยสอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของ
บริษััท และ เทียบเคียงได้กับบริษััทอื่นที่อยู่ในกลุ่ม
ธุรกิจเดียวกัน
จัดให้มีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับ
พนักงาน โดยไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำาหนด เช่น
กองทุนสำารอง เลีย้ งชีพ การประกันสุขภาพ ประกัน
อุบตั เิ หตุ ประกันชีวติ การตรวสุขภาพ ประจำาปี
เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เป็นต้น
จัดให้มีการแต่งตั้งการโยกย้าย การให้รางวัล และ
การลงโทษัพนักงานอย่างโปร่งใส สามารถึตรวจ
สอบได้ โดยปฏิิบัติด้วยความสุจริต เป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิิบัติ และตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความรู้
ความสามารถึ ความเหมาะสม และข้อเท็จจริง
สนับสนุน และให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานอย่าง ทั่วถึึง และสมำ่าเสมอ
โดยส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู้
ความสามารถึอย่างเหมาะสมกับ ภาระหน้าที่
เพื่อความก้าวหน้าในการทำางาน
ปฏิิบตั ติ อ่ พนักงานด้วยเมตตาธรรมเคารพสิทธิ
มนุษัยชน และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษัย์
เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำางานที่
ดี รวมทั้งเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
เพื่อให้พนักงานทำางานร่วมกันอย่างมีความสุข
มีความสามัคคี ทำางานเป็นทีม และเอื้อเฟ้�อเผื่อแผ่
ต่อกัน รวมถึึงวัฒนธรรมที่มีจริยธรรม และ
การกำากับดูแลกิจการที่ดี มีจิตสำานึกของการ
อนุรักษั์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเป็นพลเมืองที่ดี
ดูแลรักษัาสภาพแวดล้อม และสุขภาพอนามัยใน
สถึานที่ทำางานเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ
อนามัย ชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
รวมทั้งจัดให้มีการรณรงค์ และสร้างจิตสำานึกใน
เรือ่ งดังกล่าวให้แก่พนักงาน
รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน และ
การแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดต่างๆ จากพนักงาน
ทุกระดับอย่างเท่าเทียม และเสมอภาคกัน ผ่านทาง
ช่องทางที่บริษััทกำาหนดไว้ โดยมีกระบวนการใน
การดำาเนินการการแก้ ไข รวมถึึงมาตรการคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส อย่างเหมาะสม และ
เป็นธรรม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการกำาหนด
ทิศทางการทำางาน และแก้ ไขปัญหาของหน่วยงาน
และบริษััท
บริหารงานโดยระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการกระทำา
ใดๆ ทีไ่ ม่เป็นธรรมซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คง
ในหน้าที่การงานของพนักงาน
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ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อหัวหน้างาน
ฝ่ายบริหาร
การส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่
บริษััทกำาหนด

ริายงานปริะจำำ าปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

เอกสารแนบ

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิินของบริิษััท

การรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููล

เอกสารแนบ

CONTENTS

ผู้มีส่วนได้เสีย
2) ผู้ถึือหุ้น และ
ผู้ลงทุน

•
•
•
•

ความคาดหวัง
การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ราคาหลักทรัพย์ที่มี
• ดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ตัดสินใจดำาเนินการ
มูลค่าเพิ่มขึ้น
ใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม
ได้รับผลตอบแทนใน
ต่อผูถึ้ ือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถึือหุ้น
รูปแบบเงินปันผล
โดยรวม
การเติบโตอย่างยั่งยืน • บริหารกิจการของบริษััทให้มีความเจริญก้าวหน้า
ของธุรกิจ
สามารถึแข่งขันได้ มีผลประกอบการที่ดี และยึดมั่น
ดำาเนินกิจการด้วย
การดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ความยุติธรรมและ
สร้างความเจริญเติบโต ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอ
โปร่งแสง มีธรรมาภิบาล
ย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนแก่ผู้ถึือหุ้น
และการกำากับดูแล
• ปฏิิบัติต่อผู้ถึือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูล
กิจการที่ดี
ของบริษััทที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ถึือหุ้น
อย่างถึูกต้อง ครบถึ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำากับดูแล รวมทั้ง
จัดให้มชี อ่ งทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย
• กำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดเพื่อ
ป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่
ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
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การสื่อสารและช่องทาง
การให้ข้อมูลสำาคัญที่เป็นปัจจุบัน
ผ่านเว็บไซต์ของบริษััท
การจัดให้มีบทรายงานและการ
วิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A)
เพื่ออธิบายผลการดำาเนินงานทุก
ไตรมาส และการเผยแพร่ข่าวสาร
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
มีช่องทางการสื่อสารโดยตรง
ระหว่างผู้ถึือหุ้นกับผู้บริหารและ
คณะกรรมการ บริษััท ผ่านทาง
เลขานุการคณะกรรมการ
บริษััทได้กำาหนดให้มีการประชุม
สามัญผู้ถึือหุ้นปีละครั้ง
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถึือหุ้น
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 8 วัน เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ถึือหุ้นได้มีเวลา
ศึกษัาข้อมูลประกอบการประชุม
ล่วงหน้า
การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถึือหุ้น
พร้อมผลการลงคะแนนเสียงโดย
แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษััท
ภายในวันเดียวกับวันประชุมผูถึ้ อื หุน้
ร่วมกิจกรรมบริษััทจดทะเบียนพบ
ผู้ลงทุน (Opportunity Day)
ทุกไตรมาส
จัดทำารายงานประจำาปี และ
แบบรายงานอื่นๆ
ช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์
ของ บริษััท
การส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่
บริษััทกำาหนด
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ผู้มีส่วนได้เสีย
3) ลูกค้า

•
•
•

•
•

ความคาดหวัง
ให้บริการอย่างมือ
อาชีพด้วยราคาที่
ยุติธรรม
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ และ
งานที่มีคุณภาพและ
บริการที่ได้มาตรฐาน
มีการรับประกันผล
งานภายใต้ข้อกำาหนด
และระยะเวลาเหมาะสม
เป็นธรรม
รักษัาสารสนเทศ
ที่เป็นความลับ
ตอบสนอง
ความต้องการของ
ลูกค้า และการแก้
ปัญหาอย่างรวดเร็ว

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
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การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ผลิตสินค้า และบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มี
ความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม
คิดค้น และพัฒนาสินค้า ที่มีนวัตกรรม รูปแบบทัน
สมัย โดดเด่น และตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า
กำาหนดราคาสินค้า และบริการ ภายใต้ราคาที่เหมาะ
สม ยุติธรรม คุ้มค่า คุ้มราคา และมีบริการก่อน และ
หลังการขายที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า
จัดให้มีช่องทางการจัดจำาหน่ายที่หลากหลาย มีคลัง
สินค้าขนาดใหญ่เพื่อรองรับความต้องการของ
ลูกค้า ตลอดจนมีระบบ Membership Program ที่
จะส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และบริการ ที่
ทำาหน้าที่ในการให้ข้อมูล ตอบข้อซักถึาม ที่เกี่ยวข้อง
กับสินค้าและบริการของ บริษััท เพื่อคงไว้ซึ่งความ
สัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า
มีระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตรวจ
สอบได้ โดยใช้เทคโนโลยี และระบบ GPS ในการ
ติดตาม และควบคุมการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ได้
อย่างครบถึ้วน ถึูกต้อง ตรงเวลา ไม่มีสินค้าเสียหาย
จากการจัดส่ง
มีการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้สินค้า และ
บริการของ บริษััท อย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี
เพื่อนำาไปปรับปรุงสินค้าและบริการ ให้ตรงต่อความ
ต้องการของลูกค้า
บริษััท จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรม ให้กับลูกค้า เพื่อให้
ลูกค้า และผู้สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ตัวสินค้า บริการ และการติดตั้ง ตลอดจนข้อมูล
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
มีระบบ และช่องทางในการรับข้อร้องเรียน และข้อ
เสนอแนะจากลูกค้าที่รวดเร็ว และหลากหลาย
ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริต
กับลูกค้า
ปฏิิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
จริงใจ เท่าเทียม เสมอภาค เป็นไปตามมาตรฐาน
ของบริษััท
ปฏิิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ในกรณีที่ไม่สามารถึปฏิิบัติได้
ต้องรีบเจรจากับลูกค้าล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหา
แนวทางแก้ ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการ
อย่างถึูกต้อง ครบถึ้วน เพียงพอ และทันต่อ
เหตุการณ์ โดยไม่ปกปิดบิด เบือนเนื้อหา ให้ข้อมูล
เท็จ หรือทำาให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลที่สื่อสารออก
ไป
รักษัาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
ไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
ลูกค้า เว้นแต่เป็นการปฏิิบัติตามกฎหมาย รวมถึึง
ไม่นำาข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)
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การสื่อสารและช่องทาง
มีระบบ Membership Program ที่
จะสานต่อความสัมพันธ์กับลูกค้า
ให้ใกล้ชิดมากขึ้น
การสื่อสารผ่านทาง Call Centre
หรือเจ้าหน้าที่ประจำาศูนย์ Gyproc
Centre ซึ่งจะทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำา
สินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของลูกค้า
มีระบบการวัดความพึงพอใจของ
ลูกค้า และจัดเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี
ชี้วัดผลการทำางาน (KPIs) ของ
พนักงานด้วย
จัดกิจกรรม TIDA Night เพื่อการ
พบปะสังสรรค์กับระหว่างสถึาปนิก
มัณฑนากร และสมาชิกของสมาคม
มัณฑนากรแห่งประเทศไทย
จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับลูกค้า
โดยนำาทีมกลุ่มลูกค้ามัณฑนากร
ร่วมชมภาพยนตร์ด้วยกัน
การส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่
บริษััทกำาหนด
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ผู้มีส่วนได้เสีย
4) คู่ค้า/ผู้ค้า/
ผู้ขาย/เจ้าหนี้

ความคาดหวัง
• มีขั้นตอนในการ
คัดเลือกคู่ค้าอย่าง
ชัดเจน เป็นรูปธรรม
เป็นไปตามนโยบาย
จัดซื้อจัดจ้าง
• ความสามารถึในการ
ชำาระหนี้ภายในเวลาที่
กำาหนด

•

•

•

•

•

การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ดูแลให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า และบริการ
ที่มีความโป่รงใส โดยปฏิิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่าง
เท่าเทียม และเป็นธรรม รวมทั้งกำาหนดหลักเกณฑ์
และแนวทางการปฏิิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่าง
ชัดเจน เหมาะสม และยุติธรรม
ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริต
ในการค้ากับคู่ค้า และจัดทำาหนังสือแจ้งในเรื่อง
ดังกล่าวให้คู่ค้าทุกรายรับทราบ และขอความ
ร่วมมือในการปฏิิบัติตาม
จัดทำาสัญญาที่เป็นธรรม และปฏิิบัติตามสัญญา
หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
กรณีที่ไม่สามารถึปฏิิบัติตามเงื่อนไขได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้คู่ค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
รักษัาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าอย่างสมำ่าเสมอ
และไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยมิชอบ เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
จากคู่ค้า
รักษัาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับคู่ค้า ตลอดจน
สร้างความร่วมมือกันด้านเศรษัฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

5) เจ้าหนี้
ธนาคาร/
สถึาบันการเงิน

• ความสามารถึใน
• ปฏิิบัติตามข้อกำาหนด และเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญา
การชำาระหนี้ภายใน
การค้า และเงินกู้อย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องการชำาระ
เวลาที่กำาหนด
คืนเงินกู้ การดูแลหลักทรัพย์คำ้าประกัน และไม่ใช้เงิน
• ปฎิบัติตามเงื่อนไข
ที่ได้รับจากการกู้ยืมไปในทางที่ขัดกับวัตถึุประสงค์
ทางการค้าและสัญญา
และข้อตกลงที่ทำาไว้กับเจ้าหนี้ กรณีที่ไม่สามารถึ
ที่ตกลงกัน
ปฏิิบัติตามเงื่อนไขได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
• เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถึูกต้องครบถึ้วน
และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้ อย่างสมำ่าเสมอ
• ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูล หรือบิดเบือน
ข้อเท็จจริง อันจะทำาให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย
• ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริต
กับเจ้าหนี้
• บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจ ในสถึานะทางการเงิน
และความสามารถึในการชำาระหนี้ที่ดีของบริษััท

6) คู่แข่ง

• แข่งขันภายใต้กรอบ
กติกา และกฎหมาย
• ดำาเนินธุรกิจอย่าง
เป็นธรรม
• ไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา
• ไม่เข้าถึึงสารสนเทศที่
เป็นความลับด้วยวิธี
การที่ไม่เหมาะสม

การสื่อสารและช่องทาง
• จัดให้มีการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและการสร้างสัมพันธ์อันดี
• การส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่
บริษััทกำาหนด

• จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูล และคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อัน
ดีอย่างสมำ่าเสมอ

• ปฏิิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และ
• การส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่
เป็นธรรม โดยไม่กีดกันผู้อื่นสำาหรับการเข้าร่วม
บริษััทกำาหนด
การแข่งขันทางธุรกิจ
• การเป็นสมาชิกสมาคมมัณฑนากร
• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า
และสมาคมหอการค้าไทย
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
• ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่แข่งทางการค้า โดย
ปราศจากข้อเท็จจริง หรือกระทำาการใดๆ ที่ไม่เป็น
ธรรมต่อการแข่งขันทางธุรกิจ
• ไม่คัดลอก เลียนแบบ ตราสินค้า รูปแบบลิขสิทธิ์
และทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง
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ผู้มีส่วนได้เสีย
7) ผู้ออกกฎ
ระเบียบ

ความคาดหวัง
• ปฏิิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และกฎ
ระเบียบต่างๆ
• มีการกำากับดูแล
กิจการที่ดีและโปร่งใส
• เปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอและทัน
ต่อเวลา

8) ชุมชน สังคม • ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
ของคนในสังคม
• สนับสนุนกิจกรรม
ทางสังคม
• ลด หลีกเลี่ยงมลภาวะ
ที่จะทำาให้เกิด
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

42

การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
การสื่อสารและช่องทาง
• ปฏิิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์
• จัดทำาแบบแสดงรายการข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเคารพจารีตประเพณีท้องถึิ่น
ประจำาปี/รายงานประจำาปี และ
ที่บริษััทเข้าไปดำาเนินธุรกิจ และศีลธรรมอันดี เช่น
รายงานอื่นๆ
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
• เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงาน
อย่างสมำ่าเสมอ
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ สิ่งแวดล้อม
• จดหมายจากตลาดหลักทรัพย์
สิทธิมนุษัยชน ภาษัีอากร สารเสพติด ความมั่นคง
ถึึงบริษััท
ปลอดภัยของประเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ไม่ช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมมือ หรือส่งเสริม
การหลีกเลี่ยง หรือฝ่าฝืนการไม่ปฏิิบัติตาม
กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบกฎเกณฑ์ จารีตประเพณี
และศีลธรรมอันดี
• เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิิบัติตาม
กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบกฎเกณฑ์จารีตประเพณี
และศีลธรรมอันดี ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแจ้งผ่านทางช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียนที่บริษััทกำาหนดไว้ รวมทั้งให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ และ
เปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานกำากับดูแลทั้งภายใน และ
ภายนอก
• ดูแล ป้องกัน และหลีกเลี่ยงการดำาเนินงานของบริษััท • จดหมายร้องเรียนถึึงบริษััท
อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม
• ปฏิิบัติตามกฎหมาย ระเบียบคำาสั่ง และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความร่วมมือกับ
ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์ ใดๆ
ที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
อันเนื่องมาจากการดำาเนินธุรกิจของบริษััท
• สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนสังคม
และสิ่งแวดล้อมตามกำาลังความสามารถึ รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
• ฝึกอบรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมให้แก่บุคลากรทุกระดับของบริษััทอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำานึกให้ตระหนักถึึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
• ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึึงการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า และส่งเสริมการนำา
ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
• กำาหนดให้การจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของ
การดำาเนินงาน มีการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง และกำาหนดเป้าหมาย
การอนุรักษั์พลังงานในแต่ละปี โดยถึือว่าการ
อนุรักษั์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
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3.3 การจัด้การความียั�งยืนในมีิติสิ�งแวด้ล�อมี แลิะขึ� นิ ริู ปี เพี่� อ ให้ เ ปี็ นิ โคริงคริ� � วผนิั ง แลิะฝ้้ � เพีดำ�นิ แลิะ
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

กิ�ริแปีริริูปีอลิูมิเนิียมเส้นิ โดำยกิ�ริต้ัดำปีริะกิอบเปี็นิบ�นิปีริะตู้
หนิ้�ต้��ง โดำยในิกิริะบวนิกิ�ริผลิิต้บริิษััทใช้เคริ่�องจักิริที�ทันิสมัย
โดำยวัสดำุที�เหลิ่อจ�กิกิ�ริผลิิต้ส�ม�ริถริีไซั่เคิลิแลิ้วนิำ�กิลิับม�
ใช้ไดำ้อีกิ จึงอ�จจะกิลิ��วไดำ้ว�� กิริะบวนิกิ�ริผลิิต้ของบริิษััทไม�
สริ้�งมลิพีิษัต้�อสิ�งแวดำลิ้อม ปีริะกิอบกิับที�ต้ั�งโริงง�นิอยู�ในินิิคม
อุ ต้ ส�หกิริริม (พี่�นิ ที�สี ม � ว ง) ไม� ต้ิดำ กิั บเขต้ชุ ม ชนิ จึ ง ไม� ส � ง ผลิ
กิริะทบต้�อชุมชนิโดำยริอบโริงง�นิ

บริิ ษัั ท มี ค ว�มมุ� ง มั� นิ ที� จ ะดำำ� เนิิ นิ ธุุ ริ กิิ จ ผลิิ ต้ แลิะจำ� หนิ่ � ย
ผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�งคุณภั�พีสูงสำ�หริับอ�ค�ริสำ�นิักิง�นิแลิะที�อยู�
อ�ศััยโดำยเนิ้นิผลิิต้ภััณฑ์์ที�มีดำีไซั่นิ์แลิะนิวัต้กิริริมใหม�ๆ ทั�งนิี�
บริิษััทให้คว�มสำ�คัญ่ต้�อกิ�ริใช้ทริัพีย�กิริอย��งคุ้มค�� ต้ริะหนิักิ
ถึงกิ�ริริักิษั�สิ�งแวดำลิ้อม กิ�ริลิดำมลิพีิษัแลิะผลิกิริะทบที�มีต้�อ
สิ�งแวดำลิ้อม โดำยไดำ้กิำ�หนิดำนิโยบ�ยสิ�งแวดำลิ้อมเพี่�อให้กิริริมกิ�ริ
ผูบ้ ริิห�ริแลิะพีนิักิง�นิทุกิริะดำับ ริับทริ�บแลิะต้ริะหนิักิในิกิ�ริดำูแลิ อย� � งไริกิ็ ต้�ม บริิ ษัั ท แสดำงเจต้จำ � นิงแลิะคว�มมุ � ง มั � นิ ในิ
สิ�งแวดำลิ้อมดำังนิี�
กิ�ริดำำ�เนิินิกิ�ริดำ้�นิกิ�ริอนิุริักิษั์พีลิังง�นิ แลิะสิ�งแวดำลิ้อม โดำย
มีแนิวปีฏิิบัต้ิในิกิ�ริดำำ�เนิินิกิ�ริดำังนิี�
• กิำ�หนิดำให้บริิษััทมีกิ�ริปีฏิิบัต้ิต้�มกิฎหม�ยแลิะข้อกิำ�หนิดำ
ดำ้�นิสิ�งแวดำลิ้อมอย��งเคริ�งคริัดำ
• กิ�ริริณริงค์ปีริะช�สัมพีันิธุ์ ให้พีนิักิง�นิใช้พีลิังง�นินิำ�� แลิะ
• กิ�ริปี้องกิันิ ควบคุมมลิพีิษัที�มีผลิกิริะทบต้�อสิ�งแวดำลิ้อมท�ง
ไฟื้ อย��งปีริะหยัดำ โดำยปีิดำสวิต้ซั่์ ไฟื้ฟื้้�ทุกิคริั�งที�ไม�ใช้ง�นิ
นิำ�� อ�กิ�ศั แลิะของเสีย อันิเกิิดำจ�กิกิิจกิริริมท�งธุุริกิิจของ
แลิะหลิังเลิิกิง�นิในิอ�ค�ริสำ�นิักิง�นิ
บริิษััท
• กิ�ริสนิับสนิุนิกิ�ริสริ้�งจิต้สำ�นิึกิในิกิ�ริริักิษั�สิ�งแวดำลิ้อมแกิ� • กิ�ริให้คว�มสำ�คัญ่กิับกิ�ริใช้พีลิังง�นิสะอ�ดำจึงไดำ้จัดำซั่่�อริถ
พีนิักิง�นิทุกิริะดำับ
บริริทุกิซั่ึ�งใช้กิ๊�ซั่ NGV ม�ใช้ในิกิ�ริจัดำส�งสินิค้�ให้กิับลิูกิค้�
ดำ้วย เพี่�อลิดำปีริิม�ณกิ�ริใช้นิำ��มันิเช่�อเพีลิิง ซั่ึ�งจะทำ�ให้
3.3.2 ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ส�ม�ริถลิดำปีริิม�ณกิ�ริปีลิ�อยกิ๊�ซั่เริ่อนิกิริะจกิ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
กิลิุ�มผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�ง (Building Products) ปีริะกิอบดำ้วย • กิำ�หนิดำแผนิกิ�ริบำ�ริุงริักิษั� ต้ริวจสอบริะบบไฟื้ฟื้้�ภั�ยในิ
กิ�ริดำำ� เนิิ นิ ธุุ ริ กิิ จ กิ�ริผลิิ ต้ แลิะจำ� หนิ่ � ยผลิิ ต้ ภัั ณ ฑ์์ กิ� อ สริ้ � ง
อ�ค�ริ แลิะอุปีกิริณ์ใช้ไฟื้ฟื้้�อย��งสมำ��เสมอ เพี่�อให้ส�ม�ริถ
คุณภั�พีสูง แลิะริะบบปีริะตู้หนิ้�ต้��งอลิูมิเนิียมคุณภั�พีสูง ในิ
ทำ�ง�นิไดำ้อย��งเต้็มปีริะสิทธุิภั�พี ปีลิอดำภััย ริวมถึงปี้องกิันิ
ส�วนิของผลิิต้ภััณฑ์์ที�บริิษััทผลิิต้เองมีกิริะบวนิกิ�ริผลิิต้สินิค้�
คว�มเสียห�ยที�อ�จเกิิดำขึ�นิในิริะบบไฟื้ฟื้้� แลิะคว�มสูญ่เสีย
หลิักิๆ 2 ริูปีแบบ ค่อ กิ�รินิำ�เหลิ็กิเส้นิไปีผ��นิกิริะบวนิกิ�ริริีดำ
เชิงธุุริกิิจ
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• ต้ริวจสอบสภั�พีริถแลิะเคริ่�องยนิต้์ของริถที�ใช้ในิกิ�ริขนิส�ง นิอกิจ�กินิี� กิลิุ�มบริิษััทยังไดำ้มีริณริงค์ให้พีนิักิง�นิแลิะผู้พีักิอ�ศััย
สินิค้� ริวมทัง� เคริ่อ� งจักิริกิลิต้��งๆ ให้อยู�ในิสภั�พีดำีเสมอ เพี่อ� ให้มีส�วนิริ�วมในิกิ�ริปีริะหยัดำพีลิังง�นิทั�งพีลิังง�นิไฟื้ฟื้้� ปีริิม�ณ
ลิดำกิ�ริเกิิดำมลิพีิษั
กิ�ริใช้ นิำ�� อย� � งไริกิ็ ต้�มบริิ ษัั ท ยั ง ไม� มี ข้ อ มู ลิ เชิ ง ปีริิ ม �ณที�
ส�ม�ริถนิำ�ม�ริ�ยง�นิไดำ้ในิปีี 2564
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โคริงกิ�ริแสนิสริ� ไดำ้ มี กิ �ริจั ดำ ทำ � ริ�ยง�นิกิ�ริศัึ กิ ษั�ผลิ 3.3.3 การรายงานข้อมูลการจัดการก๊าซเรือนกระจก
กิ�ริวิ เ คริ�ะห์ โ คริงสริ้ � งของโคริงกิ�ริว� � มี ผ ลิกิริะทบต้� อ บริิษััทยังไม�มีข้อมูลิเชิงปีริิม�ณเพี่�อริ�ยง�นิปีริิม�ณกิ�ริปีลิ�อย
สิ�งแวดำลิ้อม สุขภั�พี อนิ�มัย คุณภั�พีชีวิต้ ทั�งท�งบวกิแลิะ กิ๊ � ซั่เริ่ อ นิกิริะจกิไดำ้ ใ นิปีี 2564 อย� � งไริกิ็ ต้ �มบริิ ษัั ท ไดำ้ มี
ท�งลิบ กิ�อนิเริิ�มโคริงกิ�ริ แลิะมีกิ�ริริ�ยง�นิผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิต้�ม แผนิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิเพี่�อลิดำปีริิม�ณกิ�ริปีลิ�อยกิ๊�ซั่เริ่อนิกิริะจกิ
ม�ต้ริกิ�ริปี้ อ งกิั นิ แลิะแกิ้ ไ ขผลิกิริะทบต้� อ สิ� ง แวดำลิ้ อ มแลิะ ต้�มที�กิลิ��วไว้ข้�งต้้นิ
ม�ต้ริกิ�ริต้ิ ดำ ต้�มต้ริวจสอบผลิกิริะทบสิ� ง แวดำลิ้ อ มอย� � ง
สมำ��เสมอ โดำยบริิษััทไดำ้ว��จ้�งผู้เชี�ยวช�ญ่ภั�ยนิอกิเปี็นิผู้ทำ�กิ�ริ 3.4 การจัด้การความียั�งยืนในมีิติสังคมี
ต้ริวจสอบแลิะจั ดำ ทำ� ริ�ยง�นิดำั ง กิลิ� � วสำ� หริั บ ปีี 2564 โดำย
คริอบคลิุมถึงทริัพีย�กิริสิ�งแวดำลิ้อมท�งกิ�ยภั�พี แลิะชีวภั�พี 3.4.1 นโยบายและแนวปฏิิบัติด้านสังคม
แลิะคุณค��กิ�ริใช้ปีริะโยชนิ์ของมนิุษัย์ โดำยต้ัวอย��งของกิ�ริ บริิ ษัั ท ต้ริะหนิั กิ แลิะเลิ็ ง เห็ นิ ถึ ง คว�มสำ� คั ญ่ ต้� อ กิ�ริเค�ริพีในิ
ดำำ�เนิินิกิ�ริเพี่�อลิดำผลิกิริะทบต้�อสิ�งแวดำลิ้อมมีดำังนิี�
หลิักิสิทธุิมนิุษั ยชนิ ซั่ึ �งเปี็นิสิทธุิขั�นิพี่�นิฐ�นิโดำยยึดำหลิักิคว�ม
เสมอภั�คแลิะเท� � เที ย มกิั นิ จึ ง ไดำ้ กิำ� หนิดำนิโยบ�ยดำ้ � นิสิ ท ธุิ
• ดำูแลิสภั�พีพี่�นิที�สีเขียวให้มีคว�มสวยง�มอยู�เสมอ
มนิุ ษั ยชนิ (ดำู นิ โยบ�ยแลิะแนิวปีฏิิ บั ต้ิ ฉบั บ เต้็ ม ไดำ้ ที�
• กิ�ริต้ิดำปี้�ยของคว�มริ�วมม่อจำ�กิัดำคว�มเริ็วริถยนิต้์ ไม�เกิินิ www.bsmgroup.asia/th/other_policies) แลิะไดำ้ส�งเสริิมให้
20 กิม./ชั�วโมง เพี่�อไม�ให้เกิิดำกิ�ริฟืุ้้งกิริะจ�ยของกิ๊�ซั่มลิพีิษั กิริริมกิ�ริผูบ้ ริิห�ริ แลิะพีนิักิง�นิต้ริะหนิักิถึงคว�มสำ�คัญ่แลิะกิ�ริ
แลิะฝุ้่นิลิะออง
เค�ริพีสิทธุิมนิุษัยชนิ สิทธุิหนิ้�ที� แลิะคว�มริับผิดำชอบ ที�มีต้�อ
• ปีลิูกิต้้นิไม้ที�ส�ม�ริถช�วยลิดำมลิพีิษัจ�กิท�อไอเสียริถยนิต้์ ต้นิเองแลิะบุคคลิอ่�นิ ต้ลิอดำจนิสังคม แลิะชุมชนิ โดำย
• จั ดำ ให้ มี ริ ะบบบำ � บั ดำ นิำ� � เสี ย แบบเต้ิ ม อ�กิ�ศัต้ิ ดำ ต้ั� ง ภั�ยในิ
อ�ค�ริแต้�ลิะหลิัง
• ปีฏิิ บั ต้ิ ต้ � อ ทุ กิ คนิต้�มหลิั กิ สิ ท ธุิ ม นิุ ษั ยชนิอย� � งเท� � เที ย ม
• ต้ริวจสอบกิ�ริทำ � ง�นิของริะบบบำ � บั ดำ นิำ� � เสี ย ให้ มี
ปีริ�ศัจ�กิกิ�ริเลิ่อกิปีฏิิบัต้ิ
ปีริะสิทธุิภั�พีดำีอยู�เสมอ
• หลิีกิเลิี�ยงกิ�ริกิริะทำ�ที�เปี็นิกิ�ริลิะเมิดำสิทธุิมนิุษัยชนิ
• ริณริงค์แลิะขอคว�มริ�วมม่อให้ผู้พีักิอ�ศััยภั�ยในิโคริงกิ�ริ • สนิับสนิุนิส�งเสริิมสิทธุิมนิุษัยชนิ
ช�วยกิันิใช้ไฟื้ฟื้้�แลิะนิำ��อย��งปีริะหยัดำ
• ส่�อส�ริ เผยแพีริ� ให้คว�มริู้ ทำ�คว�มเข้�ใจ กิำ�หนิดำแนิวท�ง
• มีริะบบกิ�ริจัดำกิ�ริขยะมูลิฝ้อย
สอดำส�องดำูแลิ แลิะให้กิ�ริสนิับสนิุนิแกิ�ผู ้เกิี�ยวข้องในิกิ�ริ
• จัดำให้มีม�ต้ริกิ�ริในิกิ�ริปีริะหยัดำพีลิังง�นิ เช�นิออกิแบบ
ดำำ�เนิินิธุุริกิิจต้ลิอดำห�วงโซั่�คุณค��ท�งธุุริกิิจ (Business Value
ริะบบไฟื้ฟื้้�ส�องสว��งโดำยเลิ่อกิใช้อุปีกิริณ์ที�ให้ปีริะสิทธุิภั�พี
Chain) ผู้ส�งมอบสินิค้�แลิะบริิกิ�ริ (Supplier) แลิะลิูกิค้�
สูงสุดำในิกิ�ริปีริะหยัดำพีลิังง�นิ
(Customer) เพี่�อให้มีส�วนิริ�วมในิกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจอย��งมี
• กิ�ริใช้พีลิังง�นิทดำแทนิ โดำยนิำ�พีลิังง�นิแสงอ�ทิต้ย์ม�ใช้
คุณธุริริม เค�ริพีต้�อสิทธุิมนิุษัยชนิ แลิะปีฏิิบัต้ิต้�อทุกิคนิ
เปี็นิไฟื้ส�องสว��งภั�ยในิโคริงกิ�ริ
ต้�มหลิักิสิทธุิมนิุษัยชนิ
ทั�งนิี� อ้�งอิงจ�กิริ�ยง�นิผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิต้�มม�ต้ริกิ�ริปี้องกิันิแลิะ 3.4.2 ผลการดำาเนินงานด้านสังคม
แกิ้ไขผลิกิริะทบต้�อสิ�งแวดำลิ้อมแลิะม�ต้ริกิ�ริต้ิดำต้�มต้ริวจสอบ
ผลิกิริะทบสิ�งแวดำลิ้อมปีริะจำ�ปีี 2564 พีบว��กิลิุ�มบริิษััทไดำ้ปีฏิิบัต้ิ
3.4.2.1 ในิริอบปีี 2564 บริิษััท ไม�มีกิริณีริ้องเริียนิ
ต้�มม�ต้ริกิ�ริปี้องกิันิแลิะแกิ้ไขผลิกิริะทบต้�อสิ�งแวดำลิ้อมไดำ้
กิ�ริลิะเมิ ดำ ปีริะเดำ็ นิ ดำ้ � นิสิ ท ธุิ ม นิุ ษั ยชนิในิ
อย��งสมบูริณ์เกิ่อบทั�งหมดำ มีเพีียงในิบ�งหัวข้อที�อยู�ริะหว��ง
กิริะบวนิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิของธุุริกิิจ
กิ�ริดำำ�เนิินิกิ�ริให้คริบถ้วนิสมบูริณ์
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3.4.2.2 ผลการดำาเนินงานด้านพนักงาน
กิ�ริปีฏิิบัต้ิต้�อพีนิักิง�นิแลิะแริงง�นิโดำยคำ�นิึงถึงสิทธุิ
มนิุ ษั ยชนิ อ�จปีริะกิอบดำ้ ว ย กิ�ริจ้ � งแริงง�นิแลิะ
กิ�ริจ��ยค��ต้อบแทนิอย��งเปี็นิธุริริม กิ�ริฝ้ึกิอบริมแลิะ
พีัฒนิ�พีนิักิง�นิ กิ�ริพีัฒนิ�คว�มผูกิพีันิแลิะคว�มพีึง
พีอใจของพีนิั กิ ง�นิ กิ�ริจั ดำ กิ�ริดำ้ � นิคว�มปีลิอดำภัั ย
อ�ชีวอนิ�มัย แลิะสภั�พีแวดำลิ้อมในิกิ�ริทำ�ง�นิ เปี็นิต้้นิ
ริวมถึ ง แสดำงให้ เ ห็ นิ ถึ ง คว�มพีย�ย�มในิกิ�ริลิดำ
คว�มเสี�ยงในิปีริะเดำ็นิข้อพีิพี�ท ที�เกิี�ยวกิับพีนิักิง�นิแลิะ
แริงง�นิ เพี่�อริักิษั�คว�มส�ม�ริถในิกิ�ริแข�งขันิ ดำึงดำูดำ
ให้ผู้มีศัักิยภั�พีสนิใจม�ริ�วมง�นิ พีัฒนิ�คว�มผูกิพีันิ
ของพีนิักิง�นิที�มีต้�อองค์กิริ โดำยในิปีี 2564 บริิษััทมี
กิ�ริดำำ�เนิินิกิ�ริดำ้�นิพีนิักิง�นิที�สำ�คัญ่ ดำังนิี�
• กิ�ริฝ้ึกิอบริมพีนิักิง�นิ
จ�กิกิ�ริแพีริ�ริะบ�ดำของสถ�นิกิ�ริณ์โควิดำ-19 ทำ�ให้
มีข้อจำ�กิัดำในิกิ�ริจัดำฝ้ึกิอบริมพีนิักิง�นิในิ ปีี 2564
• คว�มปีลิอดำภััย อ�ชีวอนิ�มัย แลิะสภั�พีแวดำลิ้อม
ในิกิ�ริทำ�ง�นิ
ในิปีี 2564 บริิษััทพีัฒนิ�แลิะปีริับปีริุงปีริะสิทธุิภั�พี
กิ�ริดำำ�เนิินิง�นิดำ้�นิคว�มปีลิอดำภััยอย��งต้�อเนิ่�อง
เพี่�อลิดำคว�มเสี�ยงจ�กิกิ�ริเจ็บปี่วย บ�ดำเจ็บ หริ่อ
เสียชีวิต้ แลิะดำูแลิคุณภั�พีชีวิต้ของพีนิักิง�นิหริ่อ
ลิูกิจ้�งอย��งเหม�ะสม โดำยมีกิ�ริดำำ�เนิินิกิ�ริต้��งๆ
ดำังนิี�
• กิ�ริส�งพีนิักิง�นิในิกิลิุ�มเสี�ยงเข้�ต้ริวจห�เช่�อ
COVID-19 ในิสถ�นิพีย�บ�ลิชั�นินิำ�
• กิ�ริทำ�ปีริะกิั นิอุบั ต้ิเหตุ้ แลิะปีริะกิันิสุข ภั�พี
กิลิุ�มให้กิับพีนิักิง�นิ
• กิ�ริซั่้อมแผนิฉุกิเฉินิ
บริิ ษัั ท ให้ คว�มสำ� คั ญ่ กิั บ กิ�ริเต้ริี ย มคว�มพีริ้ อ มแลิะ
กิ�ริต้อบสนิองต้�อภั�วะฉุกิเฉินิอย��งมีปีริะสิทธุิภั�พี จึง
ไดำ้ มี กิ �ริว�งแนิวท�งแลิะวิ ธุี ปี ฏิิ บั ต้ิ ใ นิกิ�ริริะงั บ เหตุ้
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กิ�ริลิดำผลิกิริะทบ กิ�ริปีริะส�นิกิับหนิ่วยง�นิภั�ยนิอกิ
ต้�มแผนิฉุ กิ เฉิ นิ แลิะแผนิกิ�ริจั ดำ กิ�ริเพี่� อ ริองริั บ
สถ�นิกิ�ริณ์ วิ กิ ฤต้ แลิะจั ดำ ให้ ส� ว นิง�นิที� ปี ฏิิ บั ต้ิ กิ�ริ
ทำ� กิ�ริฝ้ึ กิ ซั่้ อ มเปี็ นิ ปีริะจำ� ไดำ้ แ กิ� แผนิปี้ อ งกิั นิ แลิะ
ริะงับเหตุ้อัคคีภััย แผนิปี้องกิันิแลิะเต้ริียมคว�มพีริ้อม
กิริณีกิ�ริริะบ�ดำของโริคโควิดำ
3.4.2.3 ผลการดำาเนินงานด้านลูกค้า
บริิ ษัั ท พีั ฒ นิ�สิ นิ ค้ � แลิะบริิ กิ �ริอย� � งต้� อ เนิ่� อ งเพี่� อ
สนิองคว�มพีึงพีอใจของลิูกิค้� ทั�งนิี� จ�กิกิ�ริสำ�ริวจ
คว�มพีึงพีอใจของลิูกิค้�ในิปีี 2564 จ�กิกิลิุ�มต้ัวอย��ง
จำ�นิวนิ 82 ริ�ย พีบว��บริิษััทไดำ้ริับคว�มพีึงพีอใจอยู�ในิ
ริะดำับพีึงพีอใจ ถึงพีึงพีอใจม�กิ เฉลิี�ยถึง 94.82%
3.4.2.4 ผลการดำาเนินงานด้านชุมชนและสังคม
บริิษััทดำำ�เนิินิธุุริกิิจดำ้วยคว�มริับผิดำชอบต้�อชุมชนิแลิะ
สั ง คม โดำยให้ ค ว�มสำ � คั ญ่ กิั บ กิ�ริลิดำผลิกิริะทบ
สิ�งแวดำลิ้อมแลิะหลิีกิเลิี�ยงกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิที�อ�จสริ้�ง
ผลิกิริะทบเชิ ง ลิบต้� อ คุ ณ ภั�พีชี วิ ต้ ของชุ ม ชนิริอบ
สถ�นิปีริะกิอบกิ�ริ
ในิปีี 2564 ไม�พีบข้อริ้องเริียนิจ�กิชุมชนิในิปีริะเดำ็นิ
ดำ้�นิสังคม หริ่อสิ�งแวดำลิ้อมจ�กิชุมชนิใดำๆ
นิอกิจ�กินิี� บริิษััทยังมีส�วนิในิกิ�ริพีัฒนิ�คุณภั�พีชีวิต้
แลิะส�งเสริิมกิ�ริมีส�วนิริ�วมกิับชุมชนิ โดำย ในิปีี 2564
บริิษััทไดำ้มีกิิจกิริริมริ�วมกิับชุมชนิดำังนิี�
• กิ�ริริ�วมบริิจ�คทุนิทริัพีย์ให้กิบั มูลินิิธุิ เดำอะ โบว์มอนิท์
พี�ริ์ทเนิอริ์ชิพี เพี่�อสนิับสนิุนิค��ใช้จ��ยของโริงเริียนิ
โบว์มอนิท์ จังหวัดำชัยภัูมิ เปี็นิปีริะจำ�ทุกิปีี ซั่ึ�งท�ง
โริงเริียนิจะนิำ�เงินิม�ใช้เพี่�อให้กิ�ริศัึกิ ษั� จัดำ ห�
อ�ห�ริกิลิ�งวันิแลิะริถริับส�งให้กิับเดำ็กิในิชุมชนิ โดำย
ไม� คิ ดำ ค� � ใช้ จ � � ย นิอกิจ�กินิี� บ ริิ ษัั ท ยั ง ไดำ้ บ ริิ จ�ค
ทุ นิ ทริั พี ย์ แ ลิะริ� ว มทำ� กิิ จ กิริริมกิั บ เดำ็ กิ ในิสถ�นิ
สงเคริ�ะห์บ้�นิมห�เมฆอีกิดำ้วย
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4

การวิเคราะหุ้์
และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

4.1 วิเคราะหุ้์การด้ำาเนินงานและฐานะการเงิน ถูกิต้ัดำลิดำงบปีริะม�ณกิ�ริกิ�อสริ้�งแลิะง�นิต้กิแต้�งลิง ซั่ึ�งกิริะทบ
1. การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน
รายได้
ผลิปีริะกิอบกิ�ริสำ�หริับปีี 2564 บริิษััทแลิะบริิษััทย�อยมีริ�ยไดำ้
จ�กิกิ�ริข�ยแลิะบริิกิ�ริริวมเท��กิับ 605.07 ลิ้�นิบ�ท แลิะเม่�อ
ริวมกิับริ�ยไดำ้อนิ่� ดำอกิเบีย� ข�ดำทุนิจ�กิอัต้ริ�แลิกิเปีลิีย� นิ ข�ดำทุนิ
จ�กิกิ�ริปีริับมูลิค��ยุต้ิธุริริมของอสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อกิ�ริลิงทุนิ
สุทธุิริ�ยไดำ้ริวมเท��กิับ 613.78 ลิ้�นิบ�ท เม่�อเปีริียบเทียบกิับ
ปีี ที� ผ� � นิม�บริิ ษัั ท มี ริ �ยไดำ้ สุ ท ธุิ ริ วมเท� � กิั บ 704.97 ลิดำลิง
91.19 ลิ้�นิบ�ท หริ่อคิดำเปี็นิ 12.9%

ต้�อยอดำข�ยในิปีริะเทศัของกิลิุ �มบริิษััท สำ �หริับยอดำข�ยต้��ง
ปีริะเทศัซั่ึ�งต้ลิ�ดำหลิักิเปี็นิปีริะเทศัอินิเดำีย ลิดำลิงกิว�� 50% จ�กิ
ผลิกิริะทบต้�อเนิ่�องของสถ�นิกิ�ริณ์ โควิดำ ดำ้วยส�เหตุ้เดำียวกิันิ
ค่อโคริงกิ�ริกิ�อสริ้�งต้��งชะลิอต้ัว

ธุุริกิิจอสังห�ริิมทริัพีย์ ปีริะกิอบดำ้วย บริิษััท ทีค ดำีเวลิลิอปีเมนิท์
จำ�กิัดำ ผู้ดำำ�เนิินิธุุริกิิจพีัฒนิ�อสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อข�ย โคริงกิ�ริ
แสนิสริ� ซั่ึ�งเปี็นิโคริงกิ�ริที�อยู�อ�ศััยเพี่�อผู้เกิษัียณอ�ยุ (เปี็นิหนิึ�ง
หนิ่วยธุุริกิิจของบริิษััท บิวเดำอสม�ริ์ท จำ�กิัดำ (มห�ชนิ)) แลิะ
บริิษััท แสนิสริ� ไลิฟื้์สไต้ส์ เซั่อริ์วิส จำ�กิัดำ ผู้ให้บริิกิ�ริกิ�ริ
จัดำกิ�ริโคริงกิ�ริแสนิสริ� แลิะ โดำยธุุริกิิจอสังห�ริิมทริัพีย์มยี อดำข�ย
ปีี 2564 ริวมเท��กิับ 270.53 ลิ้�นิบ�ท ลิดำลิง 52.82 ลิ้�นิบ�ท
ธุุริกิิจจำ�หนิ่�ยวัสดำุกิ�อสริ้�ง ปีริะกิอบดำ้วย บริิษััท บิวเดำอสม�ริ์ท คิดำเปี็นิ 16.3% เปีริียบเทียบกิับปีีกิ�อนิหนิ้� โดำยมีริ�ยลิะเอียดำ
จำ�กิัดำ (มห�ชนิ) แลิะ บริิษััท อัลิลิอย โซั่ลิูชั�นิส์ เอเชีย จำ�กิัดำ ดำังนิี�
(เดำิมช่�อ บริิษััท ดำีแอนิดำ์ดำับบลิิว (เอเชีย) จำ�กิัดำ) มีริ�ยไดำ้จ�กิ
กิ�ริข�ยแลิะบริิกิ�ริริวม 2 บริิษัทั เท��กิับ 334.54 ลิ้�นิบ�ท ลิดำลิง • โคริงกิ�ริแสนิสริ� เปี็นิโคริงกิ�ริที�อยู�อ�ศััยเพี่�อผู้เกิษัียณอ�ยุ
74.31 ลิ้�นิบ�ท คิดำเปี็นิ 18.17% เม่�อเปีริียบเทียบกิับปีีกิ�อนิ
ที�อำ�เภัอหัวหินิ จังหวัดำปีริะจวบคีริีขันิธุ์จึงไดำ้ริับผลิกิริะทบ
หนิ้� ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิผลิกิริะทบต้�อเนิ่�องจ�กิกิ�ริแพีริ�ริะบ�ดำ
โดำยต้ริง เนิ่�องจ�กิลิูกิค้�เกิ่อบทั�งหมดำเปี็นิช�วต้��งช�ต้ิซั่ึ�ง
ของเช่�อไวริัสโคโรินิ่� 2019 ซั่ึ�งส�งผลิให้ภั�คธุุริกิิจแลิะเศัริษัฐกิิจ
ยังคงมีคว�มกิังวลิในิกิ�ริเดำินิท�งต้��งปีริะเทศั ปีริะกิอบกิับ
ในิปีริะเทศัส�วนิม�กิถดำถอยต้ัวลิง โดำยโคริงกิ�ริกิ�อสริ้�งต้��งๆ
ข้อจำ�กิัดำในิกิ�ริเดำินิท�งเข้�ปีริะเทศัไทย ทำ�ให้เปี็นิอุปีสริริค
ส�วนิใหญ่�จะถูกิชะลิอหริ่อเลิ่�อนิ กิำ�หนิดำกิ�ริกิ�อสริ้�งออกิไปี หริ่อ
ในิกิ�ริส�งมอบแลิะกิ�ริข�ยใหม�ของโคริงกิ�ริ สำ�หริับ บริิษััท
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แสนิสริ� ไลิฟื้์ สไต้ส์เซั่อริ์วิส จำ�กิัดำ ซั่ึ�งเปี็นิบริิษััทบริิห�ริ
ส�วนิกิลิ�งของ โคริงกิ�ริแสนิสริ�แลิะเปี็นิผู้ให้บริิกิ�ริกิับ
ผู้อยู�อ�ศััยในิโคริงกิ�ริ กิ็ไดำ้ริับผลิกิริะทบอย��งต้�อเนิ่�อง จ�กิ
กิ�ริเดำินิท�งจ�กิต้��งปีริะเทศัแลิะในิปีริะเทศัทีม� กิี �ริ lockdown
ริะหว��งจังหวัดำเปี็นิริะยะๆ จึงมีจำ�นิวนิผู้เข้�พีักิในิโคริงกิ�ริ
นิ้อยม�กิเช�นิเดำียวกิันิกิับธุุริกิิจบริิกิ�ริท�องเที�ยวทั�วไปี ทำ�ให้
ริ�ยไดำ้จ�กิกิ�ริบริิกิ�ริไม�เปี็นิไปีต้�มแผนิที�กิำ�หนิดำไว้ บริิษััท
มีริ�ยไดำ้จ�กิกิ�ริข�ยแลิะบริิกิ�ริในิปีี 2564 ริวม 2 บริิษััท
เท��กิับ 42.29 ลิ้�นิบ�ท ลิดำลิง 70.89 ลิ้�นิบ�ท คิดำเปี็นิ
62.6% จ�กิปีีกิอ� นิหนิ้�ซั่ึง� มียอดำข�ยเท��กิับ 113.18 ลิ้�นิบ�ท

ส�เหตุ้ ห ลิั กิ เกิิ ดำ จ�กิมี ริ �ยไดำ้ จ �กิกิ�ริข�ยที� ดำิ นิ 2 แปีลิง
ไดำ้แกิ� แปีลิงกิิ�งแกิ้ว แลิะแปีลิงนิ�งลิิ�นิจี� โดำยมีริ�ยไดำ้ริวม
179.69 ลิ้�นิบ�ท ห�กิไม�ริวมริ�ยไดำ้ดำังกิลิ��ว บริิษััทจะมี
ริ�ยไดำ้ริวมในิปีี 2564 จำ�นิวนิ 48.56 ลิ้�นิบ�ท ลิดำลิงจ�กิ
ปีีกิ�อนิ 161.61 ลิ้�นิบ�ท ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิผลิกิริะทบต้�ม
ที�กิลิ��วม�ข้�งต้้นิ ทั�งนิี� สำ�หริับโคริงกิ�ริทีค-ริัชดำ� ยังอยู�
ริะหว��งกิ�ริกิ�อสริ้�งซั่ึ�งลิ��ช้�จ�กิผลิกิริะทบม�ต้ริกิ�ริ หยุดำ
แลิะชะลิอกิ�ริกิ� อ สริ้ � งโคริงกิ�ริในิกิริุ ง เทพีฯ เม่� อ เดำ่ อ นิ
พีฤษัภั�คม-สิงห�คม 2564 บริิษััทค�ดำว��จะเริิ�ม ริับริู้ริ�ยไดำ้
ในิต้้นิไต้ริม�ส 2 ปีี 2565

• บริิษััท ทีค ดำีเวลิลิอปีเมนิท์ จำ�กิัดำ ดำำ�เนิินิธุุริกิิจพีัฒนิ�
คอนิโดำมิเนิียมย��นิใจกิลิ�งเม่อง ไดำ้ริับผลิกิริะทบอย��งม�กิ
จ�กิกิ�ริแพีริ�ริะบ�ดำของเช่�อไวริัสโคโรินิ่� 2019 เนิ่�องจ�กิ
ลิูกิค้�ส�วนิใหญ่�เปี็นิผู้พีักิอ�ศััยในิกิริุงเทพีฯ ซั่ึ�งมีม�ต้ริกิ�ริ
lockdown อันิเปี็นิอุปีสริริค แลิะ/หริ่อไม�ต้อ้ งกิ�ริเดำินิท�งออกิ
จ�กิบ้�นิ จ�กิคว�มวิต้กิกิังวลิเริ่�องเช่�อไวริัสโคโรินิ่� 2019
ทำ�ให้ลิูกิค้�ขอชะลิอกิ�ริโอนิกิริริมสิทธุิ�ห้องชุดำของโคริงกิ�ริ
ทีค-ส�ทริ แลิะกิริะทบต้�อริ�ยไดำ้จ�กิกิ�ริโอนิห้องชุดำโคริง
กิ�ริทีค-ส�ทริ ลิดำลิงเปี็นิอย��งม�กิ อย��งไริกิ็ดำี ในิปีี 2564
บริิษััทมีริ�ยไดำ้ริวม 228.25 ลิ้�นิบ�ท เปีริียบเทียบกิับปีีกิ�อนิ
ที�มีริ�ยไดำ้ริวม 210.17 ลิ้�นิบ�ท เพีิ�มขึ�นิ 18.08 ลิ้�นิบ�ท

ต้นทุนขายและบริการ
ต้้นิทุนิข�ยแลิะบริิกิ�ริ ปีริะกิอบดำ้วย ต้้นิทุนิข�ยสินิค้� แลิะ
ต้้นิทุนิกิ�อสริ้�งโคริงกิ�ริอสังห�ริิมทริัพีย์
ต้้นิทุนิข�ยแลิะกิ�ริให้บริิกิ�ริ ปีี 2564 เท��กิับ 513.53 ลิ้�นิบ�ท
หริ่อคิดำเปี็นิ 84.9% ของริ�ยไดำ้จ�กิกิ�ริข�ยแลิะ บริิกิ�ริ สูงขึ�นิ
กิว��ปีีที�ผ��นิม� ซั่ึ�งคิดำเปี็นิ 75.6% ของริ�ยไดำ้จ�กิกิ�ริข�ยแลิะ
บริิกิ�ริ เนิ่�องจ�กิต้้นิทุนิของที�ดำินิที�จำ�หนิ่�ยสูงม�กิ แลิะธุุริกิิจ
อสังห�ฯ มีอัต้ริ�ต้้นิทุนิข�ยที�สูงกิว��ธุุริกิิจจำ�หนิ่�ยวัสดำุกิ�อสริ้�ง
ม�กิ ดำังต้�ริ�ง
หน่วย : ล้านบาท

ธุรกิจจำาหน่ายวัสดุ
ก่อสร้าง

ธุรกิจอสังหาฯ

จำาหน่ายที่ดิน

รวมปี 2564

334.54
(244.23)
73.0%

90.84
(79.58)
87.6%

179.69
(189.72)
105.6%

605.07
(513.53)
84.9%

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ (รวมค่าขนส่ง)
อัตราต้นทุนขายฯ เทียบรายได้ฯ

เปี็นิผลิให้บริิษััทมีอัต้ริ�ส�วนิกิำ�ไริขั�นิต้้นิโดำยริวม ลิดำลิงจ�กิ
24.4% เปี็นิ 15.1% ส�เหตุ้ที�อัต้ริ�ส�วนิกิำ�ไริขั�นิต้้นิลิดำลิงเปี็นิ
ผลิจ�กิกิ�ริข�ยที�ดำินิโคริงกิ�ริของบริิษััท ทีค ดำีเวลิลิอปีเมนิท์
จำ�กิัดำ ซั่ึ�งมีผลิข�ดำทุนิขั�นิต้้นิ 10.03 ลิ้�นิบ�ท
ต้นทุนในการจัดจำาหน่าย และค่าใช้จ่ายการบริหาร
ต้้ นิ ทุ นิ ในิกิ�ริจั ดำจำ�หนิ่ �ย ปีริะกิอบดำ้ว ย เงินิเดำ่ อนิฝ้่ �ยข�ย
ค��ใช้จ��ยในิกิ�ริข�ยแลิะกิ�ริต้ลิ�ดำ ส�วนิค��ใช้จ��ยในิกิ�ริบริิห�ริ
ปีริะกิอบดำ้วย เงินิเดำ่อนิฝ้่�ยบริิห�ริ ค��ใช้จ��ยส�ธุ�ริณูปีโภัค
ต้้นิทุนิในิกิ�ริจัดำจำ�หนิ่�ย แลิะค��ใช้จ��ยในิกิ�ริบริิห�ริ ปีี 2564
ริวมเท��กิับ 150.67 ลิ้�นิบ�ท คิดำเปี็นิ 24.90% ของริ�ยไดำ้จ�กิ
กิ�ริข�ยแลิะบริิกิ�ริ ลิดำลิงเม่�อเทียบกิับปีีกิ�อนิหนิ้�ซั่ึ�งเท��กิับ
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183.28 ลิ้�นิบ�ท สัมพีันิธุ์กิับริ�ยไดำ้ท�ีลิดำลิง แลิะเม่�อเทียบเทียบ
สัดำส�วนิต้�อริ�ยไดำ้จ�กิกิ�ริข�ยแลิะบริิกิ�ริพีบว��ลิดำลิงจ�กิปีีกิ�อนิ
เลิ็กินิ้อยที�มีสัดำส�วนิเท��กิับ 25.03% ในิส�วนิของสัดำส�วนิของ
ต้้นิทุนิในิกิ�ริจัดำจำ�หนิ่�ยแลิะค��ใช้จ��ยในิกิ�ริบริิห�ริต้�อริ�ยไดำ้
จ�กิกิ�ริข�ยแลิะบริิกิ�ริที� ลิดำลิงเพีียงเลิ็กินิ้อย เนิ่�องจ�กิต้้นิทุนิ
ในิกิ�ริจัดำจำ�หนิ่�ยของธุุริกิิจอสังห�ฯ สูงกิว��ธุุริกิิจจำ�หนิ่�ยวัสดำุ
กิ�อสริ้�งในิเริ่�องของค��ใช้จ��ยแลิะภั�ษัีธุุริกิิจเฉพี�ะในิกิ�ริโอนิ
อสังห�ฯ ส�วนิค��ใช้จ��ยในิกิ�ริบริิห�ริอ่�นิๆ ลิดำลิง เนิ่�องจ�กิกิลิุ�ม
บริิษััท บิวเดำอสม�ริ์ท จำ�กิัดำ (มห�ชนิ) ไดำ้มีแผนิกิ�ริกิ�ริควบคุม
ต้้นิทุนิแลิะค��ใช้จ��ยให้ริัดำกิุมม�กิขึ�นิอย��งต้�อเนิ่�องต้ั�งแต้� ภั�วะ
เศัริษัฐกิิจที�โดำนิกิริะทบจ�กิกิ�ริแพีริ�ริะบ�ดำของเช่�อไวริัสโควิดำ 19
ต้ั�งแต้�ต้้นิปีี 2563 เปี็นิต้้นิม�
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ต้นทุนทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน : ลิดำลิง 227.97 ลิ้�นิบ�ท เปี็นิ 780.84 ลิ้�นิบ�ท
ต้้นิทุนิท�งกิ�ริเงินิปีี 2564 เท��กิับ 35.48 ลิ้�นิบ�ท เพีิ�มขึ�นิ ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิ
4.78 ลิ้�นิบ�ท จ�กิปีีกิ�อนิหนิ้� เนิ่�องม�จ�กิในิปีี 2564 โคริงกิ�ริ
ของที ค ดำี เ วลิลิอปีเมนิท์ ไ ดำ้ บั นิ ทึ กิ ดำอกิเบี� ย จ� � ยเปี็ นิ ต้้ นิ ทุ นิ • เงินิสดำแลิะริ�ยกิ�ริเทียบเท��เงินิสดำ ลิดำลิง 23.02 ลิ้�นิบ�ท
ท�งกิ�ริเงินิทั�งหมดำ ไม�ส�ม�ริถบันิทึกิเปี็นิต้้นิทุนิ กิ�ริกิ�อสริ้�ง
จ�กิ 64.31 ลิ้�นิบ�ทในิปีี 2563 เปี็นิ 41.29 ลิ้�นิบ�ท ส�เหตุ้
ไดำ้ทั�งในิส�วนิของโคริงกิ�ริที�กิ�อสริ้�งแลิ้วเสริ็จอยู�ริะหว��งโอนิ
หลิักิเกิิดำจ�กิกิ�ริจ��ยชำ�ริะหนิี�เงินิกิู้ย่มริะยะย�วจ�กิสถ�บันิ
แลิะโคริงกิ�ริที�ชะลิอกิ�ริพีัฒนิ�ออกิไปี
กิ�ริเงินิ
การปรั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การ • ลิูกิหนิี�กิ�ริค้�แลิะลิูกิหนิี�หมุนิเวียนิอ่�นิ ลิดำลิง 14.52 ลิ้�นิบ�ท
ลงทุน
คิดำเปี็นิ 14.57% สอดำคลิ้องกิับยอดำข�ยที�ลิดำลิงของกิลิุ�ม
ในิปีี 2564 ไม� มีริ �ยกิ�ริริั บ ริู้ ผ ลิข�ดำทุ นิ จ�กิกิ�ริปีริั บ มู ลิ ค� �
บริิษััท
ยุต้ิธุริริมของอสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อกิ�ริลิงทุนิ ในิขณะที�ปีี 2563
บริิ ษัั ท ไดำ้ ริั บ ริู้ ผ ลิข�ดำทุ นิ จ�กิกิ�ริปีริั บ มู ลิ ค� � ยุ ต้ิ ธุ ริริมของ • ต้้นิทุนิโคริงกิ�ริพีัฒนิ�อสังห�ริิมทริัพีย์ ลิดำลิง 186.17 ลิ้�นิบ�ท
อสั ง ห�ริิ ม ทริั พี ย์ เ พี่� อ กิ�ริลิงทุ นิ เท� � กิั บ 30.79 ลิ้ � นิบ�ท
จ�กิ 722.48 ลิ้�นิบ�ท ในิปีี 2563 เปี็นิ 536.30 ลิ้�นิบ�ท
เนิ่� อ งจ�กิในิไต้ริม�ส 3 มี กิ �ริปีริะเมิ นิ ริ�ค�ยุ ต้ิ ธุ ริริมของ
ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิกิ�ริข�ยที�ดำินิ 2 แปีลิง ของบริิษััท ทีค
อสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อกิ�ริลิงทุนิของโคริงกิ�ริแสนิสริ�ใหม� โดำย
ดำีเวลิลิอปีเมนิท์ จำ�กิัดำ ไดำ้แกิ� แปีลิงกิิง� แกิ้ว แลิะแปีลิงนิ�งลิินิ� จี�
ริ�ค�ปีริะเมินิเลิดำลิงจ�กิริ�ค�ปีริะเมินิคริั�งที�ผ��นิม� เนิ่�องจ�กิ
เปี็นิกิ�ริปีริะเมินิ ณ ช�วงเวลิ�ที�ไดำ้ริับผลิกิริะทบของเศัริษัฐกิิจ • สินิทริัพีย์หมุนิเวียนิอ่�นิ ส�วนิใหญ่�เปี็นิเงินิจ��ยลิ�วงหนิ้�ให้
จ�กิกิ�ริแพีริ�ริะบ�ดำของเช่�อไวริัสโควิดำ 19
ผู ้ ริั บ เหม�สำ � หริั บ กิ�ริกิ� อ สริ้ � งคอนิโดำมิ เ นิี ย มลิดำลิง
6.36 ลิ้�นิบ�ท จ�กิ 41.82 ลิ้�นิบ�ท ในิปีี 2563 เปี็นิ
ค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้
35.46 ลิ้�นิบ�ท ในิปีีนิี�
ค��ใช้จ��ยภั�ษัีเงินิไดำ้ปีี 2564 บริิษััทไม�มีค��ใช้จ��ยภั�ษัีเงินิไดำ้แต้�
มีริ�ยไดำ้ภั�ษัีเงินิไดำ้เท��กิับ 2.25 ลิ้�นิบ�ท ซั่ึ�งเกิิดำจ�กิกิ�ริต้ั�งผลิ สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน : ริวมลิดำลิง 29.61 ลิ้�นิบ�ท เปี็นิ
ข�ดำทุนิที�นิำ�ม�ใช้ในิอนิ�คต้ของ บริิษััท อัลิลิอย โซั่ลิูชั�นิ เอเชีย 795.58 ลิ้�นิบ�ท ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิ
จำ�กิัดำ
• โคริงกิ�ริที�อยู�อ�ศััยเพี่�อผู้เกิษัียณอ�ยุริะหว��งพีัฒนิ� ลิดำลิง
21.67 ลิ้�นิบ�ท จ�กิ 182.51 ลิ้�นิบ�ท ในิปีี 2563 เปี็นิ
ผลประกอบการสุทธิ
160.84 ลิ้�นิบ�ท ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิกิ�ริโอนิเปี็นิต้้นิทุนิข�ย
จ�กิเหตุ้ผลิดำังกิลิ��วข้�งต้้นิ ส�งผลิให้บริิษััท แลิะบริิษััทย�อย
อสังห�ริิมทริัพีย์ สำ�หริับห้องที�มีกิ�ริส�งมอบให้ลิูกิค้�ในิปีีนิี�
มี ผ ลิข�ดำทุ นิ สุ ท ธุิ ส� ว นิที� เ ปี็ นิ ของผู้ ถ่ อ หุ้ นิ บริิ ษัั ท ใหญ่� เ ท� � กิั บ
83.75 ลิ้�นิบ�ท เม่อ� เทียบกิับช�วงเวลิ�เดำียวกิันิของปีีกิอ� นิหนิ้� ที� • ที�ดำินิ อ�ค�ริแลิะอุปีกิริณ์- สุทธุิ ลิดำลิง 22.17 ลิ้�นิบ�ท จ�กิ
มีผลิข�ดำทุนิสุทธุิฯ เท��กิับ 88.05 ลิ้�นิบ�ท โดำยผลิข�ดำทุนิที�
276.63 ลิ้�นิบ�ท ในิปีี 2563 เปี็นิ 254.46 ลิ้�นิบ�ท เนิ่�องจ�กิ
เกิิดำขึ�นิจ�กิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิธุุริกิิจอสังห�ริิมทริัพีย์ที�ริับผลิกิริะทบ
กิ�ริคิดำค��เส่�อมริ�ค�ในิริะหว��งปีี
อย��งม�กิจ�กิสภั�พีเศัริษัฐกิิจที�ถดำถอยแลิะม�ต้ริกิ�ริต้��งๆ ดำ้�นิ
กิ�ริเดำินิท�งริะหว��งปีริะเทศั หลิังกิ�ริแพีริ�ริะบ�ดำของเช่�อไวริัส • เงินิลิงทุนิในิกิ�ริริ�วมค้� ณ วันิที� 31 ธุันิว�คม 2564 มีจำ�นิวนิ
โคโรินิ่� 2019 อย��งไริกิ็ต้�ม ห�กิพีิจ�ริณ�ในิส�วนิของธุุริกิิจ
8.65 ลิ้�นิบ�ท ในิขณะที�ปีีกิ�อนิไม�มียอดำ ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิ
จำ�หนิ่�ยวัสดำุกิ�อสริ้�งของบริิษััท ยังส�ม�ริถทำ�กิำ�ไริสุทธุิให้กิับ
กิ�ริบั นิ ทึ กิ มู ลิ ค� � ต้�มบั ญ่ ชี ข องส� ว นิไดำ้ เ สี ย ของบริิ ษัั ท
กิลิุ�มบริิษััทไดำ้
ไทม์ แอนิดำ์ ทีค จำ�กิัดำ ซั่ึ�งเปี็นิบริิษััทริ�วมลิงทุนิริะหว��ง
บริิษััท ทีค ดำีเวลิลิอปีเมนิท์ จำ�กิัดำ แลิะ บริิษััท ไทม์ แอนิดำ์
2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษััท
สเปีซั่ แอซั่เซั่ท จำ�กิัดำ โดำยจัดำต้ั�งขึ�นิเพี่�อปีริะกิอบกิิจกิ�ริพีัฒนิ�
อสังห�ริิมทริัพีย์ปีริะเภัท Ultra-Luxury houses บนิที�ดำินิ
สินทรัพย์
โคริงกิ�รินิ�งลิิ�นิจี�เดำิม
สินิทริัพีย์ ณ วันิที� 31 ธุันิว�คม 2564 เปีริียบเทียบกิับปีีกิอ� นิหนิ้�
พีบว��บริิษััทมีสินิทริัพีย์ริวมเท��กิับ 1,576.42 ลิ้�นิบ�ทลิดำลิง
257.58 ลิ้�นิบ�ท คิดำเปี็นิ 14.04% โดำยมีริ�ยลิะเอียดำดำังนิี�
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หนี้สิน
ณ วันิที� 31 ธุันิว�คม 2564 เปีริียบเทียบกิับปีีกิ�อนิหนิ้� บริิษััท • เงินิกิู้ย่มริะยะย�วจ�กิบุคคลิอ่�นิ-สุทธุิ เพีิ�มขึ�นิ 21 ลิ้�นิบ�ท
มีหนิี�สินิริวมเท��กิับ 1,096.44 ลิ้�นิบ�ท ลิดำลิง 173.19 ลิ้�นิบ�ท
จ�กิ 2 ลิ้�นิบ�ท ในิปีี 2563 เปี็นิ 23 ลิ้�นิบ�ท เกิิดำจ�กิกิ�ริ
คิดำเปี็นิ 13.64% โดำยมีริ�ยลิะเอียดำดำังนิี�
กิู้ย่มของโคริงกิ�ริพีัฒนิ�อสังห�ริิมทริัพีย์แบ�งเปี็นิโคริงกิ�ริ
ที�พีักิอ�ศััยเพี่�อผู้เกิษัียณอ�ยุ 3 ลิ้�นิบ�ทแลิะโคริงกิ�ริพีัฒนิ�
หนีส้ นิ หมุนเวียน: ริวมลิดำลิง 76.05 ลิ้�นิบ�ท เปี็นิ 802.44 ลิ้�นิบ�ท
อสังห�ริิมทริัพีย์ 18 ลิ้�นิบ�ท
เนิ่�องจ�กิ
• หนิี�สินิจ�กิเงินิที�ต้้องค่นิให้กิับผู้เช��-ไม�หมุนิเวียนิ-สุทธุิ เพีิ�ม
• เงินิเบิกิเกิินิบัญ่ชีแลิะเงินิกิู้ย่มริะยะสั�นิจ�กิสถ�บันิกิ�ริเงินิ
ขึ�นิ 44.84 ลิ้�นิบ�ทจ�กิ 26.51 ลิ้�นิบ�ทในิปีี 2563 เปี็นิ
ลิดำลิง 30.45 ลิ้�นิบ�ท จ�กิ 267.32 ลิ้�นิบ�ท ในิปีี 2563
71.35 ลิ้�นิบ�ท ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิกิ�ริข�ยสัญ่ญ่�เช��
เปี็นิ 236.87 ลิ้�นิบ�ท ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิ บริิษััท ไดำ้แปีลิง
ที�พีักิอ�ศััยปีริะเภัทวิลิลิ��แบบปีริะกิันิริับค่นิสิทธุิกิ�ริเช��เพีิ�ม
หนิี�วงเงินิ Trade Finance (DTR) จ�กิสถ�บันิกิ�ริเงินิ
ขึ�นิจำ�นิวนิ 2 หลิังในิปีี 2564
แห�งหนิึ�ง วงเงินิ 21.98 ลิ้�นิบ�ท เปี็นิวงเงินิสินิเช่�อต้ั�วเงินิ
(แบบลิดำวงเงินิเม่�อชำ�ริะ) มีริะยะเวลิ�ชำ�ริะค่นิ 6 ปีี (72 งวดำ) • ริ�ยไดำ้ ค � � เช� � ริอกิ�ริต้ั ดำ บั ญ่ ชี - ไม� ห มุ นิ เวี ย นิ เพีิ� ม ขึ� นิ
อนิุมัต้ิเม่�อเดำ่อนิพีฤศัจิกิ�ยนิ 2564 แลิะเริิ�มชำ�ริะงวดำแริกิในิ
29.39 ลิ้�นิบ�ท จ�กิ 43.94 ลิ้�นิบ�ท ในิปีี 2564 เปี็นิ
เดำ่อนิมกิริ�คม 2565 ทำ�ให้เงินิกิู้ย่มริะยะสั�นิลิดำลิง โดำยโอนิ
73.33 ลิ้�นิบ�ท เปี็นิริ�ยกิ�ริต้ัดำบัญ่ชีริ�ยไดำ้ค��เช��ของ
ไปีเงินิกิู้ย่มริะยะย�วจ�กิสถ�บันิกิ�ริเงินิ-สุทธุิ แลิะเปี็นิกิ�ริ
โคริงกิ�ริที�พีักิอ�ศััยเพี่�อผู้เกิษัียณอ�ยุ ซั่ึ�งริับริู้ริ�ยไดำ้กิ�ริข�ย
ชำ�ริะค่นิเงินิเบิกิเกิินิบัญ่ชีแลิะเงินิกิู้ย่มริะยะสั�นิบ�งส�วนิในิ
อสังห�ริิมทริัพีย์ ให้เช��ริะยะย�วต้�มสัญ่ญ่�เช��ท�งกิ�ริเงินิ
ริะหว��งปีี
ณ วันิที�สัญ่ญ่�เช��เริิ�มมีผลิ
• เงินิกิูย้ ม่ ริะยะสั�นิจ�กิบุคคลิอ่นิ� – สุทธุิ ลิดำลิง 29.11 ลิ้�นิบ�ท ส่วนของผู้ถึือหุ้น
เกิิดำจ�กิกิ�ริชำ�ริะค่นิต้ั�วแลิกิเงินิทั�งจำ�นิวนิในิวันิคริบกิำ�หนิดำ ณ วันิที� 31 ธุันิว�คม 2564 บริิษััทมีส�วนิของผู้ถ่อหุ้นิเท��กิับ
479.98 ลิ้�นิบ�ท ลิดำลิง 84.39 ลิ้�นิบ�ท หริ่อคิดำเปี็นิ 14.95%
• หนิี�สินิจ�กิเงินิที�ต้้องค่นิให้กิับผู้เช�� – หมุนิเวียนิ ลิดำลิง เนิ่�องจ�กิ บริิษััท แลิะบริิษััทย�อย มีผลิข�ดำทุนิสุทธุิส�วนิที�เปี็นิ
22.02 ลิ้�นิบ�ท เนิ่�องจ�กิกิ�ริค่นิสิทธุิกิ�ริเช��วิลิลิ��โดำยกิ�ริ ของผู้ถ่อหุ้นิบริิษััทใหญ่�เท��กิับ 83.75 ลิ้�นิบ�ท ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำ
จ��ยค่นิค��เช��ริะยะย�วต้�มสัญ่ญ่� เนิ่�องจ�กิผู้เช��ปีริะสงค์ จ�กิผลิข�ดำทุนิของบริิษััทย�อยธุุริกิิจพีัฒนิ�โคริงกิ�ริที�อยู�อ�ศััย
ขอย้�ยออกิแลิะยกิเลิิกิสัญ่ญ่�เช��
เพี่�อผู้เกิษัียณอ�ยุ แลิะธุุริกิิจพีัฒนิ�คอนิโดำมิเนิียม ดำังที�กิลิ��ว
ม�ข้�งต้้นิ
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน : ริวมลิดำลิง 97.14 ลิ้�นิบ�ท เปี็นิ 294 ลิ้�นิบ�ท
ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิ
จ�กิผลิข�ดำทุนิสุทธุิในิปีี 2564 ทำ�ให้ ณ 31 ธุันิว�คม 2564
• เงิ นิ กิู ้ ย่ ม ริะยะย�วจ�กิสถ�บั นิ กิ�ริเงิ นิ - สุ ท ธุิ ลิดำลิง บริิ ษัั ท มี ข �ดำทุ นิ สะสมจำ� นิวนิ 91.41 ลิ้ � นิบ�ท เที ย บกิั บ
184.49 ลิ้�นิบ�ท จ�กิ 236.91 ลิ้�นิบ�ท ในิปีี 2563 เปี็นิ 6.99 ลิ้�นิบ�ท ของปีีกิ�อนิหนิ้�
52.42 ลิ้�นิบ�ท ส�เหตุ้หลิักิเนิ่�องม�จ�กิกิ�ริชำ�ริะค่นิเงินิกิู้
ค��ที�ดำินิโคริงกิ�ริทีค กิิ�งแกิ้ว แลิะทีค นิ�งลิิ�นิจี� ซั่ึ�งไดำ้จำ�หนิ่�ย
ออกิไปีในิปีี 2564
บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)
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โครงสร้างเงินทุน
ริ�ยกิ�ริเทียบเท��เงินิสดำลิดำลิงสุทธุิ 23.02 ลิ้�นิบ�ท เม่�อริวมกิับ
อัต้ริ�ส�วนิหนิี�สินิต้�อส�วนิของผู้ถ่อหุ้นิ (Debt to Equity Ratio) เงินิสดำแลิะริ�ยกิ�ริเทียบเท��เงินิสดำ ณ วันิต้้นิงวดำ จำ�นิวนิ 64.31
เพีิ�มขึ�นิจ�กิ 2.25 เท��ในิปีี 2563 เปี็นิ 2.28 ณ สิ�นิปีี 2564 ลิ้�นิบ�ท ส�งผลิให้มียอดำคงเหลิ่อ ณ 31 ธุันิว�คม 2564 เท��กิับ
ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิเปี็นิผลิจ�กิส�วนิของผู้ถ่อหุ้นิที�ลิดำลิงจ�กิผลิ 41.29 ลิ้�นิบ�ท
ข�ดำทุนิในิปีี 2564
สภาพคล่อง
อัต้ริ�ส�วนิสภั�พีคลิ�อง (Current Ratio) ในิปีี 2564 เท��กิับ
0.97 เท�� ลิดำลิงจ�กิปีีกิ�อนิหนิ้� ซั่ึ�งเท��กิับ 1.15 เท�� ขณะที�
อัต้ริ�ส�วนิ สภั�พีคลิ�องหมุนิเริ็ว (Quick Ratio) ในิปีี 2564
เท��กิับ 0.17 เท�� ลิดำลิงเลิ็กินิ้อยเม่�อเทียบกิับปีีกิ�อนิหนิ้� ซั่ึ�ง
เท��กิับ 0.19 เท��
อัต้ริ�ส�วนิหมุนิเวียนิลิูกิหนิี�กิ�ริค้� (A/R Turnover) เพีิ�มขึ�นิจ�กิ
7.31 เท��ในิปีี 2563 เปี็นิ 7.58 เท��ในิปีี 2564 แลิะริะยะเวลิ�
เกิ็บหนิี�ลิดำลิง จ�กิ 50 วันิในิปีี 2563 เปี็นิ 48 วันิ ในิปีี 2564
เนิ่�องจ�กิกิ�ริบริิห�ริจัดำกิ�ริลิูกิค้�ไดำ้ดำีขึ�นิ
อัต้ริ�ส�วนิหมุนิเวียนิสินิค้�คงเหลิ่อ (Inventory Turnover)
ใกิลิ้เคียงกิับปีีกิ�อนิจ�กิ 5.99 เท��ในิปีี 2563 เปี็นิ 6.29 เท��
ในิปีี 2564 แลิะริะยะเวลิ�ข�ยสินิค้�คงเหลิ่อเฉลิี�ยลิดำลิงจ�กิ
61 วันิในิปีี 2563 เปี็นิ 58 วันิในิปีี 2564 เนิ่�องจ�กิบริิษััทมีกิ�ริ
บริิห�ริจัดำกิ�ริสินิค้�คงเหลิ่อดำีขึ�นิ
อัต้ริ�ส�วนิหมุนิเวียนิเจ้�หนิี� (A/P Turnover) เพีิ�มจ�กิ 7.27 เท��
ในิปีี 2563 เปี็นิ 8.02 เท��ในิปีี 2564 แลิะริะยะเวลิ�ชำ�ริะหนิี�
เฉลิี�ยลิดำลิงจ�กิ 50 วันิ เปี็นิ 45 วันิ สอดำคลิ้องกิับเคริดำิต้เทอม
ที�ไดำ้ริับจ�กิคู�ค้�
อัตราผลตอบแทนผู้ถึือหุ้น
อัต้ริ�ผลิต้อบแทนิผู้ถ่อหุ้นิเท��กิับ -16.04% เปีริียบเทียบกิับปีี
กิ�อนิหนิ้� ซั่ึ�งเท��กิับ -14.47% เปี็นิผลิจ�กิกิ�ริข�ดำทุนิสุทธุิในิปีี
2564 แลิะ 2563
กระแสเงินสด
ในิปีี 2564 บริิษััทมีกิริะแสเงินิสดำไดำ้ม�จ�กิกิิจกิริริมดำำ�เนิินิง�นิ
สุทธุิเท��กิับ 214.63 ลิ้�นิบ�ท ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิกิ�ริโอนิห้อง
ชุดำธุุริกิิจอสังห�ริิมทริัพีย์ ในิส�วนิของต้้นิทุนิโคริงกิ�ริพีัฒนิ�ฯ
ลิดำลิง จำ�นิวนิ 189.07 ลิ้�นิบ�ท แลิะริ�ยกิ�ริบวกิกิลิับค��เส่�อม
ริ�ค�โคริงกิ�ริที�อยู�อ�ศััยเพี่�อผู้เกิษัียณอ�ยุที�มีกิ�ริริับริู้ทริัพีย์สินิ
ส�วนิกิลิ�งจำ�นิวนิ 42.99 ลิ้�นิบ�ท แลิะบริิษััทยังมีกิริะแสเงินิสดำ
ใช้ไปีในิกิิจกิริริมลิงทุนิจำ�นิวนิ 33.04 ลิ้�นิบ�ท ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำ
จ�กิกิ�ริลิงทุนิในิโคริงกิ�ริที�อยู�อ�ศััยเพี่�อผู้เกิษัียณอ�ยุอีกิจำ�นิวนิ
19.63 ลิ้�นิบ�ท แลิะเงินิสดำจ��ยเพี่�อกิ�ริลิงทุนิในิกิ�ริริ�วมค้�
จำ�นิวนิ 10 ลิ้�นิบ�ท โดำยบริิษััทมีกิริะแสเงินิสดำใช้ไปีในิกิิจกิริริม
จัดำห�เงินิทั�งสิ�นิเท��กิับ 204.61 ลิ้�นิบ�ท ส�งผลิให้เงินิสดำแลิะ
ริ�ยกิ�ริเทียบเท��เงินิสดำลิดำลิงสุทธุิ เปี็นิผลิให้บริิษััทมีเงินิสดำแลิะ
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4.2 ปัจจัยทุี�มีีผู้ลกระทุบต่อผู้ลการด้ำาเนินงาน
ในอนาคต (forward looking)

เศัริษัฐกิิจไทยในิปีี 2565 จะยังคงเปี็นิปีีของกิ�ริฟื้้�นิต้ัวจ�กิกิ�ริ
แพีริ�ริะบ�ดำของโควิดำ-19 แลิะมีแนิวโนิ้มกิลิับเข้�สูภั� �วะปีกิต้ิม�กิ
ขึนิ� เปี็นิลิำ�ดำับ โดำยทยอยฟื้้นิ� ต้ัวอย��งค�อยเปี็นิค�อยไปีจ�กิไต้ริม�ส
4 ของปีี 2564 โดำยมีปีัจจัยสนิับสนิุนิไดำ้แกิ� (1) กิ�ริฉีดำวัคซั่ีนิที�มี
คว�มค่บหนิ้�ทำ�ให้สถ�นิกิ�ริณ์โควิดำ-19 คลิี�คลิ�ยลิง ส�งผลิบวกิ
ต้�อกิิจกิริริมท�งเศัริษัฐกิิจในิปีริะเทศั เม่�อปีริะกิอบกิับกิ�ริปีริับ
ต้ัวแลิะดำำ�เนิินิชีวิต้แบบวิถีใหม� (New normal) ริวมถึงกิ�ริกิ้�ว
ไปีสู�โลิกิดำิจิทัลิม�กิขึ�นิ จะช�วยกิริะตุ้้นิคว�มต้้องกิ�ริสินิค้�แลิะ
บริิกิ�ริในิกิลิุ�มที�เกิี�ยวข้อง (2) กิ�ริฟื้้�นิต้ัวของภั�คท�องเที�ยว
จ�กิกิ�ริที�ปีริะเทศัไทยเริิ�มเปีิดำปีริะเทศัต้ั�งแต้�ช�วงปีลิ�ยปีี 2564
อย� � งไริกิ็ ต้�มคว�มไม� แ นิ่ นิ อนิของกิ�ริริะบ�ดำของโควิดำ-19
จะยังเปี็นิข้อจำ�กิัดำ ค�ดำว��อ�จต้้องใช้เวลิ�อีกิริะยะหนิึ�งกิว��ที�
จำ�นิวนินิักิท�องเที�ยวต้��งช�ต้ิจะกิลิับสู�ริะดำับกิ�อนิริะบ�ดำไดำ้ (3)
ภั�คส�งออกิเต้ิบโต้ต้�อเนิ่�องแลิะยังคงเปี็นิแริงขับเคลิ่�อนิสำ�คัญ่
ของเศัริษัฐกิิจ (4) กิ�ริลิงทุนิของภั�คเอกิชนิมีแนิวโนิ้มเต้ิบโต้
ต้�มวัฏิจักิริกิ�ริฟื้้�นิต้ัวของเศัริษัฐกิิจโลิกิแลิะไทย (5) ม�ต้ริกิ�ริ
กิริะตุ้้นิแลิะฟื้้�นิฟืู้เศัริษัฐกิิจ เช�นิ กิ�ริผ�อนิคลิ�ยม�ต้ริกิ�ริ LTV
(Loan-to-value) เปี็ นิ กิ�ริชั� ว คริ�วเพี่� อ ช� ว ยกิริะตุ้้ นิ ธุุ ริ กิิ จ
อสังห�ริิมทริัพีย์ โดำยกิ�ริลิดำข้อกิำ�หนิดำเงินิดำ�วนิ์ขั�นิต้ำ��สำ�หริับ
สินิเช่�อที�อยู�อ�ศััย โดำยจ�กิปีัจจัยสนิับสนิุนิที�กิลิ��วม� บริิษััท
ค�ดำว��จะส�งผลิกิริะทบในิท�งบวกิต้�อ บริิษััท
ทั�งนิี� สถ�นิกิ�ริณ์กิ�ริริะบ�ดำของโควิดำ-19 ในิปีีที�ผ��นิม� ส�งผลิ
ต้�อโคริงกิ�ริกิ�อสริ้�งต้��งๆ ไม�ว��จะเปี็นิกิ�ริยกิเลิิกิหริ่อชะลิอ
โคริงกิ�ริออกิไปี เนิ่�องจ�กิไดำ้ริับผลิกิริะทบจ�กิปีัจจัยลิบริวมทั�ง
จ�กิม�ต้ริกิ�ริลิ็อกิดำ�วนิ์ที�มีผลิต้�อเศัริษัฐกิิจ แลิะกิำ�ลิังซั่่�อของ
ผู้บริิโภัคที�ลิดำลิงต้�อเนิ่�อง
อย��งไริกิ็ต้�มในิช�วงปีีท�ีผ��นิม�ถ่อว��เปี็นิโอกิ�สในิกิ�ริปีริับต้ัว
ของ บริิษััท โดำยเนิ้นิกิ�ริปีริับปีริุงกิริะบวนิกิ�ริทำ�ง�นิให้มีคว�ม
ริวดำเริ็วม�กิขึ�นิต้ัดำขั�นิต้อนิต้��งๆที�ไม�จำ�เปี็นิออกิไปี ออกิแบบ
ผลิิต้ภััณฑ์์ท�ีมีคุณภั�พีในิต้้นิทุนิที�ลิดำลิง นิำ�เทคโนิโลิยีใหม�ๆ เข้�
ม�ใช้เช�นิ ริะบบซั่อฟื้แวริ์ ในิกิ�ริออกิแบบ ในิกิ�ริบริิห�ริสินิค้�
แลิะกิ�ริจัดำส�งให้มีปีริะสิทธุิภั�พี มุ�งเนิ้นิกิ�ริทำ�กิ�ริต้ลิ�ดำผ��นิ
ช�องท�ง Online ม�กิขึ�นิ เพี่�อเต้ริียมพีริ้อมแลิะริองริับกิ�ริฟื้้�นิต้ัว
ของเศัริษัฐกิิจในิปีี 2565
บริิษััท เช่�อมั�นิว��ในิกิ�ริคิดำค้นิสริ้�งสริริค์ผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�งที�
มีคุณภั�พีแลิะนิวัต้กิริริม ซั่ึ�งจะทำ�ให้แข�งขันิไดำ้ในิทุกิๆ สภั�วะ
ของต้ลิ�ดำ
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4.3 ข�อมี้ลทุางการเงินทุี�สำาคัญ
ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

หน่วย : พันบาท
ตรวจสอบแล้ว

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนที่ถึึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์ภาษัีเงินได้งวดปัจจุบัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ริวมสำินัทริัพย์์หมุนัเวีย์นั
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำาประกัน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถึือจนครบกำาหนด-สุทธิ
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิ
โครงการที่อยู่อาศัเพื่อผู้เกษัียณอายุระหว่างพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
ริวมสำินัทริัพย์์ ไม่หมุนัเวีย์นั
ริวมสำินัทริัพย์์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถึาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินที่จะถึึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าค่าซื้อห้องชุด
รายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชี - หมุนเวียน
หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า - หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำาหนดชำาระในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินทางการเงินอื่นที่จะครบกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64
จำานวน

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63
จำานวน

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
จำานวน

41,292.63
85,142.23
6,094.91
74,812.65
536,305.66
1,733.92
35,461.50
780,843.49
50,319.58
10,620.83
8,648.93
16,453.95
160,845.02
205,100.00
254,464.50
63,266.95
19,180.22
4,990.32
1,690.95
795,581.25
1,576,424.74
236,868.11
129,913.95
15,946.70
34,155.11
25,903.15
4,087.30
273,351.56
16,595.66
2,887.77
39,323.37

64,312.01
99,664.61
1,223.88
76,834.78
722,477.11
2,478.68
41,822.77
1,008,813.84
50,749.08
10,767.75

39,137.83
124,411.20
97,842.17
758,086.10
1,475.88
53,837.81
1,074,790.99
51,429.00
10,910.79

1,486.19
182,514.22
205,100.00
276,628.79
70,465.78
21,382.31
2,120.77
3,978.09
825,192.98
1,834,006.83
267,317.65
157,533.71
19,906.30
48,337.05
36,878.00
2,386.53
22,024.00
217,176.36
14,352.80
476.90
33,925.38

446,421.88
233,244.20
49,550.70
18,679.87
11,315.63
5,727.54
827,279.61
1,902,070.60
345,781.93
167,593.39
22,664.90
59,824.78
40,724.43
43,368.00
60,000.00
2,034.06
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เอกสารแนบ

CONTENTS

หน่วย : พันบาท
ตรวจสอบแล้ว
สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
ภาษัีเงินได้ค้างจ่าย
เงินประกันผลงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ริวมหนัี้สำินัหมุนัเวีย์นั
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถึาบันการเงิน - สุทธิ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น - สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน - สุทธิ
หนี้สินทางการเงินอื่น - สุทธิ
รายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชี - ไม่หมุนเวียน
หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ
หนี้สินภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ริวมหนัี้สำินัไม่หมุนัเวีย์นั
ริวมหนัี้สำินั
ทุนจดทะเบียน
และหุ้นสามัญ 2,185,143,140 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
ทุนที่ออกและชำาระแล้ว
และหุ้นสามัญ 2,130,506,193 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
สำารองเพื่อการจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
กำาไรสะสม
สำารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถึือหุ้น
รวมส่วนของบริษััทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
ริวมสำ่วนัของผู้ถือหุ้นั
ริวมหนัี้สำินัและสำ่วนัของผู้ถือหุ้นั
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บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64
จำานวน

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63
จำานวน

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62
จำานวน

-

3,722.39

5,831.27

20,354.95
3,052.41
802,440.06
52,418.02
23,000.00
51,851.76
4,212.46
73,329.39
71,351.61
5,270.37
8,561.64
4,005.14
294,000.38
1,096,440.44

22,396.78
2,937.79
878,486.38
236,909.77
2,000.00
59,683.65
7,100.23
43,935.77
26,508.93
4,822.27
7,399.91
2,781.19
391,141.72
1,269,628.10

21,945.86
3,177.17
922,702.10
272,762.10
4,114.26
19,906.30
22,024.00
8,108.00
326,914.66
1,249,616.76

218,514.31

218,514.31

218,514.31

213,050.62

213,050.62

213,050.62

343,503.71
-

343,503.71
-

343,503.71
-

12,635.05
(91,410.61)
2,204.39
479,983.16
1.14
479,984.30
1,576,424.74

12,635.05
(6,989.17)
2,204.39
564,404.60
(25.88)
564,378.72
1,834,006.83

12,635.05
81,061.86
2,204.39
652,455.63
(1.79)
652,453.84
1,902,070.60
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CONTENTS

หน่วย : พันบาท
ตรวจสอบแล้ว
สรุปรายการงบกระแสเงินสด

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 64 สิน้ สุด 31 ธ.ค. 63 สิน้ สุด 31 ธ.ค. 62
จำานวน
จำานวน
จำานวน

กริะแสำเงินัสำดจ�กกิจกริริมดำ�เนัินัง�นั
กำาไร(ขาดทุน)สุทธิสำาหรับปี
รายการปรับกระทบกำาไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำาเนินงาน
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้
รายได้ค่าเช่าโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษัียณอายุตัดบัญชี
ต้นทุนขายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษัียณอายุ
ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย - สุทธิ
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลับรายการกำาไรจากการขายโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ ผูเ้ กษัียณอายุสว่ นทีเ่ ช่ากลับคืน
ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์
กำาไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
กำาไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษััทย่อยกับการร่วมค้า
ตัดจำาหน่ายภาษัีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
(กำาไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(กำาไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากกิจกรรมดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน
สินทรัพย์ดำาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากการขายและเช่ากลับคืน
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษัียณอายุ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

(83,721.60)

(88,075.12)

24,916.49

(2,253.25)
(4,087.30)
21,016.52
2,851.18
(2,851.18)
666.39
3,675.25
1,045.85
50.86
(113.17)
1,282.42
232.27
42,986.27
308.08
1,827.02
(68.65)
(953.66)
35,481.78
17,512.39

22,651.94
(5,064.51)
79,835.33

6,287.52
31,181.28

187.10
2,695.16
834.20

931.30
1,620.26

34,456.75
30,792.28
80.93
1,292.10

13,416.53
(10,528.51)
(411.74)
1,999.47

(705.06)
30,698.74
109,679.85

(1,572.09)
9,494.24
77,334.75

16,039.01
6,015.71
1,355.74
189,068.24

23,151.03
(2,710.07)
20,854.61
56,647.85

1,300.61
(6,512.40)
(159,829.36)

5,052.67
6,361.27
2,287.14

15,570.56
12,015.04
1,749.45

(16,848.93)
(1,522.58)
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CONTENTS

หน่วย : พันบาท
ตรวจสอบแล้ว
สรุปรายการงบกระแสเงินสด
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า
เงินประกันผลงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(ใช้ไป)จากการดำาเนินงาน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รับคืนภาษัีเงินได้
จ่ายภาษัีเงินได้
เงินัสำดสำุทธิได้ม�จ�ก(ใช้ ไปในั)กิจกริริมดำ�เนัินัง�นั
กริะแสำเงินัสำดจ�กกิจกริริมลงทุนั
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำาประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดรับชำาระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษัียณอายุระหว่างพัฒนา
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถึาวร
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถึาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
เงินัสำดสำุทธิได้ม�จ�ก(ใช้ ไปในั)กิจกริริมลงทุนั
กริะแสำเงินัสำดจ�กกิจกริริมจัดห�เงินั
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถึาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน
จ่ายชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถึาบันการเงิน
จ่ายชำาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถึาบันการเงิน
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
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บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 64 สิน้ สุด 31 ธ.ค. 63 สิน้ สุด 31 ธ.ค. 62
จำานวน
จำานวน
จำานวน
(12,674.42)
(4,095.00)
(14,181.94)

(8,886.90)
(24,570.00)
(11,487.74)

4,312.34
42,571.20
(14,305.09)

30,717.77
(22,024.00)
(2,041.83)
114.62
1,223.95
220,731.32
(1,506.31)
864.15
(5,456.31)
214,632.84

69,930.20
(43,368.00)
450.92
(239.38)
2,781.19
221,568.61
(2,000.20)
3,316.44
(13,222.37)
209,662.48

1,197.30
15,458.43
854.41
(55,989.31)
(16,244.17)
(72,233.49)

429.50
(19,629.18)
(4,011.72)
557.04
(1,486.00)
(10,000.00)
1,100.58
(33,039.78)

679.92
(70,656.02)
(20,628.45)
897.09
(3,998.93)

(14,929.00)
13,290.51
(323,901.44)
(23,821.34)
15.33
(5,179.43)

848.10
(92,858.28)

1,673.13
(352,852.24)

45,339.84
37,513.60
(15,000.00)
(113,968.57)

279,699.03
10,000.00
36,220.71

(13,191.55)
126,003.25
(120,906.21)
2,000.00
-

(2,368.12)
145,427.97
(132,769.87)
-

(10,449.54)
8,163.38
(5,000.00)
(30,167.24)
10,000.00
(17,984.23)
27,593.00
(175,909.55)
23,000.00
(2,000.00)
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หน่วย : พัันบาทิ
ตรวจำสอีบแล้ว
สรุปีรายการงบกระแสเงินสด

สิน้ สุด 31 ธุ.ค. 64 สิน้ สุด 31 ธุ.ค. 63 สิน้ สุด 31 ธุ.ค. 62
จำำานวน
จำำานวน
จำำานวน

จำ่ายชั่ำาระต้นทิุนทิางการเงิน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
ผลต่างอีัตราแลกเปีลี่ยนจำากการแปีลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจำ้าหนี้ค่าซื้อีสินทิรัพัย์ถาวรและสินทิรัพัย์ ไม่มีตัวตนเพัิ่มข้ึ้น(ลดลง)
สินทิรัพัย์ถาวรทิี่ได้มาส่วนทิี่รับโอีนจำากสินค้าคงเหลือี
สินทิรัพัย์ถาวรทิี่ได้มาภายใต้สัญญาเชั่่าเงินทิุน
สินทิรัพัย์สิทิธุิการใชั่้/หนี้สินตามสัญญาเชั่่า
โครงการทิี่อียู่อีาศัยเพัื่อีผู้เกษัียณอีายุทิี่ข้ายและเชั่่ากลับคืนเปี็นสินทิรัพัย์สิทิธุิการใชั่้
เจำ้าหนี้ค่าซื้อีโครงการทิี่อียู่อีาศัยเพัื่อีผู้เกษัียณอีายุระหว่างพััฒนาเพัิ่มข้ึ้น
กลับรายการหนี้สินตามสัญญาเชั่่าจำากการยกเลิกสัญญา
เพัื่อีผู้เกษัียณอีายุระหว่างพััฒนา
ต้นทิุนการกู้ยืมทิี่เกี่ยวข้้อีงกับการได้มาข้อีงต้นทิุนโครงการพััฒนาอีสังหาริมทิรัพัย์
แปีลงสภาพัลูกหนีอี้ น่ื กิจำการทิีเ่ กีย่ วข้้อีงกันเปี็นเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ กิจำการทิีเ่ กีย่ วข้้อีงกัน
จำัดปีระเภทิเงินกู้ยืมระยะสั้นไปีเปี็นเงินกู้ยืมระยะยาว
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(31,858.26)
(204,612.44)
(23,019.37)
64,312.01
41,292.63

(39,420.38)
(91,630.02)
25,174.18
39,137.83
64,312.01

(31,798.29)
272,460.95
(152,624.77)
201.47
191,561.13
39,137.83

(166.03)

(650.12)

12,468.49
5,052.67
(15,229.18)
(4,838.55)
6,572.03
-

8,925.00
64,216.01
15,570.56
554.42

2,830.68
2,090.25
5,128.57
-
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123,804.12
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ตรวจสอบแล้ว
2564

สรุปรายการงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
จำานวน
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กำาไรขั้นต้น
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
กำาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
กำาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม ของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กำาไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษัีเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
กำาไรก่อนภาษัีเงินได้
ภาษัีเงินได้
กำาไร(ขาดทุน)สุทธิสำาหรับปี
กำาไรเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี
กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
การแบ่งปันกำาไรสำาหรับปี:
ส่วนที่เป็นของผู้ถึือหุ้นบริษััทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
การแบ่งปันกำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนที่เป็นของผู้ถึือหุ้นบริษััทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น:
กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จำานวนหุ้นสามัญถึัวเฉลี่ยถึ่วงน้ำาหนัก (พันหุ้น)
กำาไรต่อหุ้นปรับลด
จำานวนหุ้นสามัญถึัวเฉลี่ยถึ่วงน้ำาหนักปรับลด
(พันหุ้น)
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จำานวน

%

605,069.61 100.00%
513,533.90 84.87%
91,535.71 15.13%
953.66
0.16%
5,968.69
0.99%
1,792.47
0.30%
0.00%

732,198.48
553,462.26
178,736.22
705.06
3,182.37
(322.20)
(30,792.28)

100.00%
75.59%
24.41%
0.10%
0.43%
-0.04%
-4.21%

100,250.53
150,674.94
(50,424.41)
35,481.78
(68.65)
(85,974.84)
2,253.25
(83,721.60)
(672.82)
(84,394.42)

16.57%
24.90%
-8.33%
5.86%
-0.01%
-14.21%
0.37%
-13.84%
-0.11%
-13.95%

151,509.18
186,233.62
(34,724.43)
30,698.74

20.69%
25.43%
-4.74%
4.19%

239,901.54
199,203.29
40,698.25
9,494.24

28.24%
23.45%
4.79%
1.12%

(65,423.17)
(22,651.94)
(88,075.12)
0
(88,075.12)

-8.94%
-3.09%
-12.03%
0.00%
-12.03%

31,204.01
(6,287.52)
24,916.49
2118.085
27,034.58

3.67%
-0.74%
2.93%
0.25%
3.18%

(83,748.62)
27.02

-13.84%
0.00%

(88,051.03)
(24.09)

-12.03%
-0.00%

24,928.84
(12.35)

2.93%
-0.00%

(84,421.44)
27.02

-13.95%
0.00%

(88,051.03)
(24.09)

-12.03%
-0.00%

27,046.92
(12.35)

3.18%
-0.00%

(0.04)
2,130,506.00
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(0.04)
2,130,506.00
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%

849,628.60 100.00%
625,357.97 73.60%
224,270.63 26.40%
1,572.09
0.19%
3,329.21
0.39%
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0.02%
10,528.51
1.24%

0.01
2,130,506.00
-
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อัตริ�สำ่วนัท�งก�ริเงินัที่สำำ�คัญ
อัตริ�สำ่วนัแสำดงสำภ�พคล่อง Liquidity Ratio
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำาเร็จรูป
ระยะเวลาขายสินค้าสำาเร็จรูปเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชำาระหนี้
Cash Cycle

2564

2563

หน่วย : พันบาท
2562

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

0.97
0.17
0.21
7.58
48.15
10.46
34.89
6.29
58.05
8.02
45.52
60.68

1.15
0.19
0.20
7.31
49.91
10.08
36.20
5.99
60.91
7.27
50.19
60.63

1.16
0.18
(0.11)
7.76
47.01
9.65
37.81
6.18
59.04
7.21
50.60
55.45

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

15.13%
-8.33%
1.42%
-355.29%
-13.64%
-16.04%

24.41%
-4.74%
-4.41%
-515.38%
-12.49%
-14.47%

26.40%
4.79%
1.24%
-200.81%
2.88%
3.81%

(%)
(%)
(เท่า)

-4.91%
-7.31%
0.36

-4.72%
-12.25%
0.38

1.46%
14.35%
0.51

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)

2.28
(0.21)
(93.32)

2.25
(0.01)
(3,242.86)

1.92
0.87
15.42

(เท่า)
(%)

(0.01)
0.00%

(0.00)
0.00%

0.07
0.00%

อัตริ�สำ่วนัแสำดงคว�มสำ�ม�ริถในัก�ริห�กำ�ไริ
Profitability Ratio
อัตรากำาไรขั้นต้น
อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน
อัตรากำาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร
อัตรากำาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถึือหุ้น
อัตริ�สำ่วนัแสำดงปริะสำิทธิภ�พในัก�ริดำ�เนัินัง�นั
Efficiency Ratio
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถึาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตริ�สำ่วนัวิเคริ�ะห์นัโย์บ�ย์ท�งก�ริเงินั
Financial Policy Ratio
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถึือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถึชำาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษัีเงินได้ ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจำาหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio)
อัตราส่วนความสามารถึชำาระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปันผล *
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5

ข�อมี้ลทุั�วไป
และข้อมูลสำาคัญอื่น

5.1 ข�อมี้ลทุั�วไป
ช่�อบริิษััท

:

ช่�อย�อหลิักิทริัพีย์
เลิขทะเบียนิบริิษััท
ลิักิษัณะกิ�ริปีริะกิอบธุุริกิิจ
ที�ต้ั�งสำ�นิักิง�นิใหญ่�

:
:
:
:

โทริศััพีท์สำ�นิักิง�นิใหญ่�
โทริส�ริสำ�นิักิง�นิใหญ่�
Home Page
จำ�นิวนิทุนิจดำทะเบียนิ

:
:
:
:

จำ�นิวนิทุนิที�ออกิแลิะ
เริียกิชำ�ริะแลิ้ว

:

บริิษััท บิวเดำอสม�ริ์ท จำ�กิัดำ (มห�ชนิ)
BuilderSmart Public Company Limited
BSM
0107550000173
ผลิิต้แลิะจัดำจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�งคุณภั�พีสูง
เลิขที� 905/7 ถนินิพีริะริ�ม 3 ซั่อย 51 แขวงบ�งโพีงพี�ง
เขต้ย�นินิ�ว� กิริุงเทพีมห�นิคริ 10120
0-2683-4900
0-2683-4949
www.bsmgroup.asia
218,514,314.00 บ�ท
จำ�นิวนิหุ้นิส�มัญ่ 2,185,143,140 หุ้นิ
มูลิค��ต้�อหุ้นิที�ต้ริ�ไว้ 0.10 บ�ท
213,050,619.30 บ�ท
(ข้อมูลิลิ��สุดำ ณ 31 ธุันิว�คม 2564)

บุคคลอ้างอิง :
1) นิ�ยทะเบียนิหลิักิทริัพีย์

:

บริิษััท ศัูนิย์ริับฝ้�กิหลิักิทริัพีย์ (ปีริะเทศัไทย) จำ�กิัดำ
93 ถนินิริัชดำ�ภัิเษักิ แขวงดำินิแดำง เขต้ดำินิแดำง กิริุงเทพีมห�นิคริ 10400
โทริศััพีท์ 02 009 9999

2) ผู้สอบบัญ่ชี

:

บริิษัทั เอเอ็นิเอส ออดำิท จำ�กิัดำ
เลิขที� 100/72 ชั�นิ 22, 100/2 อ�ค�ริว�องว�นิิชคอมเพีลิ็กิซั่์ บี
ถนินิพีริะริ�ม 9 แขวงห้วยขว�ง เขต้ห้วยขว�ง กิริุงเทพีมห�นิคริ 10310
โทริศััพีท์ 02-645-0109 โทริส�ริ 02-645-0110
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5.2 ข�อมี้ลสำาคัญอื�น
เงินลงทุนของบริษััท
ณ วั นิ ที� 31 ธุั นิว�คม 2564 บริิษััท มีบ ริิษััทย�อ ย 7 บริิษััท ริ�ยลิะเอียดำ ดำังนิี�
ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

หน่วย:พันบาท
มูลค่าเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน
2564

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันรูปี

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2564

10,000.00

-

100.00

9,999.70

1.00

99.70

683.80

60,000.00

-

100.00

59,999.70

500.00

-

-

-

150,000.00

-

100.00

149,999.98

2,000.00

-

100.00

1,999.98

บริษััท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด

150,000.00

-

100.00

150,843.40

ริวม

372,500.00

บริษััท
บริษััท อินสตอลไดเรค จำากัด
บริษััท บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชั่น ซิสเต็ม จำากัด

-

บริษััท อัลลอย โซลูชั่น เอเชีย จำากัด
(เดิมชื่อ “บริษััท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำากัด”)
บริษััท บิวดิ้ง บลิ้ง จำากัด
บริษััท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด
บริษััท แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จำากัด

373,526.56

หัก ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน

(109,834.49)

สำุทธิ

263,692.07

นโยบายการลงทุนในบริษััทย่อยและบริษััทร่วม
นิโยบ�ยกิ�ริลิงทุนิของ บริิษััท ค่อ บริิษััท จะพีิจ�ริณ�ลิงทุนิในิ
ธุุ ริ กิิ จ ที� เ กิ่� อ หนิุ นิ แลิะเอ่� อ ปีริะโยชนิ์ ต้� อ กิ�ริทำ� ธุุ ริ กิิ จ หลิั กิ ของ
บริิษััท หริ่อเปี็นิธุุริกิิจซั่ึ�งอยู� ในิอุต้ส�หกิริริมที�มีแนิวโนิ้มกิ�ริ
เจริิญ่เต้ิบโต้แลิะจะคำ�นิึงถึงอัต้ริ�ผลิต้อบแทนิที�ไดำ้ริับจ�กิกิ�ริ
ลิงทุ นิ เปี็ นิ สำ� คั ญ่ โดำย บริิ ษัั ท จะควบคุ ม ดำู แ ลิดำ้ ว ยกิ�ริส� ง
กิริริมกิ�ริเข้�ไปีเปี็นิต้ัวแทนิต้�มสัดำส�วนิกิ�ริถ่อหุ้นิ ในิกิริณีที�
เปี็นิบริิษััทริ�วม บริิษััท จะไม�เข้�ไปีควบคุมดำูแลิอย��งเคริ�งคริัดำ
เพีียงแต้�จัดำส�งต้ัวแทนิจ�กิ บริิษััท เข้�ไปีเปี็นิกิริริมกิ�ริในิบริิษััท
นิั�นิๆ ทั�งนิี�จำ�นิวนิต้ัวแทนิจ�กิ บริิษััท ที�เข้�ไปีเปี็นิกิริริมกิ�ริจะ
ขึ�นิอยู�กิับสัดำส�วนิกิ�ริถ่อหุ้นิของบริิษััท

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

5.3 ข�อพิพาทุทุางกฎหุ้มีาย

บริิษััท แลิะบริิษััทย�อย ไม�มีข้อพีิพี�ทท�งกิฎหม�ยใดำ ที�อ�จกิ�อ
ให้เกิิดำผลิเสียห�ยต้�อบริิษััท สูงกิว��ริ้อยลิะ 5 ของส�วนิของผู้
ถ่ อ หุ้ นิ แลิะไม� มี ข้ อ พีิ พี �ทท�งกิฎหม�ยใดำที� อ�จกิ� อ ให้ เ กิิ ดำ
ผลิกิริะทบในิดำ้�นิลิบต้�อกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจของบริิษััท แลิะบริิษััท
ย�อยอย��งมีนิัยสำ�คัญ่
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6

นโยบาย
การกำากับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมีของนโยบายและแนวปฏิิบัติการ 2. การประชุมผู้ถึือหุ้น
บริิษััทไดำ้กิำ�หนิดำให้มีกิ�ริปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิปีีลิะคริั�งภั�ยในิ
กำากับด้้แลกิจการ

คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทกิำ�หนิดำนิโยบ�ยกิ�ริกิำ�กิับดำูแลิกิิจกิ�ริแลิะ
ปีฏิิบัต้ิต้�มหลิักิกิ�ริแลิะแนิวปีฏิิบัต้ิที�ดำีเกิี�ยวกิับกิ�ริกิำ�กิับดำูแลิ
กิิจกิ�ริ เพี่�อให้เกิิดำปีริะสิทธุิภั�พีแลิะปีริะสิทธุิผลิในิกิ�ริบริิห�ริ
ง�นิ แลิะกิ�อให้เกิิดำคว�มเปี็นิธุริริมกิับทุกิฝ้่�ยที�เกิี�ยวข้องกิับ
บริิษััทไม�ว��จะเปี็นิผู้ถ่อหุ้นิ, ผู้มีส�วนิไดำ้เสีย, คณะกิริริมกิ�ริ,
คณะผู้บริิห�ริ บุคลิ�กิริของบริิษััท แลิะสังคม ซั่ึ�งคณะกิริริมกิ�ริ
บริิษััทจะดำำ�เนิินิกิ�ริปีริะเมินิ ทบทวนิ ปีริับปีริุงนิโยบ�ยกิ�ริ
กิำ�กิับดำูแลิกิิจกิ�ริเปี็นิปีริะจำ�เพี่�อให้เหม�ะสมกิับสภั�พีกิ�ริณ์ที�
เปีลิี�ยนิแปีลิงไปี บริิษััทไดำ้เผยแพีริ�นิโยบ�ยกิ�ริกิำ�กิับดำูแลิกิิจกิ�ริ
ของ บริิษััท เพี่�อสริ้�งคว�มเข้�ใจที�ดำี แลิะส�งเสริิมให้เกิิดำกิ�ริ
ปีฏิิบัต้ิต้�มของกิริริมกิ�ริ ผู้บริิห�ริ บุคลิ�กิริทุกิริะดำับชั�นิ แลิะผู้
มีส�วนิไดำ้เสีย

เวลิ�ไม�เกิินิ 4 เดำ่อนินิับแต้�วันิสิ�นิสุดำริอบปีีบัญ่ชีของบริิษััท ในิปีี
2564 บริิษััทมีกิ�ริปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิ 1 คริั�ง ค่อ กิ�ริปีริะชุมส�มัญ่
ผู้ถ่อหุ้นิปีริะจำ�ปีี 2564 ในิวันิที� 29 เมษั�ยนิ 2564 ที�สำ�นิักิง�นิ
ใหญ่�ของ บริิษััท ทั�งนิี� บริิษััทไดำ้ปีริะช�สัมพีันิธุ์ ให้ริับทริ�บ
เปี็นิกิ�ริทัว� ไปี ผ��นิช�องท�งกิ�ริต้ิดำต้�อส่อ� ส�ริของต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์
แลิะ website ของบริิษััท ในิกิ�ริปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิปีริะจำ�ปีี
2564 บริิษััท ปีริะธุ�นิอนิุกิริริมกิ�ริชุดำย�อยทุกิคณะ ปีริะธุ�นิ
เจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริ กิริริมกิ�ริ ริวมทั�งผู้บริิห�ริ แลิะผู้สอบบัญ่ชี
ไดำ้เข้�ริ�วมปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิเพี่�อต้อบคำ�ถ�มในิที�ปีริะชุม

3. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถึือหุ้นล่วงหน้า
3.1 บริิ ษัั ท มอบหม�ยให้ บ ริิ ษัั ท ศัู นิ ย์ ริั บ ฝ้�กิหลิั กิ ทริั พี ย์
(ปีริะเทศัไทย) จำ�กิัดำ ซั่ึ�งเปี็นินิ�ยทะเบียนิหุ้นิส�มัญ่ของ
บริิษััทเปี็นิผู้จัดำส�งหนิังส่อเชิญ่ปีริะชุมให้ผู้ถ่อหุ้นิทริ�บ
บริิษััทไดำ้ปีฏิิบัต้ิต้�มหลิักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลิกิิจกิ�ริที�ดำีต้�มที�ต้ลิ�ดำ
ลิ�วงหนิ้�กิ�อนิกิ�ริปีริะชุม โดำยในิปีี 2564 บริิษััทไดำ้จัดำ
หลิักิทริัพีย์ฯ กิำ�หนิดำไว้ ดำังนิี�
ส� ง หนิั ง ส่ อ เชิ ญ่ ปีริะชุ ม ให้ ผู้ ถ่ อ หุ้ นิ ลิ� ว งหนิ้ � กิ� อ นิวั นิ
ปีริะชุม 8 วันิ เพี่�อเปีิดำโอกิ�สให้ผู้ถ่อหุ้นิไดำ้มีเวลิ�ศัึกิษั�
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถึือหุ้น และการปฏิิบัติต่อผู้ถึือ
ข้ อ มู ลิ ปีริะกิอบกิ�ริปีริะชุ ม ลิ� ว งหนิ้ � แลิะไดำ้ มี กิ �ริ
หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Rights of Shareholders and
ปีริะกิ�ศัลิงหนิังส่อพีิมพี์ริ�ยวันิ ต้ิดำต้�อกิันิไม�นิ้อยกิว��
Equitable Treatment of Shareholders)
3 วันิ แลิะกิ�อนิวันิปีริะชุมไม�นิ้อยกิว�� 3 วันิ เพี่�อบอกิ
กิลิ��วเริียกิปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิดำ้วย
1. การปกป้องสิทธิของผู้ถึือหุ้น
1.1 บริิษััทให้คว�มสำ�คัญ่กิับกิ�ริปีกิปี้องสิทธุิของผู้ถ่อหุ้นิ
3.2 หนิังส่ อเชิญ่ ปีริะชุมมี ริ�ยลิะเอีย ดำอย�� งเพีีย งพีอแลิะ
แลิะกิ�ริส�งเสริิมให้ผูถ้ อ่ หุนิ้ ใช้สทิ ธุิขนิั� พี่นิ� ฐ�นิ ไดำ้แกิ� กิ�ริ
คริบถ้วนิ มีริ�ยลิะเอียดำวันิ เวลิ� สถ�นิที� ริะเบียบว�ริะ
มีส�วนิ แบ�งในิกิำ�ไริของบริิษััท กิ�ริไดำ้ริับข��วส�ริข้อมูลิ
กิ�ริปีริะชุม โดำยริะบุอย��งชัดำเจนิว��เปี็นิเริ่�องเสนิอเพี่�อ
ของบริิษัทั อย��งเพีียงพีอ กิ�ริเข้�ริ�วมปีริะชุมเพี่อ� ใช้สิทธุิ
ทริ�บ หริ่อเพี่อ� พีิจ�ริณ� มีเอกิส�ริปีริะกิอบริะเบียบว�ริะ
ออกิเสียงในิที�ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิเพี่�อแต้�งต้ั�งหริ่อถอดำถอนิ
ต้��งๆ วัต้ถุปีริะสงค์ แลิะเหตุ้ผลิ พีริ้อมคว�มเห็นิของ
กิริริมกิ�ริ แต้�งต้ั�งผู้สอบบัญ่ชี แลิะเริ่�องที�มีผลิกิริะทบ
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ข้อบังคับบริิษััทที�เกิี�ยวกิับกิ�ริ
ต้� อ บริิ ษัั ท เช� นิ กิ�ริจั ดำ สริริเงิ นิ ปีั นิ ผลิ กิ�ริแกิ้ ไ ข
ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิ แผนิที�แสดำงสถ�นิที�ปีริะชุม ริ�ยลิะเอียดำ
วัต้ถุปีริะสงค์บริิษััท กิ�ริแกิ้ไขข้อบังคับบริิษััท กิ�ริแกิ้ไข
ของเอกิส�ริที�ผู้ถ่อหุ้นิจะต้้องนิำ�ม�แสดำงในิวันิปีริะชุม
หนิังส่อบริิคณฑ์์สนิธุิ กิ�ริลิดำทุนิหริ่อเพีิ�มทุนิ เปี็นิต้้นิ
แลิะวิธุีกิ�ริเข้�ริ�วมปีริะชุม
1.2 บริิษััทคำ�นิึงถึงสิทธุิของผู้ถ่อหุ้นิ โดำยไดำ้ดำูแลิผู้ถ่อหุ้นิ
3.3 บริิษััทส�งเสริิมกิ�ริใช้สิทธุิแลิะไม�ลิะเมิดำหริ่อลิิดำริอนิสิทธุิ
ม�กิกิว��สิทธุิขนิั� พี่นิ� ฐ�นิต้�มกิฎหม�ย ไดำ้แกิ� กิ�ริให้ขอ้ มูลิ
ของผู้ถ่อหุ้นิ โดำยไดำ้นิำ�เสนิอเริ่�องที�สำ�คัญ่ให้ผู้ถ่อหุ้นิ
สำ�คัญ่ที�เปี็นิปีัจจุบันิผ��นิเว็บไซั่ต้์ของบริิษััท กิ�ริจัดำให้
พีิจ�ริณ�อนิุมต้ั แิ ลิะบริริจุเริ่อ� งต้��งๆ ทีส� �ำ คัญ่อย��งคริบถ้วนิ
มีบทริ�ยง�นิแลิะกิ�ริวิเคริ�ะห์ของฝ้่�ยบริิห�ริ (MD&A)
ต้�มกิฎหม�ย ข้อกิำ�หนิดำของต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ฯ แลิะ
เพี่อ� อธุิบ�ยผลิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิทุกิไต้ริม�ส แลิะกิ�ริเผยแพีริ�
ข้อบังคับบริิษััท
ข��วส�ริผ��นิส่�อสิ�งพีิมพี์ต้��งๆ

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

ริายงานปริะจำำ าปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

61

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิินของบริิษััท

การรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููล

เอกสารแนบ

CONTENTS

3.4 ในิหนิังส่อเชิญ่ปีริะชุมมีว�ริะกิ�ริปีริะชุมที�สำ�คัญ่เปี็นิ
เริ่�องๆ อย��งชัดำเจนิ เพี่�อนิำ�เสนิอผู้ถ่อหุ้นิพีิจ�ริณ�
อนิุมัต้ิเปี็นิ ปีริะจำ�ทุกิปีี ไดำ้แกิ�
• ว�ริะกิ�ริแต้�งต้ั�งคณะกิริริมกิ�ริ : บริิษััทกิำ�หนิดำวิธุี
กิ�ริให้ผู้ถ่อหุ้นิส�ม�ริถเลิ่อกิกิริริมกิ�ริเปี็นิริ�ยบุคคลิ
โดำยไดำ้ให้ริ�ยลิะเอียดำ ช่�อ-นิ�มสกิุลิ อ�ยุ ปีริะวัต้ิกิ�ริ
ศัึ กิ ษั� ปีริะวั ต้ิ กิ�ริทำ � ง�นิ จำ � นิวนิบริิ ษัั ท ที� ดำำ � ริง
ต้ำ�แหนิ่งกิริริมกิ�ริ แยกิเปี็นิบริิษััทจดำทะเบียนิแลิะ
บริิษััททั�วไปี ปีริะเภัทของกิริริมกิ�ริที�เสนิอ ข้อมูลิ
กิ�ริเข้�ริ�วมปีริะชุมคณะกิริริมกิ�ริบริิษััทแลิะคณะ
อนิุกิริริมกิ�ริที�แต้�ลิะท��นิดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่ง (กิริณีเสนิอ
แต้� ง ต้ั�ง กิริริมกิ�ริริ�ยเดำิ ม ) โดำยกิ�ริเสนิอแต้�ง ต้ั� ง
ดำั ง กิลิ� � วไดำ้ ผ� � นิกิ�ริพีิ จ�ริณ�กิลิั� นิ กิริองโดำยคณะ
กิริริมกิ�ริสริริห�แลิะพีิจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิแลิ้ว
• ว�ริะค��ต้อบแทนิกิริริมกิ�ริ : บริิษัทั ไดำ้ให้ริ�ยลิะเอียดำ
เกิี� ย วกิั บ ริู ปี แบบ จำ � นิวนิเงิ นิ ค� � ต้อบแทนิ แลิะ
หลิักิเกิณฑ์์กิ�ริพีิจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิกิริริมกิ�ริที�ไดำ้
ผ� � นิกิ�ริพีิ จ �ริณ�กิลิั� นิ กิริองโดำยคณะกิริริมกิ�ริ
สริริห�แลิะพีิจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิแลิ้ว

โดำยริถส�ธุ�ริณะ มีริถไฟื้ฟื้้� BRT ผ��นิ โดำยในิปีี 2564
บริิษััทจัดำปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิ ณ สำ�นิักิง�นิใหญ่�ของ บริิษััท
ต้ั�งอยู�เลิขที� 905/7 ถนินิพีริะริ�ม 3 ซั่อย 51 แขวง
บ�งโพีงพี�ง เขต้ย�นินิ�ว� กิริุงเทพีมห�นิคริ 10120
ซั่ึง� ภั�ยใต้้กิ�ริริะบ�ดำของไวริัสโคโรินิ� 2019 (COVID-19)
บริิษัทั มีคว�มต้ริะหนิักิแลิะห�วงใยต้�อสุขภั�พีของผูถ้ อ่ หุนิ้
ริวมถึงผูเ้ ข้�ริ�วมปีริะชุมเปี็นิสำ�คัญ่ ดำังนิั�นิจึงมีม�ต้ริกิ�ริ
อย��งเคริ�งคริัดำสำ�หริับกิ�ริจัดำปีริะชุมเพี่�อให้ผู้เข้�ริ�วม
ปีริะชุมปีลิอดำภััยม�กิที�สุดำ โดำยจัดำเว้นิริะยะห��ง 1-2
เมต้ริ ในิจุดำต้��งๆ ไดำ้แกิ� จุดำคัดำกิริอง จุดำต้ริวจเอกิส�ริ
จุดำลิงทะเบียนิ แลิะจำ�กิัดำจำ�นิวนิผู้เข้�ริ�วมปีริะชุมไม�เกิินิ
20 คนิ เท��นิั�นิ โดำยใช้หลิักิม�กิ�อนิเข้�กิ�อนิ (First
Come, First Served) ในิกิริณีที�นิั�งเต้็มแลิ้ว บริิษััทขอ
สงวนิสิทธุิ�ไม�อนิุญ่�ต้ให้เข้�ห้องปีริะชุมเพีิ�มเต้ิม แลิะขอ
คว�มริ�วมม่อให้ผู้ถ่อหุ้นิโปีริดำมอบฉันิทะให้กิริริมกิ�ริ
อิสริะของบริิษัทั แทนิกิ�ริเข้�ปีริะชุมดำ้วยต้นิเอง
4.2 บริิ ษัั ท เปีิ ดำ ให้ ผู้ ถ่ อ หุ้ นิ ลิงทะเบี ย นิลิ� ว งหนิ้ � กิ� อ นิกิ�ริ
ปีริะชุม 1 ชั�วโมง โดำยไม�จำ�กิัดำสิทธุิในิกิ�ริเข้�ปีริะชุม
ของผู้ถ่อหุ้นิที�ม�ส�ยโดำยไดำ้อำ�นิวยคว�มสะดำวกิให้ผู้
ถ่อหุ้นิไดำ้ใช้สิทธุิในิกิ�ริเข้�ริ�วมปีริะชุมอย��งเต้็มที�
4.3 บริิ ษัั ท ให้ สิ ท ธุิ ผู้ ถ่ อ หุ้ นิ ที� ม �ริ� ว มปีริะชุ ม ภั�ยหลิั ง กิ�ริ
ปีริะชุมเริิ�มแลิ้ว มีสิทธุิออกิเสียงหริ่อลิงคะแนินิไดำ้ต้ั�งแต้�
ว�ริะที� อ ยู� ริ ะหว� � งกิ�ริพีิ จ �ริณ�แลิะยั ง ไม� ไ ดำ้ ลิ งมต้ิ
เปี็นิต้้นิไปี

• ว�ริะกิ�ริแต้�งต้ัง� ผูส้ อบบัญ่ชี : บริิษัทั ไดำ้ให้ริ�ยลิะเอียดำ
เกิี� ย วกิั บ ช่� อ ผู้ ส อบบั ญ่ ชี สำ � นิั กิ ง�นิสอบบั ญ่ ชี
ปีริะสบกิ�ริณ์ คว�มริู้คว�มส�ม�ริถ คว�มเปี็นิอิสริะ
ของผู้สอบบัญ่ชี ค��ต้อบแทนิ จำ�นิวนิปีีที�ทำ�หนิ้�ที�
ให้ บริิ ษััท วิ ธุีกิ�ริพีิจ�ริณ�คว�ม เหม�ะสมของ 5. การดำาเนินการประชุมผู้ถึือหุ้น
ค��สอบบัญ่ชี ซั่ึ�งไดำ้ผ��นิกิ�ริพีิจ�ริณ�กิลิั�นิกิริองโดำย
5.1 กิ�อนิเริิ�มกิ�ริปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิ ปีริะธุ�นิที�ปีริะชุมหริ่อผู้ที�
คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบแลิ้ว
ไดำ้ริับมอบหม�ยจะแนิะนิำ�คณะกิริริมกิ�ริ ปีริะธุ�นิคณะ
กิริริมกิ�ริชุดำย�อยต้��งๆ ผูบ้ ริิห�ริ ผูส้ อบบัญ่ชี ทีปี� ริึกิษั�กิ�ริ
• ว�ริะกิ�ริจัดำสริริกิำ�ไริแลิะกิ�ริจ��ยเงินิปีันิผลิ : บริิษััท
เงินิ ให้ที�ปีริะชุมทริ�บ แลิะชี�แจงกิฎเกิณฑ์์ต้��งๆ ที�ใช้
ไดำ้ให้ริ�ยลิะเอียดำเกิี�ยวกิับกิ�ริจัดำสริริกิำ�ไริแลิะทุนิ
ในิกิ�ริปีริะชุม ริวมทั�งขั�นิต้อนิกิ�ริออกิเสียงลิงมต้ิ
สำ � ริองต้�มกิฎหม�ย จำ � นิวนิเงิ นิ ปีั นิ ผลิ พีริ้ อ ม
เหตุ้ผลิแลิะข้อมูลิปีริะกิอบ ซั่ึ�งจะเปีริียบเทียบอ้�งอิง
5.2 บริิษััทไดำ้จัดำสริริเวลิ�ในิกิ�ริปีริะชุมอย��งเพีียงพีอ เปีิดำ
กิับนิโยบ�ยกิ�ริจ��ยเงินิปีันิผลิ แลิะกิ�ริกิำ�หนิดำวันิ
โอกิ�สให้ผู้ถ่อหุ้นิมีสิทธุิอย��งเท��เทียมกิันิในิกิ�ริแสดำง
กิำ�หนิดำริ�ยช่�อผู้ถ่อหุ้นิ (Record Date) เพี่�อกิำ�หนิดำ
คว�ม คิดำเห็นิ แลิะต้ั�งคำ�ถ�มในิที�ปีริะชุม โดำยกิริริมกิ�ริ
สิทธุิในิกิ�ริริับเงินิปีันิผลิ โดำยกิ�ริเสนิอเริ่�องดำังกิลิ��ว
แลิะผู้บริิห�ริจะต้อบข้อซั่ักิถ�มอย��งชัดำเจนิ ต้ริงปีริะเดำ็นิ
ไดำ้ผ��นิกิ�ริพีิจ�ริณ�กิลิั�นิกิริองโดำยคณะกิริริมกิ�ริ
แลิะให้ คว�มสำ�คัญ่กิับทุกิคำ�ถ�ม แลิ้วจึงให้ที�ปีริะชุม
บริิษััทแลิ้ว
ออกิเสียงลิงมต้ิในิว�ริะนิั�นิๆ
4. การอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถึือหุ้น
4.1 บริิษััทมีนิโยบ�ยในิกิ�ริอำ�นิวยคว�มสะดำวกิแลิะส�งเสริิม
ให้ผู้ถ่อหุ้นิ ทั�งนิักิลิงทุนิสถ�บันิ ผู้ถ่อหุ้นิริ�ยใหญ่� แลิะ
ริ�ยย�อย เข้�ริ�วมปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิ โดำยเลิ่อกิสถ�นิที�จัดำ
ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิที�เดำินิท�งสะดำวกิ โดำยส�ม�ริถเดำินิท�ง
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5.3 บริิษััทดำำ�เนิินิกิ�ริปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิต้�มลิำ�ดำับริะเบียบว�ริะ
ที�ไดำ้แจ้งไว้ในิหนิังส่อเชิญ่ปีริะชุม ไม�แจกิเอกิส�ริที�มี
ข้ อ มู ลิ สำ � คั ญ่ เพีิ� ม เต้ิ ม ในิที� ปี ริะชุ ม ผู้ ถ่ อ หุ้ นิ อย� � ง
กิะทันิหันิ แลิะจะไม�มีกิ�ริเพีิ�มว�ริะกิ�ริปีริะชุมที�ไม�ไดำ้
แจ้งให้ผู้ถ่อหุ้นิทริ�บเปี็นิกิ�ริลิ�วงหนิ้�ในิที�ปีริะชุม
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5.4 บริิษััทมีกิ�ริใช้บัต้ริลิงคะแนินิเสียงสำ�หริับทุกิว�ริะ เพี่�อ
คว�มโปีริ� ง ใสแลิะต้ริวจสอบไดำ้ กิริณี ที� มี ข้ อ โต้้ แ ย้ ง ในิ
ภั�ยหลิัง แลิะในิกิริณีที�ว�ริะนิั�นิมีหลิ�ยริ�ยกิ�ริ เช�นิ
ว�ริะกิ�ริแต้�งต้ั�งกิริริมกิ�ริ บริิษััทเปีิดำโอกิ�สให้ผู้ถ่อหุ้นิ
ส�ม�ริถแต้�งต้ั�งกิริริมกิ�ริเปี็นิริ�ยบุคคลิ
6. การดำาเนินการหลังการประชุมผู้ถึือหุ้น
6.1 บริิษััทมีกิ�ริเปีิดำเผยมต้ิที�ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิพีริ้อมผลิกิ�ริ
ลิงคะแนินิเสียงโดำยแจ้งข��วไปียังต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ฯ แลิะ
เปีิ ดำ เผยบนิเว็ บ ไซั่ต้์ ข องบริิ ษัั ท ภั�ยในิวั นิ เดำี ย วกิั บ วั นิ
ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิ
6.2 หลิังจ�กิที�ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิไดำ้มีมต้ิจ��ยเงินิปีันิผลิ บริิษััท
ไดำ้ ปี ริะส�นิง�นิกิั บ บริิ ษัั ท ศัู นิ ย์ ริั บ ฝ้�กิหลิั กิ ทริั พี ย์
(ปีริะเทศั ไทย) จำ�กิัดำ ซั่ึ�งเปี็นินิ�ยทะเบียนิหุ้นิส�มัญ่
ของบริิษััท เพี่�อให้มั�นิใจว��ผู้ถ่อหุ้นิไดำ้ริับสิทธุิเงินิปีันิผลิ
อย� � งถู กิ ต้้ อ งคริบถ้ ว นิ ทั� ง นิี� คณะกิริริมกิ�ริบริิ ษัั ท
จะกิำ�หนิดำวันิกิำ�หนิดำริ�ยช่�อผู้ถ่อหุ้นิ (Record Date)
เพี่� อ สิ ท ธุิ ใ นิกิ�ริริั บ เงิ นิ ปีั นิ ผลิภั�ยหลิั ง จ�กิที� ปี ริะชุ ม
ผู้ถ่อหุ้นิอนิุมัต้ิแลิ้วไม�นิ้อยกิว�� 5 วันิทำ�กิ�ริ

โอกิ�สให้แกิ�ผู้ถ่อหุ้นิเสนิอว�ริะแลิะช่�อกิริริมกิ�ริพีริ้อม
ข้อมูลิ ปีริะกิอบกิ�ริพีิจ�ริณ�ลิ�วงหนิ้�เปี็นิเวลิ�ปีริะม�ณ
1 เดำ่ อ นิ (ต้ั� ง แต้� วั นิ ที� 13 มกิริ�คม 2564 ถึ ง วั นิ ที�
15 กิุมภั�พีันิธุ์ 2564) ทั�งนิี� บริิษััทไดำ้กิำ�หนิดำกิฎเกิณฑ์์
ให้ ผู้ ถ่ อ หุ ้ นิ ริ�ยเดำี ย วหริ่ อ หลิ�ยริ�ยริวมกิั นิ ซั่ึ� ง ถ่ อ หุ ้ นิ
ไม� นิ้ อ ยกิว� � ริ้ อ ยลิะ 5 ส�ม�ริถเสนิอว�ริะแลิะช่� อ
กิริริมกิ�ริไดำ้ สำ�หริับกิ�ริปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิปีริะจำ�ปีี
2564 ไม�มีผู้ถ่อหุ้นิเสนิอว�ริะเพีิ�มเต้ิมแลิะไม�มีกิ�ริเสนิอ
ริ�ยช่�อกิริริมกิ�ริ
7.2 กิ�ริมอบฉันิทะในิกิ�ริเข้�ริ�วมปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิ ในิกิริณีที�
ผู้ถ่อหุ้นิไม�ส�ม�ริถเข้�ริ�วมปีริะชุมไดำ้ บริิษััทไดำ้เปีิดำ
โอกิ�สให้ผู้ถ่อหุ้นิมอบฉันิทะให้บุคคลิอ่�นิ หริ่อกิริริมกิ�ริ
อิสริะ เปี็นิผู้เข้�ริ�วมปีริะชุมแลิะใช้สิทธุิออกิเสียงแทนิ
โดำยจัดำส�งหนิังส่อมอบฉันิทะในิริูปีแบบทีผ� ูถ้ อ่ หุนิ้ กิำ�หนิดำ
ทิศัท�งกิ�ริลิงคะแนินิไดำ้ (แบบ ข.) ริวมทั�ง ไดำ้ริะบุ
เกิี�ยวกิับเอกิส�ริปีริะกิอบกิ�ริมอบฉันิทะ แลิะคำ�แนิะนิำ�
ขั� นิ ต้อนิในิกิ�ริมอบฉั นิ ทะไว้ อ ย� � งชั ดำ เจนิ ซั่ึ � ง เปี็ นิ
ขั�นิต้อนิโดำยทั�วไปีที�ไม�ยุ�งย�กิต้�อกิ�ริปีฏิิบัต้ิ

หมวดที่ 2 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Roles of
6.3 บริิษััทมีกิ�ริบันิทึกิริ�ยง�นิกิ�ริปีริะชุมถูกิต้้อง คริบถ้วนิ Stakeholder)
เพี่อ� ให้ผถู้ อ่ หุนิ้ ส�ม�ริถต้ริวจสอบไดำ้ โดำยไดำ้บนิั ทึกิริ�ยช่อ�
แลิะต้ำ�แหนิ่งของกิริริมกิ�ริที�เข้�ริ�วมปีริะชุม วิธุีกิ�ริลิง
คะแนินิแลิะนิับคะแนินิ คว�มเห็นิของผู้ถ่อหุ้นิ คำ�ชี�แจง
ของกิริริมกิ�ริแลิะผู้บริิห�ริ ริวมทั�งมต้ิที�ปีริะชุมไว้อย��ง
ชัดำเจนิ ซั่ึ�งแยกิเปี็นิคะแนินิที�เห็นิดำ้วย ไม�เห็นิดำ้วย หริ่อ
งดำออกิเสียง แลิะจำ�นิวนิบัต้ริเสีย(ถ้�มี) โดำยไดำ้จัดำส�ง
ริ�ยง�นิกิ�ริปีริะชุมต้�อต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ฯ ภั�ยในิ 14 วันิ
นิั บ จ�กิวั นิ ปีริะชุ ม ผู้ ถ่ อ หุ้ นิ แลิะไดำ้ เ ผยแพีริ� ริ �ยง�นิ
กิ�ริปีริะชุมดำังกิลิ��วไว้บนิเว็บไซั่ต้์ของบริิษััท นิอกิจ�กินิี�
ยังไดำ้เผยแพีริ�ภั�พีแลิะเสียงของกิ�ริปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิบนิ
เว็บไซั่ต้์ของบริิษััทอีกิดำ้วย

7. แนวทางการปฏิิบัติต่อผู้ถึือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริิษััทให้คว�มสำ�คัญ่แลิะดำูแลิให้มีกิ�ริปีฏิิบัต้ิต้�อผู้ถ่อหุ้นิทุกิริ�ย
อย��งเท��เทียมกิันิแลิะเปี็นิธุริริม โดำยไดำ้ดำำ�เนิินิกิ�ริต้��งๆ ดำังนิี�
7.1 กิ�ริเสนิอเพีิ�มว�ริะกิ�ริปีริะชุม แลิะเสนิอช่�อบุคคลิเพี่�อ
เข้�ดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งกิริริมกิ�ริ บริิษััทมีนิโยบ�ยอำ�นิวย
คว�มสะดำวกิให้แกิ�ผู้ถ่อหุ้นิในิกิ�ริเสนิอเพีิ�มว�ริะกิ�ริ
ปีริะชุมลิ�วงหนิ้�ในิกิ�ริปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิปีริะจำ�ปีี
ริวมทั�งเสนิอช่�อบุคคลิเพี่�อเข้�ดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งกิริริมกิ�ริ
กิ� อ นิวั นิ ปีริะชุ ม ผู้ ถ่ อ หุ้ นิ ส�มั ญ่ ปีริะจำ� ปีี โดำย บริิ ษัั ท
กิำ � หนิดำหลิั กิ เกิณฑ์์ ที� ชั ดำ เจนิเผยแพีริ� ผ � � นิต้ลิ�ดำ
หลิักิทริัพีย์ฯ แลิะเว็บไซั่ต้์ของบริิษััท ซั่ึ�ง บริิษััทไดำ้เปีิดำ
บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

1. การปฏิิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ
บริิษััทมีกิ�ริปีฏิิบัต้ิต้�อผู้มีส�วนิไดำ้ส�วนิเสียทุกิกิลิุ�ม ไดำ้แกิ� ผู้ถ่อ
หุ้นิ ลิูกิค้� คู�ค้� หริ่อผู้ค้�/ผู้ข�ย หริ่อเจ้�หนิี� พีนิักิง�นิ สังคม
ชุมชนิ สิ�งแวดำลิ้อม แลิะผู้กิำ�กิับดำูแลิ (Regulator) โดำยกิำ�หนิดำ
แนิวท�งกิ�ริปีฏิิบต้ั ิของบริิษัทั ริวมทัง� ส�งเสริิมกิ�ริมีส�วนิริ�วมของ
พีนิักิง�นิในิกิ�ริปีฏิิบต้ั ต้ิ �มแนิวปีฏิิบต้ั ดำิ งั กิลิ��ว ซั่ึง� กิ�ริดำำ�เนิินิกิ�ริ
ต้��งๆ บริิษััทเค�ริพีสิทธุิของผู้มีส�วนิไดำ้ส�วนิเสีย ดำังนิี�
ลูกค้า : บริิษััทมีนิโยบ�ยแลิะแนิวปีฏิิบัต้ิต้�อลิูกิค้�ที�ชัดำเจนิ เปี็นิ
ธุริริม แลิะเสมอภั�ค มุ�งมั�นิสริ้�งคว�มพีึงพีอใจแลิะคว�มมั�นิใจ
ให้กิับลิูกิค้�เพี่�อให้ไดำ้สินิค้�แลิะบริิกิ�ริอย��งมีคุณภั�พี บริิษััทมี
กิ�ริแบ�งลิูกิค้�ที�ชัดำเจนิแยกิต้�มกิลิุ�มกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจของลิูกิค้�
แลิะผลิิต้ภััณฑ์์หลิักิที�ลิูกิค้�ซั่่�อ แลิะมีให้สิทธุิพีิเศัษัในิแต้�ลิะกิลิุ�ม
ลิูกิค้�อย��งชัดำเจนิ โดำย บริิษััทจะใส�ใจดำูแลิลิูกิค้�ในิทุกิริะดำับไม�
ว��จะเปี็นิริ�ยใหญ่�ซั่ึ�งเปี็นิลิูกิค้�หลิักิ หริ่อริ�ยย�อยที�เปี็นิลิูกิค้�
walk - in ม�ซั่่�อของที�หนิ้�ริ้�นิของบริิษััท โดำย บริิษััทไดำ้จัดำแบ�ง
ที ม พีนิั กิ ง�นิให้ ไ ว้ เ ฉพี�ะสำ� หริั บ ดำู แ ลิลิู กิ ค้ � ที� เ ปี็ นิ ผู้ ริั บ เหม�
ต้กิแต้� ง ภั�ยในิ แลิะผู้ ริั บ เหม�ง�นิยิ ปี ซั่ั� ม ซั่ึ� ง มั กิ จะริั บ ง�นิ
โคริงกิ�ริขนิ�ดำใหญ่�ที�ต้้องกิ�ริริู้เกิี�ยวกิับผลิิต้ภััณฑ์์แลิะคุณสมบัต้ิ
กิ�ริใช้ง�นิที�ลิะเอียดำ บริิษััทจึงจัดำให้มีทีมเจ้�หนิ้�ที�ฝ้่�ยข�ยที�มี
ปีริะสบกิ�ริณ์ แลิะมีคว�มริู้คว�มเชี�ยวช�ญ่เกิี�ยวกิับผลิิต้ภััณฑ์์
เปี็นิอย��งดำีดำูแลิอย��งใกิลิ้ชิดำ
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เอกสารแนบ

CONTENTS

นิอกิจ�กินิี�ยังมีริะบบ Membership Program ที�จะส�นิต้�อ
คว�มสัมพีันิธุ์กิับลิูกิค้�ให้ใกิลิ้ชิดำม�กิขึ�นิ โดำยมีกิ�ริจัดำริะดำับแบ�ง
3 กิลิุ�ม ค่อ Platinum ,Gold, Specialist โดำยแต้�ลิะริะดำับจะไดำ้
เคริดำิ ต้ วงเงิ นิ แต้กิต้� � งกิั นิ ขึ� นิ อยู � กิั บ ปีริะวั ต้ิ กิ �ริซั่่� อ แลิะ
กิ�ริชำ�ริะเงินิ ซั่ึ�งจะไดำ้ริ�ค�พีิเศัษักิว��ริ�ค�ปีกิต้ิต้�มเง่�อนิไขที�
กิำ�หนิดำอย��งชัดำเจนิ

ลิูกิค้�โดำยนิำ�ทีมกิลิุ�มลิูกิค้�มัณฑ์นิ�กิริกิว��80 ท��นิ ริ�วมชม
ภั�พียนิต้ริ์ดำ้วยกิันิอีกิดำ้วย

ผูู้้ถืือหุน้ : บริิษััทมีนิโยบ�ยแลิะแนิวปีฏิิบัต้ิต้อ� ผู้ถ่อหุ้นิ โดำยปีฏิิบัต้ิ
หนิ้�ที�ต้�อผู้ถ่อหุ้นิดำ้วยคว�มซั่่�อสัต้ย์ สุจริิต้ เปี็นิธุริริม บริิห�ริ
กิิ จ กิ�ริให้ มี คว�มเจริิ ญ่ กิ้ � วหนิ้ � มั� นิ คง แลิะกิ� อ ให้ เ กิิ ดำ ผลิ
ต้อบแทนิที� เ หม�ะสมแกิ� ผู ้ ถ่ อ หุ ้ นิ มี กิ �ริเปีิ ดำ เผยข้ อ มู ลิ ต้� อ
ในิขณะที�ลิูกิค้�ริ�ยย�อยที�ม�ซั่่�อผลิิต้ภััณฑ์์ของบริิษััท บริิษััทกิ็ ผู้ถ่อหุ้นิอย��งเท��เทียมกิันิ สมำ��เสมอ แลิะคริบถ้วนิ นิอกิจ�กินิี�
จัดำเจ้�หนิ้�ที� ไว้คอยดำูแลิไม�ว��จะผ��นิท�ง Call Centre หริ่อ ไดำ้เปีิดำโอกิ�สให้ผู้ถ่อหุ้นิไดำ้แสดำงคว�มคิดำเห็นิ แลิะข้อเสนิอแนิะ
เจ้ � หนิ้ � ที�ปี ริะจำ � ศัูนิย์ Gyproc Center ซั่ึ�งจะทำ�หนิ้�ที� ให้ ในิกิ�ริปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิทุกิคริั�ง
คำ�แนิะนิำ�สินิค้�ที�เหม�ะสมกิับคว�มต้้องกิ�ริของลิูกิค้� โดำย
แผนิกิ Call Center จะให้บริิกิ�ริช�วยเหลิ่อลิูกิค้�ในิดำ้�นิกิ�ริเช็ค คู่ค้า หรือผูู้้ค้า/ผูู้้ขาย หรือเจ้าหน้� : บริิษััทมีขั�นิต้อนิในิกิ�ริคัดำ
สต้็อกิสินิค้� ต้ริวจสอบวงเงินิ แจ้ง promotion แลิะต้ิดำต้�อ เลิ่อกิคู�ค้�อย��งชัดำเจนิ เปี็นิริูปีธุริริม เปี็นิไปีต้�มนิโยบ�ยจัดำซั่่�อ
ปีริะส�นิง�นิกิ�ริจัดำส�ง ลิูกิค้�ส�ม�ริถสอบถ�มสถ�นิะของริถจัดำ จัดำจ้�ง ในิกิ�ริคัดำเลิ่อกิคู�ค้�ริ�ยใหม�ต้้องผ��นิกิ�ริอนิุมัต้ิจ�กิคณะ
ส�งไดำ้ต้ลิอดำเวลิ� เพี่�อให้ลิูกิค้�ส�ม�ริถว�งแผนิริับสินิค้�ไดำ้อย��ง กิริริมกิ�ริบริิห�ริหริ่อคณะอนิุกิริริมกิ�ริที� ไดำ้ริับมอบหม�ยให้
สะดำวกิม�กิขึ�นิ ทั�งนิี� บริิษััทมีริะบบกิ�ริวัดำคว�มพีึงพีอใจของ พีิจ�ริณ�กิ�ริจัดำซั่่�อจัดำจ้�งโดำยเฉพี�ะ
ลิูกิค้� แลิะจัดำเปี็นิส�วนิหนิึ�งของดำัชนิีชี�วัดำผลิกิ�ริทำ�ง�นิ (KPIs)
ของพีนิักิง�นิดำ้วย
ในิกิริณีที�คู�ค้�ที�พีนิักิง�นิฝ้่�ยจัดำซั่่�อต้ิดำต้�อไปีหริ่อคู�ค้�ที�ต้ิดำต้�อ
ม�ยั ง ฝ้่ � ยจั ดำ ซั่่� อ เข้ � ข� � ยเปี็ นิ บุ ค คลิที� เ กิี� ย วโยงกิั นิ กิั บ บริิ ษัั ท
ปีัจจุบันิ บริิษััทอยู�ริะหว��งกิ�ริพีัฒนิ� application ในิกิ�ริข�ย (Connected Person) ซั่ึ�งเปี็นิบุคคลิหริ่อนิิต้ิบุคคลิที�มีคว�ม
สินิค้� online เพี่�อเปี็นิช�องท�งอำ�นิวยคว�มสะดำวกิแบบคริบ สัมพีันิธุ์กิับผู้บริิห�ริ กิริริมกิ�ริ ผู้ถ่อหุ้นิใหญ่� ผู้มีอำ�นิ�จควบคุม
วงจริ ต้ั�งแต้�กิ�ริสั�งซั่่�อ ชำ�ริะค��สินิค้� แลิะบริิกิ�ริจัดำส�ง ต้ลิอดำ ริวมถึงผู้เกิี�ยวข้องของกิลิุ�มบุคคลิดำังกิลิ��ว กิ�อนิจะทำ�กิ�ริต้ิดำต้�อ
จนิส�ม�ริถเช็คสถ�นิะกิ�ริจัดำส�งสินิค้�ไดำ้ดำ้วย แลิะเพี่�ออำ�นิวย เสนิอริ�ค�จัดำซั่่�อจัดำจ้�งจ�กิคู�ค้�ริ�ยนิั�นิ ฝ้่�ยจัดำซั่่�อจะต้้องแจ้ง
คว�มสะดำวกิ ง��ยต้�อกิ�ริเข้�ถึงม�กิขึ�นิ
ไปียังเลิข�นิุกิ�ริบริิษััทเพี่�อต้ริวจสอบขอบเขต้กิ�ริอนิุมัต้ิริ�ยกิ�ริ
ต้�มปีริะกิ�ศัคณะกิริริมกิ�ริกิำ�กิับต้ลิ�ดำทุนิที� ทจ.21/2551 เริ่�อง
นิอกิจ�กินิี� บริิษััทยังไดำ้จัดำให้มีศัูนิย์ฝ้ึกิอบริมกิับลิูกิค้�ที�เปี็นิผู้ริับ หลิักิเกิณฑ์์ ในิกิ�ริทำ�ริ�ยกิ�ริที�เกิี�ยวโยงกิันิ (ริวมทั�งที�ปีริะกิ�ศั
เหม�ให้ไดำ้ริับคว�มริู้ในิกิ�ริต้ิดำต้ั�งผลิิต้ภััณฑ์์ของบริิษััท แลิะ เพีิ�มเต้ิมในิภั�ยหลิัง)
ส�ม�ริถสอบถ�มปีัญ่ห�เกิี�ยวกิับกิ�ริใช้สินิค้�ไดำ้ต้ลิอดำเวลิ� โดำย
ท�งศัูนิย์จะมีกิ�ริอบริมให้กิับลิูกิค้�แลิะผู้ที�สนิใจ โดำยจะจัดำกิ�ริ ทั�งนิี� ห�กิภั�ยหลิังกิ�ริเสนิอริ�ค�แลิะเจริจ�ต้�อริองท�งกิ�ริค้�
ฝ้ึกิอบริมขึ�นิอย��งสมำ��เสมอ
เสริ็จสิ�นิ กิริณี บริิษััทเข้�ต้กิลิงเข้�ทำ�ริ�ยกิ�ริกิับคู�ค้�ที�เข้�ข��ย
เปี็นิบุคคลิทีเ� กิีย� วโยงกิันิดำังกิลิ��ว ฝ้่�ยจัดำซั่่อ� จะต้้องแจ้งริ�ยลิะเอียดำ
สินิค้�ของบริิษััทถูกิออกิแบบม�โดำยคำ�นิึงถึงกิ�ริใช้ง�นิของ ริ�ยกิ�ริให้แกิ�เลิข�นิุกิ�ริบริิษััทเพี่�อทำ�กิ�ริเปีิดำเผยข้อมูลิต้�ม
ลิูกิค้�เปี็นิหลิักิ ดำังนิั�นิสินิค้�ของบริิษััทจึงถูกิออกิแบบให้ง��ยต้�อ ปีริะกิ�ศัคณะกิริริมกิ�ริต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์แห�งปีริะเทศัไทย เริ่�อง
กิ�ริใช้ง�นิ สะดำวกิริวดำเริ็วในิกิ�ริต้ิดำต้ั�ง แลิะยังคงคว�มสวยง�ม กิ�ริเปีิดำเผยข้อมูลิแลิะกิ�ริปีฏิิบัต้ิกิ�ริของบริิษััทจดำทะเบียนิในิ
แลิะแข็งแริงอีกิดำ้วย โดำยสินิค้�ที�บริิษััทจัดำจำ�หนิ่�ยอยู�ในิริ�ค�ที� ริ�ยกิ�ริที�เกิี�ยวโยงกิันิ พี.ศั.2546 (ริวมทั�งที�ปีริะกิ�ศัเพีิ�มเต้ิมในิ
เหม�ะสมกิับคุณภั�พี ซั่ึ�ง บริิษััทไดำ้ทำ�กิ�ริต้ริวจสอบคุณภั�พี ภั�ยหลิัง)
สินิค้� (QC) กิ�อนิที�จะข�ยทุกิชิ�นิ ดำังนิั�นิ ลิูกิค้�ส�ม�ริถมั�นิใจในิ
คุณภั�พีสินิค้�ของบริิษััทไดำ้ นิอกิจ�กินิี�สินิค้�ของบริิษััทเม่�อต้ิดำ ทั�งนิี� บริิษััทปีฏิิบัต้ิต้�มสัญ่ญ่�ที�มีต้�อคู�ค้� หริ่อผู้ค้�/ผู้ข�ย หริ่อ
ต้ั�งให้แลิ้ว ยังมีกิ�ริริับปีริะกิันิคุณภั�พีสินิค้� (Warrantee) ทุกิ เจ้ � หนิี� ทุ กิริ�ยอย� � งเสมอภั�คแลิะเปี็ นิ ธุริริม แลิะต้ั� ง อยู � บ นิ
ง�นิที�บริิษััทเปี็นิผู้ต้ิดำต้ั�งอีกิดำ้วย
พี่�นิฐ�นิของกิ�ริไดำ้ริับผลิต้อบแทนิที�เปี็นิธุริริมต้�อทั�งสองฝ้่�ย
ริวมทั�งไม�เริียกิ ไม�ริับ หริ่อไม�ให้ผลิปีริะโยชนิ์ ใดำๆ ที�ไม�สุจริิต้
บริิษััทยังคงส�นิสัมพีันิธุ์ที�ดำีกิับลิูกิค้�ม�โดำยต้ลิอดำ ทุกิปีีบริิษััท กิับคู�ค้� ผู้ค้�/ผู้ข�ย หริ่อเจ้�หนิี�
ไดำ้ริ�วมง�นิ TIDA Night เพี่�อกิ�ริพีบปีะสังสริริค์กิับริะหว��ง
สถ�ปีนิิกิ มัณฑ์นิ�กิริ แลิะสม�ชิกิของสม�คมมัณฑ์นิ�กิริแห�ง สำ�หริับเจ้�หนิี�ธุนิ�ค�ริแลิะสถ�บันิกิ�ริเงินิ บริิษััทไดำ้ปีฏิิบัต้ิต้�ม
ปีริะเทศัไทย นิอกิจ�กินิี�บริิษััทยังไดำ้จัดำกิิจกิริริมส�นิสัมพีันิธุ์กิับ เง่�อนิไขท�งกิ�ริค้�แลิะสัญ่ญ่�ที�ต้กิลิงกิันิ โดำย บริิษััทยังไม�เคย
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มีปีัญ่ห�ในิเริ่�องกิ�ริชำ�ริะเงินิ บริิษััทส�ม�ริถปีฏิิบัต้ิต้�มเง่�อนิไข
กิ�ริกิู้ย่มเงินิต้�มข้อต้กิลิงกิับเจ้�หนิี�ที�ให้กิ�ริสนิับสนิุนิเงินิกิู้แกิ�
บริิษััท แลิะส�ม�ริถชำ�ริะหนิี�ค่นิต้ริงต้�มกิำ�หนิดำ จนิกิริะทั�ง
บริิ ษัั ท ไดำ้ ริั บ คว�มเช่� อ ถ่ อ จ�กิธุนิ�ค�ริแลิะสถ�บั นิ กิ�ริเงิ นิ
หลิ�ยแห�งม�กิขึ�นิ เห็นิไดำ้จ�กิ บริิษััทไดำ้ริับวงเงินิสินิเช่�อเพีิ�มขึ�นิ
แลิะไดำ้ ริั บ อั ต้ ริ�ดำอกิเบี� ย แลิะค� � ธุริริมเนิี ย มที� ต้ำ�� กิว� � อั ต้ ริ�
ม�ต้ริฐ�นิธุนิ�ค�ริ

นิอกิจ�กินิี� บริิษััทยังส�งเสริิมให้พีนิักิง�นิมีสัมพีันิธุ์ภั�พีที�ดำีต้�อ
กิันิริะหว��งพีนิักิง�นิแลิะผู้บริิห�ริของบริิษััท โดำยจัดำให้มีห้อง
ท�นิข้ � วเพี่� อ ให้ พี นิั กิ ง�นิแลิะผู้ บ ริิ ห �ริไดำ้ พี บปีะสั ง สริริค์ กิั นิ
ริะหว��งพีักิริับปีริะท�นิอ�ห�ริ แลิะบริิษัทั ไดำ้จดำั ห�อ�ห�ริสำ�เริ็จริูปี
ฟื้ริี ให้กิับพีนิักิง�นิไดำ้ริับปีริะท�นิเปี็นิอ�ห�ริว��ง นิอกิจ�กินิี�
บริิ ษัั ท ยั ง มี ริ้ � นิเคริ่� อ งดำ่� ม สวั ส ดำิ กิ�ริพีนิั กิ ง�นิริ�ค�ย�อมเย�ว์
เพี่�อให้พีนิักิง�นิส�ม�ริถชงเคริ่�องดำ่�มดำ้วยต้ัวเองอีกิดำ้วย

คู่แข่งทางการค้า : บริิษััทยึดำมั�นิแนิวท�งในิกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจบนิ
หลิักิธุริริมภัิบ�ลิโดำยจะไม�เอ�เปีริียบหริ่อไม�มีนิโยบ�ยกิลิั�นิแกิลิ้ง
คู�แข�งท�งกิ�ริค้� ดำำ�เนิินิธุุริกิิจต้�มกิริอบกิต้ิกิ�กิ�ริแข�งขันิที�ดำี
หลิีกิเลิี�ยงวิธุีกิ�ริที�ไม�สุจริิต้เพี่�อทำ�ลิ�ยคู�แข�งท�งกิ�ริค้� ให้
คว�มเสมอภั�คแลิะเปี็นิธุริริมต้�อคู�แข�งท�งกิ�ริค้� มีกิ�ริต้กิลิง
ท�งกิ�ริค้�ที�เอ่�อปีริะโยชนิ์ซั่ึ�งกิันิแลิะกิันิ ซั่ึ�งทำ�ให้ บริิษััทแลิะ
คู�ค้�ไม�มีข้อพีิพี�ทแลิะทำ�ให้ธุุริกิิจมีกิ�ริเต้ิบโต้อย��งยั�งย่นิ

ในิส�วนิของโริงง�นิ ซั่ึ�งส�วนิใหญ่�เปี็นิบุคลิ�กิริที�มีถิ�นิฐ�นิอยู�ต้��ง
จังหวัดำเปี็นิส�วนิใหญ่� บริิษััทไดำ้เลิ็งเห็นิคว�มสำ�คัญ่ของคว�ม
สัมพีันิธุ์ในิคริอบคริัวของพีนิักิง�นิ โดำย บริิษััทไดำ้ให้พีนิักิง�นิไดำ้
หยุดำย�วปีริะม�ณ 5-6 วันิ เพี่�อไดำ้เดำินิท�งกิลิับถิ�นิฐ�นิภัูมิลิำ�เนิ�
ซั่ึ�งจะเปี็นิช�วงเวลิ�สอดำคลิ้องกิับวันิหยุดำของลิูกิค้�ส�วนิใหญ่� ดำัง
นิั�นิจึงไม�กิริะทบกิับกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิของบริิษััท

พึนักงาน : บริิษััทไดำ้มีกิ�ริปีริะชุมพีนิักิง�นิปีริะจำ�ปีี เพี่�อส่�อส�ริ
เกิี�ยวกิับนิโยบ�ย วิสัยทัศันิ์ แลิะทิศัท�งในิกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจ
ปีริะจำ�ปีีที�ชัดำเจนิให้กิับพีนิักิง�นิทุกิคนิไดำ้ริับทริ�บ แลิะมีคู�ม่อ
พีนิั กิ ง�นิเพี่� อ ให้ พี นิั กิ ง�นิริั บ ทริ�บกิฎริะเบี ย บข้ อ พีึ ง ปีฏิิ บั ต้ิ
บทลิงโทษั ริวมถึงสวัสดำิกิ�ริที�ให้กิับพีนิักิง�นิทุกิคนิ ซั่ึ�งเปี็นิกิ�ริ
ปีฏิิบัต้ิอย��งเท��เทียม เปีิดำเผยแลิะเปี็นิธุริริมกิับพีนิักิง�นิ
บริิษััทไดำ้เลิ็งเห็นิถึงคุณค��ของบุคลิ�กิริที�ริ�วมพีัฒนิ�ให้บริิษััทมี
คว�มเต้ิบโต้ ดำังนิั�นิ บริิษััทจึงไดำ้ให้คว�มใส�ใจในิคุณภั�พีชีวิต้
ของพีนิักิง�นิ โดำยจัดำให้มีมีบัต้ริปีริะกิันิสุขภั�พีให้กิับพีนิักิง�นิ
ในิกิริณีที�ต้้องเข้�พีักิริักิษั�ในิโริงพีย�บ�ลิ แลิะจัดำห�หนิ้�กิ�กิ
ผ้�แจกิให้พีนิักิง�นิทุกิคนิ แลิะต้ิดำต้ั�งเคริ่�องกิริองอ�กิ�ศัภั�ยในิ
สำ�นิักิง�นิเพี่�อลิดำคว�มเสี�ยงดำ้�นิสุขภั�พีจ�กิฝุ้่นิ PM 2.5
ดำ้�นิกิ�ริพีัฒนิ�บุคลิ�กิริ บริิษััทเห็นิคว�มสำ�คัญ่ว��องค์กิริจะ
เต้ิบโต้ไดำ้ดำ้วยพีนิักิง�นิที�มีคุณภั�พี จึงไดำ้มีกิ�ริจัดำอบริมเพี่�อ
พีัฒนิ�ศัักิยภั�พีของพีนิักิง�นิในิทุกิริะดำับชั�นิ ต้ั�งแต้�คว�มริู้เริ่�อง
สินิค้�แลิะผลิิต้ภััณฑ์์ คว�มริู้เริ่�องกิ�ริต้ิดำต้ั�งสินิค้� ต้ลิอดำจนิ
คว�มริู้ในิเริ่�องเทคโนิโลิยีส�ริสนิเทศัซั่ึ�งบริิษััทให้คว�มสำ�คัญ่
ม�กิ บริิษััทมีกิ�ริพีัฒนิ�ริะบบง�นิให้มีปีริะสิทธุิภั�พีม�กิขึ�นิ โดำย
มีกิ�ริพีัฒนิ�ริะบบคอมพีิวเต้อริ์ โปีริแกิริมต้��งๆ ขึ�นิม�ริองริับ
กิ�ริทำ�ง�นิของพีนิักิง�นิ ทำ�ให้ส�ม�ริถควบคุมกิ�ริทำ�ง�นิไดำ้
อย��งมีปีริะสิทธุิภั�พีม�กิขึ�นิ แลิะไดำ้มีกิ�ริจัดำฝ้ึกิอบริมพีนิักิง�นิ
ให้มีคว�มเข้�ใจในิริะบบง�นิต้��งๆ อย��งต้�อเนิ่�อง แลิะมีทีม IT
ให้กิ�ริดำูแลิอย��งใกิลิ้ชิดำ นิอกิจ�กินิี�ยังไดำ้มีพีัฒนิ�ทักิษัะท�งทีม
ง�นิข�ย พีนิักิง�นิบัญ่ชีแลิะฝ้่�ยต้��งๆ ให้มีทักิษัะในิง�นิม�กิขึ�นิ
ต้ลิอดำจนิไดำ้พีั ฒ นิ�ทั กิษัะกิ�ริบริิห�ริง�นิของพีนิักิ ง�นิริะดำับ
กิลิ�งให้มีศัักิยภั�พีในิกิ�ริควบคุมดำูแลิง�นิม�กิขึ�นิ
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นิอกิจ�กินิี� บริิษัทั ยังให้คว�มสำ�คัญ่กิับวันิเกิิดำของพีนิักิง�นิแต้�ลิะ
คนิ จึงไดำ้กิำ�หนิดำให้วันิเกิิดำของพีนิักิง�นิง�นิแต้�ลิะคนิเปี็นิวันิ
หยุดำพีิเศัษั พีนิักิง�นิจึงส�ม�ริถทำ�กิิจกิริริมส�วนิต้ัวในิวันิเกิิดำกิับ
คริอบคริัวของต้นิเองไดำ้อีกิดำ้วย
สิิ�งแวดล้อมิ : เนิ่�องจ�กิกิ�ริผลิิต้สินิค้�ของบริิษััทมีกิริะบวนิผลิิต้
หลิักิๆ 2 ริูปีแบบ กิลิ��วค่อ
1. บริิษััทจะนิำ�เหลิ็กิเส้นิไปีผ��นิกิริะบวนิกิ�ริริีดำ แลิะขึ�นิริูปี เพี่�อ
ใช้เปี็นิโคริงคริ��วผนิังแลิะฝ้้�เพีดำ�นิ
2. บริิษััทจะทำ�กิ�ริแปีริริูปีอลิูมิเนิียมเส้นิ โดำยกิ�ริต้ัดำปีริะกิอบ
เปี็นิบ�นิปีริะตู้หนิ้�ต้��ง
ในิกิริะบวนิกิ�ริผลิิต้ บริิษััทใช้เคริ่�องจักิริที�ทันิสมัย โดำยวัสดำุที�
เหลิ่อจ�กิกิ�ริผลิิต้ส�ม�ริถริีไซั่เคิลิแลิ้วนิำ�กิลิับม�ใช้ไดำ้อีกิ จึง
อ�จจะกิลิ��วไดำ้ว�� กิริะบวนิกิ�ริผลิิต้ของบริิษััทไม�สริ้�งมลิพีิษั
ต้�อสิง� แวดำลิ้อม ปีริะกิอบกิับทีต้� งั� โริงง�นิอยู�ในินิิคมอุต้ส�หกิริริม (
พี่�นิที�สีม�วง) ไม�ต้ิดำกิับเขต้ชุมชนิ จึงไม�ส�งผลิกิริะทบต้�อชุมชนิ
โดำยริอบโริงง�นิ
ทั�งนิี� บริิษััทให้คว�มสำ�คัญ่กิับกิ�ริใช้พีลิังง�นิสะอ�ดำจึงไดำ้จัดำซั่่�อ
ริถบริริทุกิซั่ึง� ใช้กิ�๊ ซั่ NGV ม�ใช้ในิกิ�ริจัดำส�งสินิค้�ให้กิบั ลิูกิค้�ดำ้วย
สิังคมิและชุมิชน
บริิษััทเห็นิคว�มสำ�คัญ่ของเดำ็กิ ซั่ึ�งต้�อไปีจะเปี็นิอนิ�คต้ของช�ต้ิ
โดำยริ�วมบริิจ�คทุนิทริัพีย์ ให้กิับมูลินิิธุิ เดำอะ โบว์มอนิท์ พี�ริ์ท
เนิอริ์ชิพี เพี่�อสนิับสนิุนิค��ใช้จ��ยของโริงเริียนิโบว์มอนิท์ จังหวัดำ
ชัยภัูมิ เปี็นิปีริะจำ�ทุกิปีี ซั่ึ�งท�งโริงเริียนิจะนิำ�เงินิม�ใช้เพี่�อ
ให้กิ�ริศัึกิษั� จัดำห�อ�ห�ริกิลิ�งวันิแลิะริถริับส�งให้กิับเดำ็กิในิ
ชุ ม ชนิ โดำยไม� คิ ดำ ค� � ใช้ จ � � ย นิอกิจ�กินิี� บ ริิ ษัั ท ยั ง ไดำ้ บ ริิ จ�ค
ทุนิทริัพีย์แลิะริ�วมทำ�กิิจกิริริมกิับเดำ็กิในิสถ�นิสงเคริ�ะห์บ้�นิ
มห�เมฆอีกิดำ้วย
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ผูู้้ก�ากับดูแล : บริิษััทไดำ้ปีฏิิบัต้ิต้�มกิฎหม�ย ริะเบียบ หลิักิเกิณฑ์์ โดำยคำ�นิึงถึงคว�มปีลิอดำภััย แลิะคว�มเสียห�ยของผู้ริ�ยง�นิ
ข้อกิำ�หนิดำต้��งๆ ทีเ� กิีย� วข้องกิับกิ�ริปีริะกิอบธุุริกิิจโดำย ดำำ�เนิินิง�นิ แหลิ�งที�ม�ของข้อมูลิ หริ่อบุคคลิที�เกิี�ยวข้อง โดำย บริิษััทจะไม�
ต้�มหลิักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลิกิิจกิ�ริที�ดำี
กิริะทำ�กิ�ริใดำอันิไม�เปี็นิธุริริมต้�อผู้แจ้งเบ�ะแส หริ่อผู้ริ้องเริียนิ
ไม�ว��จะโดำยกิ�ริเปีลิี�ยนิแปีลิงต้ำ�แหนิ่งง�นิ ลิักิษัณะง�นิ สถ�นิ
สิื�อมิวลชน : บริิษััทไดำ้ให้คว�มสำ�คัญ่ในิกิ�ริส่�อส�ริ-ต้ิดำต้�อง�นิ ที�ทำ�ง�นิ สั�งพีักิง�นิ ข�มขู� ริบกิวนิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิ เลิิกิจ้�ง หริ่อ
แลิะให้ข��วกิับส่�อมวลิชนิ มีกิ�ริให้ข��วอย��งสมำ��เสมอ โดำยมี กิริะทำ�กิ�ริอ่�นิใดำที�มีลิักิษัณะเปี็นิกิ�ริปีฏิิบัต้ิอย��งไม�เปี็นิธุริริมต้�อ
กิ�ริต้ริวจสอบข้อมูลิข��วส�ริให้มีคว�มถูกิต้้องแลิะเปี็นิไปีต้�ม ผู้แจ้งเบ�ะแส ผู้ริ้องเริียนิ หริ่อผู้ให้คว�มริ�วมม่อในิกิ�ริต้ริวจ
เจต้นิ�ริมณ์ของบริิษััท
สอบข้อเท็จจริิง
2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำางาน
บริิ ษััท ให้คว�มสำ � คัญ่ อย� �งยิ�งในิเริ่�อ งคว�มปีลิอดำภััย อ�ชีว
อนิ�มัย แลิะสภั�พีแวดำลิ้อมในิกิ�ริทำ�ง�นิ แลิะไดำ้ต้ริะหนิักิถึง
ผลิที�เกิิดำขึ�นิจ�กิอัคคีภััย ในิอันิที�จะทำ�ให้เกิิดำกิ�ริบ�ดำเจ็บ หริ่อ
สู ญ่ เสี ย ชี วิ ต้ แลิะเกิิ ดำ คว�มเสี ย ห�ยแกิ� อ�ค�ริสถ�นิที� แลิะ
เคริ่� อ งจั กิริอุ ปี กิริณ์ ต้� �งๆ ของบริิ ษัั ท บริิ ษัั ทจึ ง กิำ � หนิดำให้ มี
กิ�ริจัดำทำ�แผนิปี้องกิันิแลิะริะงับอัคคีภััย กิ�ริอพียพีหนิีไฟื้ แลิะ
จัดำอบริมหลิักิสูต้ริต้��งๆ ดำ้�นิคว�มปีลิอดำภััย อ�ชีวอนิ�มัย แลิะ
สภั�พีแวดำลิ้อมในิกิ�ริทำ�ง�นิ เช�นิ กิ�ริอบริม สุขภั�พีอนิ�มัย
แลิะสภั�พีแวดำลิ้อมในิกิ�ริทำ�ง�นิ กิ�ริดำับเพีลิิงขั�นิต้้นิ (Fire Drill)
กิ�ริฝ้ึกิซั่้อมดำับเพีลิิงแลิะอพียพีหนิีไฟื้ต้�มกิฎหม�ยเปี็นิปีริะจำ�
ทุกิปีี กิ�ริฝ้ึกิซั่้อมต้�มแผนิปีฏิิบัต้ิกิ�ริฉุกิเฉินิของบริิษััท ต้ลิอดำ
จนิจั ดำ ห�อุ ปี กิริณ์ ปี้ อ งกิั นิ อั นิ ต้ริ�ยส� ว นิบุ ค คลิ (Personal
Protective Equipment) ให้กิับพีนิักิง�นิอีกิดำ้วย

บริิษัทั ไม�เคยมีปีริะวัต้กิิ �ริฝ้่�ฝ้้นิกิฎหม�ยดำ้�นิแริงง�นิ กิ�ริจ้�งง�นิ
ผู้บริิโภัค กิ�ริแข�งขันิท�งกิ�ริค้� โดำยที�ผ��นิม� บริิษััทไม�เคยมี
กิ�ริริ�ยง�นิหริ่ อ กิ�ริริ้ อ งเริี ย นิเกิี� ย วกิั บ กิ�ริกิริะทำ � ผิ ดำ จริริย�
บริริณธุุริกิิจ กิ�ริกิริะทำ�ผิดำกิฎหม�ย ริวมถึงพีฤต้ิกิริริมที�ส�อถึง
กิ�ริทุจริิต้ กิ�ริปีฏิิบัต้ิอย��งไม�เท��เทียมกิันิ
ในิปีี 2564 บริิษััทไม�ไดำ้ริับข้อริ้องเริียนิใดำๆ เกิี�ยวกิับกิ�ริไม�
เค�ริพีในิสิทธุิพี่�นิฐ�นิของผู้ถ่อหุ้นิ โดำยบริิษััทไดำ้มีกิ�ริปีฏิิบัต้ิต้�อ
ผู้ ถ่อหุ้นิ อย��งเท��เทียมกิันิ แลิะไม�พีบกิ�ริใช้ข้อมูลิภั�ยในิของ
บริิษััทเพี่�อแสวงห�ผลิปีริะโยชนิ์แต้�อย��งใดำ

หมวดที่ 3 : การเปิ ด เผยข้ อ มู ล และความโปร่ ง ใส
(Disclosure and Transparency)

1. การเปิดเผยข้อมูลของบริษััท นิอกิเหนิ่อไปีจ�กิกิ�ริเปีิดำ
เผยริ�ยง�นิท�งกิ�ริเงินิหริ่อส�ริสนิเทศัอ่�นิๆ ต้�อส�ธุ�ริณะผ��นิ
3. มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกมาตรการคุ้มครอง ช�องท�งต้��งๆ ต้�มเง่�อนิไขที�กิฎหม�ยกิำ�หนิดำอย��งเคริ�งคริัดำ
ผู้แจ้งเบาะแส
คริบถ้วนิ แลิะต้ริงเวลิ�แลิ้วนิั�นิ บริิษััทจะเปีิดำเผยข้อมูลิต้�อไปีนิี�
บริิษัทั จัดำให้มชี อ� งท�งในิกิ�ริแจ้งเบ�ะแสแลิะริับเริ่อ� งข้อริ้องเริียนิ เพี่�อแสดำงถึงคว�มโปีริ�งใสในิกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจ ค่อ
ของทั� ง จ�กิบุ ค คลิภั�ยนิอกิแลิะพีนิั กิ ง�นิ โดำยไดำ้ กิำ� หนิดำ
กิริะบวนิกิ�ริ แลิะขั�นิต้อนิในิกิ�ริแจ้งเบ�ะแส ซั่ึ�งไดำ้เปีิดำเผยไว้ 1) ข้อ มู ลิ เผยแพีริ� แ ลิะข� � วส�ริผ� � นิเว็ บ ไซั่ต้์ ข องต้ลิ�ดำหลิักิ
ในิ website ของบริิษััท โดำย บริิษััทจัดำให้มีช�องท�งในิกิ�ริแจ้ง
ทริัพีย์ฯ แลิะเว็บไซั่ต้์ของบริิษััท
เบ�ะแส หริ่อข้อริ้องเริียนิ ในิกิริณีที�สงสัยว��จะมีกิ�ริกิริะทำ�ผิดำ 2) ข้อมูลิท�งกิ�ริเงินิผ��นิเว็บไซั่ต้์ www.setsmart.com ซั่ึ�ง
จริริย�บริริณธุุริกิิจ กิ�ริกิริะทำ�ผิดำกิฎหม�ย ริวมถึงพีฤต้ิกิริริมที�
บริิษััทนิำ�ส�งข้อมูลิงบกิ�ริเงินิทุกิคริั�งพีริ้อมกิับข้อมูลิที�จัดำส�ง
ส�อถึงกิ�ริทุจริิต้ หริ่อกิ�ริปีฏิิบัต้ิที�ไม�เท��เทียมกิันิ ผ��นิช�องท�ง
ไปียังต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ฯ แลิะสำ�นิักิง�นิ กิ.ลิ.ต้.
ดำังนิี�
3) แบบแสดำงริ�ยกิ�ริข้อมูลิปีริะจำ�ปีี/ริ�ยง�นิปีริะจำ�ปีี (แบบ
56-1 One Report)
• ส�งท�ง internet ผ��นิเว็บไซั่ต้์ของบริิษััทในิช�องท�งกิ�ริแจ้ง 4) ในิส�วนิของง�นิผู้ลิงทุนิสัมพีันิธุ์ (Investor Relation) นิั�นิ
เบ�ะแสแลิะข้อริ้องเริียนิ หริ่อ
บริิ ษัั ท ยั ง ไม� ไ ดำ้ จั ดำ ต้ั� ง หนิ่ ว ยง�นิขึ� นิ ม�เฉพี�ะ แต้� ไ ดำ้
• ส�งท�ง E- Mail : whistleblow@buildersmart.com
มอบหม�ยให้ นิ�ยสัญ่ชัย เนิ่�องสิทธุิ� เปี็นิผู้ดำูแลิกิ�ริต้ิดำต้�อ
• โทริศััพีท์ ถึง เลิข�นิุกิ�ริบริิษััท
ส่�อส�ริกิับผู้ลิงทุนิ ผู้ถ่อหุ้นิ ริวมทั�งนิักิวิเคริ�ะห์ แลิะผู้ท�ี
หม�ยเลิขโทริศััพีท์ 02-683-4900 ต้�อ 408
เกิี�ยวข้อง โดำยส�ม�ริถต้ิดำต้�อไดำ้ที�หม�ยเลิขโทริศััพีท์ของ
• ส�งจดำหม�ยลิงทะเบียนิถึง เลิข�นิุกิ�ริบริิษััท
บริิษััท ค่อ 0-2683-4900
ทั�งนิี� บริิษััทมีม�ต้ริกิ�ริคุ้มคริองผู้แจ้งเบ�ะแสหริ่อผู้ริ้องเริียนิ ในิปีี 2564 บริิษััทไดำ้เปีิดำโอกิ�สให้นิักิลิงทุนิ นิักิวิเคริ�ะห์ แลิะ
โดำยจะเกิ็บข้อมูลิแลิะต้ัวต้นิของผู้แจ้งเบ�ะแส ผู้ริ้องเริียนิแลิะ ผู้ที�สนิใจทั�วไปี ไดำ้มีโอกิ�สริับข้อมูลิข��วส�ริโดำยต้ริงจ�กิท�ง
ผู้ถูกิริ้องเริียนิเปี็นิคว�มลิับ แลิะจะเปีิดำเผยข้อมูลิเท��ที�จำ�เปี็นิ ผู้บริิห�ริของบริิษััท ในิง�นิต้��งๆ เช�นิ opportunity day, MAI
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การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
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เอกสารแนบ
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Forum แลิะง�นิบริิษััทจดำทะเบียนิพีบนิักิลิงทุนิในิต้��งจังหวัดำ
นิอกิจ�กินิี� บริิ ษัั ท ยั ง ไดำ้ ใ ห้ ข้ อ มู ลิ ข� � วส�ริผ� � นิส่� อ มวลิชนิ
หลิ�ยแขนิง เช�นิ ให้สัมภั�ษัณ์ ในิริ�ยกิ�ริวิทยุโทริทัศันิ์ แลิะ
หนิังส่อพีิมพี์ธุุริกิิจต้��งๆ เพี่�อเปี็นิช�องท�งเพีิ�มเต้ิมในิกิ�ริให้
ข้อมูลิข��วส�ริที�ทันิต้�อเวลิ�อีกิดำ้วย
2. การจัดทำารายงานทางการเงิน เพี่�อแสดำงคว�มริับผิดำชอบ
ในิกิ�ริจัดำทำ�ริ�ยง�นิท�งกิ�ริเงินิว��มีคว�มเพีียงพีอ ถูกิต้้อง
คริบถ้วนิ โปีริ�งใส เปี็นิไปีต้�มม�ต้ริฐ�นิกิ�ริบัญ่ชีที�ริับริองโดำย
ทั�วไปี แลิะ ใช้นิโยบ�ยบัญ่ชีที�เหม�ะสมแลิะถ่อปีฏิิบัต้ิโดำยสมำ��
เสมอ ต้ลิอดำจนิมี กิ �ริพีิ จ �ริณ�ถึ ง คว�มสมเหตุ้ ส มผลิแลิะ
คว�มริอบคอบในิกิ�ริจัดำทำ�งบกิ�ริเงินิของบริิษััท แลิะเพี่�อให้
ผู้มีส�วนิไดำ้ส�วนิเสียเกิิดำคว�มเช่�อมั�นิต้�อริ�ยง�นิท�งกิ�ริเงินิที�
บริิษัทั จัดำทำ�ขึนิ� ว�� เปี็นิไปีต้�มวัต้ถุปีริะสงค์ข�้ งต้้นิ คณะกิริริมกิ�ริ
บริิษัทั จึงแต้�งต้ั�งคณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ เพี่�อทำ�หนิ้�ทีส� อบท�นิ
ให้บริิษััทมีริ�ยง�นิท�งกิ�ริเงินิแลิะกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิอย��งถูกิต้้อง
เพีียงพีอ ริวมทั�งคณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบไดำ้จัดำทำ�ริ�ยง�นิของ
คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ แลิะคณะกิริริมกิ�ริบริิษััทยังไดำ้จัดำทำ�
ริ�ยง�นิคว�มริับผิดำชอบของคณะกิริริมกิ�ริในิกิ�ริจัดำทำ�ริ�ยง�นิ
ท�งกิ�ริเงินิ ซั่ึ�งคริอบคลิุมเริ่�องสำ�คัญ่ต้�มข้อพีึงปีฏิิบัต้ิสำ�หริับ
กิริริมกิ�ริบริิษััทจดำทะเบียนิที�ต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ฯ ไดำ้เสนิอแนิะไว้
ลิงนิ�มโดำยปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริแลิะปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริ โดำย
แสดำงควบคู�กิับริ�ยง�นิของผู้สอบบัญ่ชีในิริ�ยง�นิปีริะจำ�ปีี
ในิปีี 2564 บริิษััทไดำ้ให้ผู้สอบบัญ่ชีจ�กิบริิษััท เอเอ็นิเอส ออดำิท
จำ�กิัดำ เปี็นิผู้สอบบัญ่ชีของบริิษััท ซั่ึ�งมีคว�มริู้ คว�ม ชำ�นิ�ญ่
ในิวิ ช �ชี พี มี คว�มเปี็ นิ อิ ส ริะ แลิะไดำ้ ริั บ คว�มเห็ นิ ชอบจ�กิ
สำ�นิักิง�นิ กิ.ลิ.ต้. โดำยงบกิ�ริเงินิของบริิษััทไดำ้ริับกิ�ริริับริอง
โดำยไม�มีเง่�อนิไข แลิะถูกิต้้องต้�มที�ควริในิส�ริะสำ�คัญ่ ต้�มหลิักิ
กิ�ริบัญ่ชีที�ริับริองโดำยทั�วไปี แลิะผ��นิคว�มเห็นิชอบจ�กิคณะ
กิริริมกิ�ริต้ริวจสอบแลิะคณะกิริริมกิ�ริบริิษััทกิ�อนิเปีิดำเผยต้�อ
ผู้ถ่อหุ้นิ บริิษััทมีกิ�ริจัดำทำ�บทริ�ยง�นิกิ�ริวิเคริ�ะห์ของฝ้่�ย
บริิห�ริ (MD&A) ซั่ึ�งไดำ้มีกิ�ริจัดำทำ�เปี็นิริ�ยไต้ริม�ส เพี่�ออธุิบ�ย
ในิเชิงวิเคริ�ะห์เกิี�ยวกิับฐ�นิะกิ�ริเงินิแลิะผลิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิ แลิะ
ปีัจจัยที�มีผลิต้�อฐ�นิะกิ�ริเงินิ ริวมทั�งกิ�ริเปีลิี�ยนิแปีลิงที�สำ�คัญ่

หมวดที่ 4 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษััท
(Board Responsibilities)

คณะกิริริมกิ�ริบริิ ษัั ท ปีริะกิอบดำ้ ว ยผู้ ท ริงคุ ณวุ ฒิ ที� มี คว�มริู้
คว�มส�ม�ริถ แลิะปีริะสบกิ�ริณ์จ�กิหลิ�กิหลิ�ยอ�ชีพี ที�เปี็นิ
ปีริะโยชนิ์ ในิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิของคณะกิริริมกิ�ริ แลิะมีคว�มเปี็นิ
อิสริะในิกิ�ริต้ัดำสินิใจเพี่�อปีริะโยชนิ์สูงสุดำของบริิษััทแลิะผู้ถ่อหุ้นิ
โดำยริวม คณะกิริริมกิ�ริไดำ้มีส�วนิริ�วมในิกิ�ริกิำ�หนิดำ แลิะ/หริ่อ
ให้ คว�มเห็ นิ ชอบ วิ สั ย ทั ศั นิ์ ภั�ริกิิ จ กิลิยุ ท ธุ์ เปี้ � หม�ย
แผนิธุุริกิิจ แลิะงบปีริะม�ณของบริิษััท ต้ลิอดำจนิกิำ�กิับดำูแลิให้
ฝ้่�ยจัดำกิ�ริดำำ�เนิินิกิ�ริให้เปี็นิไปีต้�มแผนิธุุริกิิจแลิะงบปีริะม�ณ
ที�กิำ�หนิดำไว้อย��งมีปีริะสิทธุิภั�พีแลิะปีริะสิทธุิผลิสูงสุดำให้แกิ�
กิิจกิ�ริ แลิะคว�มมั�นิคงสูงสุดำให้แกิ�ผู้ถ่อหุ้นิ ริวมทั�งดำูแลิให้มี
บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

กิริะบวนิกิ�ริปีริะเมินิคว�มเหม�ะสมของกิ�ริควบคุมภั�ยในิ
กิ�ริต้ริวจสอบภั�ยในิ กิ�ริบริิ ห �ริคว�มเสี� ย ง กิ�ริริ�ยง�นิ
ท�งกิ�ริเงินิ แลิะมีกิ�ริต้ิดำต้�มผลิกิ�ริดำำ�เนิินิกิ�ริอย��งสมำ��เสมอ
4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
4.1.1 คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้พีิจ�ริณ�คว�มเหม�ะสม
ของโคริงสริ้ � งคณะกิริริมกิ�ริ ซั่ึ � ง กิำ � หนิดำให้
คณะกิริริมกิ�ริบริิ ษัั ท ปีริะกิอบดำ้ ว ยกิริริมกิ�ริ
อย��งนิ้อย 5 ท��นิ แลิะกิริริมกิ�ริไม�นิ้อยกิว��กิึ�งหนิึ�ง
ของจำ�นิวนิกิริริมกิ�ริทั�งหมดำต้้องมีถิ�นิฐ�นิอยู� ในิ
ริ�ชอ�ณ�จักิริ
โดำยปีัจจุบันิคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ปีริะกิอบดำ้วยกิริ
ริมกิ�ริจำ�นิวนิ 8 ท��นิ ดำังนิี�
• กิริริมกิ�ริที�เปี็นิผู้บริิห�ริ 3 ท��นิ (ริ้อยลิะ 37.50)
• กิริริมกิ�ริที�ไม�ไดำ้เปี็นิผู้บริิห�ริ 5 ท��นิ (ริ้อยลิะ
62.50) เปี็นิกิริริมกิ�ริจ�กิภั�ยนิอกิ
บริิษััทมีกิริริมกิ�ริอิสริะจำ�นิวนิ 3 ท��นิ คิดำเปี็นิ
สัดำส�วนิม�กิกิว�� 1 ในิ 3 ของจำ�นิวนิกิริริมกิ�ริทัง� คณะ
4.1.2 คณะกิริริมกิ�ริบริิ ษัั ท ไดำ้ กิำ � หนิดำโคริงสริ้ � งของ
คณะกิริริมกิ�ริ ให้ ปี ริะกิอบดำ้ ว ยกิริริมกิ�ริที� มี
คุณสมบัต้ิ หลิ�กิหลิ�ย โดำยเปี็นิบุคคลิที�มีคว�มริู้
คว�มส�ม�ริถ มีปีริะสบกิ�ริณ์ มีคุณธุริริมแลิะ
จริิยธุริริมไดำ้ริับคว�มเช่�อถ่อเปี็นิที�ยอมริับโดำยทั�วไปี
มีคว�มหลิ�กิหลิ�ยของทักิษัะ ปีริะกิอบดำ้วยทักิษัะ
ดำ้�นิต้��งๆ เช�นิ ดำ้�นิภั�วะอุต้ส�หกิริริม (Industry
Knowledge) ดำ้�นิบัญ่ชีกิ�ริเงินิ ดำ้�นิกิ�ริจัดำกิ�ริ
แลิะดำ้�นิอ่�นิๆ ซั่ึ�งสอดำคลิ้องแลิะเปี็นิปีริะโยชนิ์ต้�อ
กิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจของบริิษััทแลิะบริิษััทย�อย บริิษััท
กิำ�หนิดำคุณสมบัต้ิของกิริริมกิ�ริอิสริะไปีเปี็นิต้�ม
ของสำ�นิักิง�นิ กิ.ลิ.ต้.
4.1.3 บริิษัทั มีกิ�ริแบ�งแยกิบทบ�ทหนิ้�ที� แลิะคว�มริับผิดำชอบ
ในิกิ�ริปีฏิิ บั ต้ิ ง �นิของคณะกิริริมกิ�ริบริิ ษัั ท แลิะ
ฝ้่ �ยบริิห�ริ ออกิจ�กิกิันิ อย��งชั ดำเจนิ แลิะเปี็นิ
ลิ�ยลิักิษัณ์อักิษัริ
4.1.4 กิริริมกิ�ริบริิษััทมีว�ริะกิ�ริดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่ง 3 ปีี ในิ
กิ�ริปีริะชุ ม ส�มั ญ่ ผู ้ ถ่ อ หุ ้ นิ ปีริะจำ � ปีี ทุ กิ คริั� ง ให้
กิริริมกิ�ริจำ�นิวนิ 1 ในิ 3 ออกิจ�กิต้ำ�แหนิ่ง โดำยให้
กิริริมกิ�ริที�ดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งนิ�นิที�สุดำเปี็นิผู้ออกิจ�กิ
ต้ำ � แหนิ่ ง ทั� ง นิี� ไม� ไ ดำ้ มี กิ �ริกิำ � หนิดำจำ � นิวนิปีี ใ นิ
กิ�ริดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งของกิริริมกิ�ริอิสริะ หริ่อกิำ�หนิดำ
จำ�นิวนิว�ริะในิกิ�ริดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งกิริริมกิ�ริต้ิดำต้�อ
กิันิไดำ้นิ�นิที�สุดำไว้ แต้�จะพีิจ�ริณ�จ�กิคว�มริู้แลิะมี
ปีริะสบกิ�ริณ์ที�เปี็นิปีริะโยชนิ์ต้�อกิ�ริดำำ�เนิินิกิิจกิ�ริ
ของบริิษััทเปี็นิสำ�คัญ่
ริายงานปริะจำำ าปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)
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4.1.5 คณะกิริริมกิ�ริบริิษัทั ต้ริะหนิักิถึงคว�มสำ�คัญ่ในิเริ่อ� ง
กิ�ริปีฏิิ บั ต้ิ ห นิ้ � ที� อ ย� � งมี ปี ริะสิ ท ธุิ ภั �พีในิฐ�นิะ
กิริริมกิ�ริบริิษััท จึงมีนิโยบ�ยกิ�ริดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่ง
กิริริมกิ�ริในิบริิ ษัั ท อ่� นิ เพี่� อ ให้ ส อดำคลิ้ อ งกิั บ แนิว
ปีฏิิบัต้ิที�ดำี โดำยกิำ�หนิดำให้กิริริมกิ�ริแต้�ลิะคนิจะดำำ�
ริงต้ำ�แหนิ่งกิริริมกิ�ริในิบริิษััทจดำทะเบียนิไดำ้ไม�เกิินิ
5 บริิษััท สำ�หริับปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริจะดำำ�
ริงต้ำ�แหนิ่งกิริริมกิ�ริหริ่อกิริริมกิ�ริผู้จัดำกิ�ริหริ่อ
ปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริในิบริิษััทอ่�นินิอกิเหนิ่อ
จ�กิบริิษััทย�อย บริิษััทริ�วม หริ่อบริิษััทอ่�นิที�บริิษััท
ถ่ อ หุ้ นิ ไดำ้ กิ็ ต้� อ เม่� อ ไดำ้ ริั บ กิ�ริอนิุ มั ต้ิ จ �กิคณะ
กิริริมกิ�ริบริิษััทแลิ้วเท��นิั�นิ
4.1.6 บริิษััทจัดำให้มีนิโยบ�ยในิกิ�ริไปีดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งเปี็นิ
กิริริมกิ�ริหริ่อผู้บริิห�ริในิบริิษััทย�อยของกิริริมกิ�ริ
ผู้บริิห�ริ หริ่อ พีนิักิง�นิบริิษััท ริวมทั�งมีริะบบกิ�ริ
ต้ิดำต้�มดำูแลิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิแลิะกิ�ริกิำ�หนิดำทิศัท�ง
ในิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของบริิษััทย�อย ทั�งนิี� เพี่�อให้มั�นิใจ
ว�� บริิษัทั ส�ม�ริถต้ิดำต้�มควบคุมดำูแลิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิ
ของบริิษััทย�อยไดำ้อย��งมีปีริะสิทธุิภั�พี
นิอกิจ�กินิี� คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้จัดำให้มีคณะกิริริมกิ�ริชุดำ
ต้��งๆ เพี่�อช�วยศัึกิษั�ในิริ�ยลิะเอียดำแลิะกิลิั�นิกิริองง�นิ อันิจะ
ช�วยเพีิ�มปีริะสิทธุิภั�พีในิกิ�ริทำ�ง�นิของคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท
แลิะเพี่�อคว�มโปีริ�งใสในิกิ�ริปีฏิิบัต้ิหนิ้�ที� โดำยมีริ�ยลิะเอียดำ
ต้�มหัวข้อ “คณะกิริริมกิ�ริชุดำย�อย”
4.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ปีฏิิ บั ต้ิ ห นิ้ � ที� ใ ห้ เ ปี็ นิ ไปีต้�มกิฎหม�ย วั ต้ ถุ ปี ริะสงค์
ข้อบังคับของบริิษััท ต้ลิอดำจนิมต้ิของที�ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิดำ้วย
คว�มซั่่�อสัต้ย์สุจริิต้ แลิะริะมัดำริะวังริักิษั�ผลิปีริะโยชนิ์ของ
บริิษััท
2. กิำ�หนิดำเปี้�หม�ย แนิวท�ง นิโยบ�ย แผนิง�นิ แลิะงบปีริะม�ณ
ของบริิษััท ควบคุมกิำ�กิับดำูแลิกิ�ริบริิห�ริ กิ�ริจัดำกิ�ริของ
ฝ้่ � ยบริิ ห �ริหริ่ อ ของบุ ค คลิใดำๆ ซั่ึ� ง ไดำ้ ริั บ มอบหม�ยให้
ดำำ�เนิินิง�นิดำังกิลิ��ว เพี่�อให้แนิ่ใจว��ฝ้่�ยบริิห�ริหริ่อบุคคลิ
ใดำๆ นิั�นิ ไดำ้ปีฏิิบัต้ิต้�มนิโยบ�ยที�คณะกิริริมกิ�ริกิำ�หนิดำ
3. มีอำ�นิ�จแต้�งต้ั�งปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริ ปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริ
หนิึ�งคนิหริ่อหลิ�ยคนิ แลิะ/หริ่อต้ำ�แหนิ่งอ่�นิใดำ ให้ดำำ�ริง
ต้ำ�แหนิ่งภั�ยในิริะยะเวลิ�ที�คณะกิริริมกิ�ริอ�จกิำ�หนิดำขึ�นิ
แลิะคณะกิริริมกิ�ริอ�จมอบหม�ยหริ่อกิำ�หนิดำอำ�นิ�จให้แกิ�
บุคคลิดำังกิลิ��วนิั�นิ ต้�มที�คณะกิริริมกิ�ริเห็นิสมควริซั่ึ�งเปี็นิ
อำ�นิ�จที�ต้�มกิฎหม�ยหริ่อต้�มข้อบังคับบริิษััทมิไดำ้กิำ�หนิดำ
ไว้ว��เปี็นิอำ�นิ�จของผู้ถ่อหุ้นิ
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4. มีอำ�นิ�จเลิ่อกิต้ั�งกิริริมกิ�ริจำ�นิวนิหนิึ�งเปี็นิคณะกิริริมกิ�ริ
บริิห�ริ แลิะอนิุกิริริมกิ�ริ แลิะ/หริ่อ คณะที�ปีริึกิษั�อ่�นิใดำต้�ม
คว�มเหม�ะสมเพี่�อดำำ�เนิินิกิิจกิ�ริอย��งหนิึ�งอย��งใดำหริ่อ
หลิ�ยหลิ�ยกิ็ไดำ้
5. ริักิษั�ผลิปีริะโยชนิ์ของผู้ถ่อหุ้นิ แลิะควบคุมกิำ�กิับดำูแลิให้มี
กิ�ริเปีิดำเผยข้อมูลิริวมทั�งจัดำทำ�ริ�ยง�นิต้��งๆ ให้ถูกิต้้อง
คริบถ้วนิแลิะเปี็นิไปีต้�มเกิณฑ์์แลิะม�ต้ริฐ�นิที�กิำ�หนิดำ
6. มีหนิ้�ที�กิำ�กิับให้บริิษััทมีริะบบกิ�ริควบคุมภั�ยในิ แลิะกิ�ริ
ต้ริวจสอบภั�ยในิที� มี ปี ริะสิ ท ธุิ ภั�พีโดำยจั ดำ ให้ มี หนิ่วยง�นิ
ต้ริวจสอบภั�ยในิเปี็ นิ ผู้ ต้ิ ดำ ต้�มแลิะดำำ� เนิิ นิ กิ�ริริ� ว มแลิะ
ปีริะส�นิง�นิกิับคณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ
7. มีหนิ้�ที�จัดำให้มีกิ�ริจัดำทำ�ริ�ยง�นิท�งกิ�ริเงินิแลิะต้้องจัดำให้
มี ผู้ ส อบบั ญ่ ชี ต้ ริวจสอบ แลิะ/หริ่ อ สอบท�นิริ�ยง�นิ
ท�งกิ�ริเงินินิั�นิให้เสริ็จกิ�อนิจะมีกิ�รินิำ�เสนิอต้�อที�ปีริะชุมผู้
ถ่อหุ้นิ
8. ดำำ�เนิินิกิ�ริในิเริ่�องดำังต้�อไปีนิี�เม่�อไดำ้ริับอนิุมัต้ิจ�กิที�ปีริะชุม
ผู้ถ่อหุ้นิดำ้วยคะแนินิเสียงไม�นิ้อยกิว��ส�มในิสี� (3/4) ของ
จำ�นิวนิเสียงทัง� หมดำของผูถ้ อ่ หุนิ้ ซั่ึง� ม�ปีริะชุมแลิะมีสทิ ธุิออกิ
เสี ย งลิงคะแนินิ ทั� ง นิี� กิริริมกิ�ริซั่ึ� ง มี ส� ว นิไดำ้ เ สี ย หริ่ อ มี
คว�มขัดำแย้งท�งผลิปีริะโยชนิ์กิับบริิษััทในิเริ่�องใดำเริ่�องหนิึ�ง
ไม�มีสิทธุิออกิเสียงในิเริ่�องนิั�นิ
(กิ) กิ�ริข�ย หริ่อโอนิกิิจกิ�ริของบริิษััททั�งหมดำหริ่อบ�งส�วนิ
ที�สำ�คัญ่ให้แกิ�บุคคลิอ่�นิ
(ข) กิ�ริซั่่�อ หริ่อริับโอนิกิิจกิ�ริของบริิษััทเอกิชนิหริ่อบริิษััท
มห�ชนิอ่�นิม�เปี็นิของบริิษััท
(ค) กิ�ริทำ� แกิ้ไข หริ่อยกิเลิิกิสัญ่ญ่�เกิี�ยวกิับกิ�ริให้เช��
กิิ จ กิ�ริของบริิ ษัั ท ทั� ง หมดำหริ่ อ บ�งส� ว นิที� สำ � คั ญ่
กิ�ริมอบหม�ยให้ บุ ค คลิอ่� นิ ใดำเข้ � จั ดำ กิ�ริธุุ ริ กิิ จ ของ
บริิ ษัั ท หริ่ อ กิ�ริควบริวมกิิ จ กิ�ริกิั บ บุ ค คลิอ่� นิ โดำยมี
วัต้ถุปีริะสงค์เพี่�อกิ�ริแบ�งผลิกิำ�ไริข�ดำทุนิกิันิ
(ง) กิ�ริแกิ้ไขเพีิ�มเต้ิมหนิังส่อบริิคณห์สนิธุิ หริ่อข้อบังคับ
ของบริิษััท
(จ) กิ�ริเพีิ�มหริ่อลิดำทุนิจดำทะเบียนิของบริิษััท
(ฉ) กิ�ริเลิิกิบริิษััท
(ช) กิ�ริออกิหุ้นิกิู้ของบริิษััท
(ซั่) กิ�ริควบริวมกิิจกิ�ริบริิษััทกิับบริิษััทอ่�นิ
9. กิำ�กิับดำูแลิให้บริิษััทหริ่อบริิษััทย�อยปีฏิิบัต้ิต้�มข้อกิำ�หนิดำ
แลิะปีริะกิ�ศัต้ลิ�ดำหลิั กิ ทริั พี ย์ แ ห� ง ปีริะเทศัไทย ริวมทั� ง
กิฎหม�ยว��ดำ้วยหลิักิทริัพีย์แลิะต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์เกิีย� วกิับกิ�ริ
ทำ�ริ�ยกิ�ริเกิี�ยวโยงกิันิ หริ่อริ�ยกิ�ริเกิี�ยวกิับกิ�ริไดำ้ม�หริ่อ
จำ�หนิ่�ยไปีซั่ึ�งสินิทริัพีย์ของ บริิษััทหริ่อบริิษััทย�อย
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4.3 อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษััท
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทมีอำ�นิ�จกิำ�หนิดำนิโยบ�ยแลิะอนิุมัต้ิเริ่�อง
ต้��งๆ ของบริิษััทต้�มขอบเขต้หนิ้�ที�ที�กิำ�หนิดำโดำยกิฎหม�ย
ข้อบังคับบริิษััท แลิะมต้ิที�ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิ ซั่ึ�งริวมถึงกิ�ริกิำ�หนิดำ
แลิะทบทวนิวิสยั ทัศันิ์ กิลิยุทธุ์ในิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิ แผนิงบปีริะม�ณ
แลิะแผนิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิธุุริกิิจปีริะจำ�ปีี กิ�ริต้ิดำต้�มแลิะปีริะเมินิ
ผลิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิให้เปี็นิไปีต้�มแผนิที�กิำ�หนิดำไว้ แลิะกิ�ริดำูแลิ
ริ�ยจ��ยลิงทุนิ (Capital Expenditure) กิ�ริเข้�ควบริวมกิิจกิ�ริ
กิ�ริแบ�งแยกิ กิิจกิ�ริ แลิะกิ�ริเข้�ริ�วมทุนิ

รายการให้ความิช่วยเหลือทางการเงินกับบริษััทย่อย :
ถ้�ขนิ�ดำของเงินิให้กิู้ย่มสะสมริวมกิันิม�กิกิว�� 30 ลิ้�นิบ�ทให้
อยู�ดำุลิยพีินิิจของคณะกิริริมกิ�ริ แต้�ถ้�นิ้อยกิว�� 30 ลิ้�นิบ�ทให้
อยู�ในิดำุลิยพีินิิจของกิริริมกิ�ริบริิห�ริ โดำยกิ�ริให้กิู้แต้�ลิะคริั�งจะ
ต้้องชี�แจงเหตุ้ผลิให้คณะกิริริมกิ�ริริับทริ�บทุกิคริั�ง

รายการเปิดบัญช่และปิดบัญช่กับธนาคารและสิถืาบันการเงิน
คณะกิริริมกิ�ริไดำ้มอบหม�ยให้คณะกิริริมกิ�ริบริิห�ริมีอำ�นิ�จที�
จะแต้� ง ต้ั� ง แลิะเปีลิี� ย นิแปีลิงบุ ค คลิผู้ มี อำ� นิ�จลิงนิ�มกิริะทำ�
กิ�ริแทนิบริิษััทเพี่�อเปีิดำแลิะปีิดำบัญ่ชีกิับธุนิ�ค�ริแลิะสถ�บันิ
สิรุปอ�านาจอนุมิัติของคณะกรรมิการ , กรรมิการบริหารและผูู้้ กิ�ริเงินิ แลิะกิำ�หนิดำขอบเขต้อำ�นิ�จหนิ้�ทีข� องผูท้ ไ�ี ดำ้ริบั กิ�ริแต้�งต้ัง�
บริหาร (เฉพึาะรายการท่�มิ่นัยสิ�าคัญ)
ดำังกิลิ��ว เปี็นิไปีต้�มที�คณะกิริริมกิ�ริไดำ้กิำ�หนิดำไว้แลิ้ว
รายการธุรกรรมิการค้าปกติ :
คณะกิริริมกิ�ริไดำ้มอบหม�ยให้คณะกิริริมกิ�ริบริิห�ริ เปี็นิผู้มี รายการกู้ยืมิและค��าประกันของบริษััทและบริษััทย่อย
อำ�นิ�จพีิจ�ริณ�แลิะบริิห�ริง�นิในิเริ่�องที�เกิี�ยวกิับกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิ ในิกิ�ริทำ�ริ�ยกิ�ริกิู้ย่มใดำๆ จ�กิธุนิ�ค�ริแลิะสถ�บันิกิ�ริเงินิของ
ต้�มปีกิต้ิ ข องบริิษััท แต้�ถ ้�ขนิ�ดำของริ�ยกิ�ริใหญ่�ม�กิกิว�� บริิษััทแลิะบริิษััทย�อย ริวมถึงกิ�ริให้กิ�ริคำ��ปีริะกิันิโดำยบริิษััท
50 ลิ้�นิบ�ท จะต้้องริ�ยง�นิต้�อคณะกิริริมกิ�ริในิกิ�ริปีริะชุมคริั�ง บิวเดำอสม�ริ์ท จำ�กิัดำ(มห�ชนิ)
ต้�อไปี
วงเงินิใหม�
: ต้้องขออนิุมัต้ิจ�กิคณะกิริริมกิ�ริ
รายการธุรกรรมิซื้ื�อ-ขายอสิังหาริมิทรัพึย์ :
บริิษััทกิ�อนิทำ�ริ�ยกิ�ริ
กิ�ริซั่่�อข�ยอสังห�ริิมทริัพีย์ ใดำๆ ของบริิษััทให้อยู�ในิดำุลิยพีินิิจ วงเงินิเดำิม (ต้�ออ�ยุวงเงินิ) : ไม�ขออนิุมัต้ิจ�กิคณะกิริริมกิ�ริ
ของคณะกิริริมกิ�ริเปี็นิผู้พีิจ�ริณ�คว�มเหม�ะสม
บริิษััทกิ�อนิทำ�ริ�ยกิ�ริ
กิ�ริคำ��ปีริะกิันิโดำย บริิษััท : ต้้องขออนิุมัต้ิจ�กิคณะกิริริมกิ�ริ
บริิษััทกิ�อนิทำ�ริ�ยกิ�ริ
รายการ
(ต่อครั้ง)

คณะกรรมการ
บริษััท
(Board of
Directors)

คณะกรรมการ
บริหาร
(Executive
Committee)

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
(CEO)

ผู้อำานวยการฝ่าย
บัญชีและการเงิน
(CFO)

ผู้อำานวยการ
ฝ่าย

ธุริกริริมปกติ
มูลค่ามากกว่า 50 ลบ.
มูลค่าระหว่าง 20-50 ลบ.
มูลค่าระหว่าง 5-20 ลบ.
มูลค่าระหว่าง 1-5 ลบ.
มูลค่าไม่เกิน 1 ลบ.
ซื้อ-ข�ย์ อสำังห�ริิมทริัพย์์

x
x
x
x
x

ทุกขนาดของรายการ
ให้เงินักู้ย์ืมบริิษััทในัเคริือ

x

- ทุกขนาดรายการ
ให้ค้ำ�ปริะกันักับบริิษััทในัเคริือ

x

- ทุกขนาดรายการ
เปิดบัญชีและปิดบัญชีกับธนั�ค�ริ
และสำถ�บันัก�ริเงินั

x
x

เงินัลงทุนั/เงินัฝ�ก

ให้แจ้งคณะกริริมก�ริเพื่อทริ�บในัก�ริปริะชุมคริั้งต่อไป
x
x
x

X
X

x

x

เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการอนุมัติ
บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)
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อนิึ�ง ในิกิริณีที� บริิษััทหริ่อบริิษััทย�อยเข้�ทำ�ริ�ยกิ�ริกิับบุคคลิที�
เกิี�ยวโยงกิันิของบริิษััท อำ�นิ�จอนิุมัต้ิจะต้้องพีิจ�ริณ�เกิณฑ์์
กิ�ริทำ� “ริ�ยกิ�ริที�เกิี�ยวโยงกิันิ” ต้�มม�ต้ริ� 89/12 ของพีริบ.
หลิักิทริัพีย์ฯ ปีริะกิ�ศัคณะกิริริมกิ�ริต้ลิ�ดำทุนิที� ทจ.21/2551
แลิะต้้องเปีิดำเผยข้อมูลิต้�มปีริะกิ�ศัต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ฯ เริ่�อง
ริ�ยกิ�ริที�เกิี�ยวโยงกิันิ พี.ศั. 2546 ควบคู�ดำ้วย
ในิกิริณีที� บริิษััทหริ่อบริิษััทย�อยทำ�ริ�ยกิ�ริซั่่�อหริ่อข�ยสินิทริัพีย์
อำ�นิ�จอนิุมัต้ิจะต้้องพีิจ�ริณ�เกิณฑ์์กิ�ริทำ� “ริ�ยกิ�ริไดำ้ม�หริ่อ
จำ�หนิ่�ยไปีซั่ึง� สินิทริัพีย์” ต้�มม�ต้ริ� 89/29 ของพีริบ.หลิักิทริัพีย์ฯ
ปีริะกิ�ศัคณะกิริริมกิ�ริต้ลิ�ดำทุนิที� ทจ.20/2551 แลิะต้้องเปีิดำ
เผยข้อมูลิต้�มปีริะกิ�ศัต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ฯ เริ่�องกิ�ริไดำ้ม�หริ่อ
จำ�หนิ่�ยไปีซั่ึ�งสินิทริัพีย์ พี.ศั.2547 ควบคู�ดำ้วย
4.4 การประชุมคณะกรรมการ
4.4.1 คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้มีกิ�ริกิำ�หนิดำต้�ริ�งกิ�ริ
ปีริะชุมลิ�วงหนิ้�เปี็นิริ�ยปีี แลิะแจ้งให้กิริริมกิ�ริ
แต้� ลิ ะคนิทริ�บกิำ � หนิดำกิ�ริดำั ง กิลิ� � ว เพี่� อ ให้
กิริริมกิ�ริส�ม�ริถจัดำเวลิ�แลิะเข้�ริ�วมปีริะชุมไดำ้
โดำยมีกิำ�หนิดำกิ�ริปีริะชุมขั�นิต้ำ��จำ�นิวนิ 4 คริั�งต้�อปีี
ซั่ึ�งเหม�ะสมกิับกิ�ริทำ�หนิ้�ที�ของคณะกิริริมกิ�ริ
บริิษััท แลิะลิักิษัณะธุุริกิิจของบริิษััท อย��งไริกิ็ต้�ม
อ�จมีกิ�ริปีริะชุมพีิเศัษัเพีิ�มต้�มคว�มจำ�เปี็นิ ทั�งนิี�
ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริแลิะปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริจะ
ริ� ว มกิั นิ พีิ จ �ริณ�กิำ � หนิดำว�ริะกิ�ริปีริะชุ ม แลิะ
กิริริมกิ�ริบริิษัทั แต้�ลิะคนิมีคว�มเปี็นิอิสริะทีจ� ะเสนิอ
เริ่�องเข้�สู�ว�ริะกิ�ริปีริะชุม
ในิปีี 2564 บริิษััทจัดำให้มีกิ�ริปีริะชุมคณะกิริริมกิ�ริ
บริิษััท จำ�นิวนิ 6 คริั�ง กิริริมกิ�ริแต้�ลิะคนิเข้�ริ�วม
ปีริะชุมอย��งสมำ��เสมอ ริ�ยลิะเอียดำกิ�ริเข้�ริ�วม
ปีริะชุมของคณะกิริริมกิ�ริแลิะคณะกิริริมกิ�ริชุดำ
ย�อย ปีริ�กิฏิในิหัวข้อ”คณะกิริริมกิ�ริ”

4.4.3 กิ�ริวินิจิ ฉัยชีข� �ดำของทีปี� ริะชุมคณะกิริริมกิ�ริบริิษัทั
ให้ถ่อคะแนินิเสียงข้�งม�กิ โดำยกิริริมกิ�ริคนิหนิึ�งมี
เสียงหนิึ�ง ในิกิ�ริลิงคะแนินิกิริริมกิ�ริซั่ึ�งมีส�วนิไดำ้
เสียในิเริ่�องใดำไม�มีสิทธุิออกิเสียงลิงคะแนินิในิเริ่�อง
นิั�นิ ถ้�คะแนินิเสียงเท��กิันิให้ปีริะธุ�นิที�ปีริะชุมออกิ
เสียงเพีิ�มขึ�นิอีกิหนิึ�งเสียงเปี็นิเสียงชี�ข�ดำ นิอกิจ�กินิี�
บริิษััทยังไดำ้กิำ�หนิดำนิโยบ�ยจำ�นิวนิองค์ปีริะชุมขั�นิต้ำ��
ณ ขณะที�คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทจะลิงมต้ิในิที�ปีริะชุม
คณะกิริริมกิ�ริ โดำยต้้องมีกิริริมกิ�ริอยู�ไม�นิ้อยกิว��
2 ในิ 3 ของจำ�นิวนิ กิริริมกิ�ริทั�งหมดำ
4.4.4 ในิกิ�ริปีริะชุ ม คณะกิริริมกิ�ริบริิ ษัั ท ปีริะธุ�นิ
กิริริมกิ�ริไดำ้ จั ดำ สริริเวลิ�ไว้ อ ย� � งเพีี ย งพีอที� ฝ้่ � ย
บริิห�ริจะเสนิอเริ่�อง แลิะม�กิพีอที�กิริริมกิ�ริบริิษััท
จะอภัิปีริ�ยปีัญ่ห�สำ�คัญ่อย��งริอบคอบโดำยทั�วกิันิ
ริวมทั� ง ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริไดำ้ ส� ง เสริิ ม ให้ มี กิ�ริใช้
ดำุ ลิ ยพีิ นิิ จ ที� ริ อบคอบ นิอกิจ�กินิี� ค ณะกิริริมกิ�ริ
บริิ ษัั ท สนิั บ สนิุ นิ ให้ เ ชิ ญ่ ผู้ บ ริิ ห �ริเข้ � ริ� ว มปีริะชุ ม
คณะกิริริมกิ�ริบริิษัทั เพี่อ� ชีแ� จงแลิะให้ขอ้ มูลิเพีิม� เต้ิม
ในิฐ�นิะที�เกิี�ยวข้องกิับว�ริะที�เสนิอโดำยต้ริง ริวมทั�ง
กิริริมกิ�ริบริิษััทส�ม�ริถสอบถ�มข้อมูลิเพีิ�มเต้ิม
จ�กิเลิข�นิุกิ�ริบริิษััท นิอกิจ�กินิี� ในิกิริณีที�จำ�เปี็นิ
คณะกิริริมกิ�ริอ�จให้บริิษััทเสนิอคว�มเห็นิของที�
ปีริึกิษั�หริ่อผู้เชี�ยวช�ญ่พีิเศัษัจ�กิภั�ยนิอกิไดำ้
4.4.5 เลิข�นิุกิ�ริบริิษัทั จัดำให้มกิี �ริบันิทึกิริ�ยง�นิกิ�ริปีริะชุม
อย��งถูกิ ต้้อง คริบถ้วนิ ซั่ึ�งมีริ�ยลิะเอีย ดำ เช� นิ
ช่�อกิริริมกิ�ริที�เข้�ริ�วมปีริะชุมแลิะลิ�ปีริะชุม สริุปี
ส�ริะสำ�คัญ่แลิะปีริะเดำ็นิที�มีกิ�ริอภัิปีริ�ย แลิะมต้ิ
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทไว้อย��งชัดำเจนิ ส�ม�ริถต้ริวจ
สอบไดำ้ เปี็นิไปีต้�มที�กิฎหม�ยกิำ�หนิดำ โดำย บริิษััท
มีริะบบกิ�ริจัดำเกิ็บริ�ยง�นิกิ�ริปีริะชุมทีดำ� แี ลิะริัดำกิุม
4.5 ประธานกรรมการบริษััทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริบริิ ษัั ท เปี็ นิ กิริริมกิ�ริที� ไ ม� ไ ดำ้ เ ปี็ นิ ผู้ บ ริิ ห �ริ
ไม� เ ปี็ นิ บุ ค คลิเดำี ย วกิั บ ปีริะธุ�นิเจ้ � หนิ้ � ที� บ ริิ ห �ริ แลิะไม� มี
คว�มสัมพีันิธุ์ ใดำๆ กิับฝ้่�ยบริิห�ริ โดำยมีบทบ�ท อำ�นิ�จ แลิะ
หนิ้�ทีท� แี� บ�งแยกิออกิจ�กิกิันิอย��งชัดำเจนิ โดำยทำ�หนิ้�ทีต้� �� งๆ ดำังนิี�

4.4.2 บริิษัทั มีนิโยบ�ยกิ�ริจัดำส�งหนิังส่อเชิญ่ปีริะชุมพีริ้อม
เอกิส�ริปีริะกิอบกิ�ริปีริะชุมในิว�ริะต้��งๆ โดำยมีริ�ย
ลิะเอียดำปีริะกิอบว�ริะกิ�ริปีริะชุมอย��งชัดำเจนิ แลิะ
เพีียงพีอในิกิ�ริพีิจ�ริณ�ให้กิริริมกิ�ริบริิษััททริ�บ
ลิ�วงหนิ้�กิ�อนิกิ�ริปีริะชุมอย��งนิ้อย 3-5 วันิทำ�กิ�ริ
เพี่อ� ให้กิริริมกิ�ริบริิษัทั ไดำ้มเี วลิ�ศัึกิษั�ข้อมูลิอย��ง 1. กิำ � กิั บ ดำู แ ลิให้ ค ณะกิริริมกิ�ริบริิ ษัั ท มี โ คริงสริ้ � งแลิะองค์
ปีริะกิอบที�เหม�ะสม
เพีี ย งพีอกิ� อ นิเข้ � ริ� ว มปีริะชุ ม (ยกิเว้นิว�ริะเริ�ง
ดำ�วนิเพี่�อปีริะโยชนิ์สูงสุดำของบริิษััทจะจัดำส�งเอกิส�ริ 2. ปีริะส�นิง�นิปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริในิกิ�ริเริียกิปีริะชุม
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท แลิะดำูแลิให้กิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้ริั บ
ให้ทันิอย��งนิ้อย 1 วันิกิ�อนิปีริะชุม)
ข้อมูลิอย��ง ถูกิต้้อง คริบถ้วนิ ชัดำเจนิ แลิะทันิเวลิ�กิ�อนิ
กิ�ริปีริะชุมเพี่�อให้กิริริมกิ�ริบริิษััทส�ม�ริถต้ัดำสินิใจไดำ้อย��ง
เหม�ะสม
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3. ดำำ�เนิินิกิ�ริปีริะชุมคณะกิริริมกิ�ริบริิษััทต้�มริะเบียบว�ริะ
ข้อบังคับของบริิษััท แลิะกิฎหม�ย
4. เปี็นิผู้นิำ�ของคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท แลิะเปี็นิปีริะธุ�นิในิกิ�ริ
ปีริะชุมคณะกิริริมกิ�ริบริิษััทแลิะสริุปีมต้ิที�ปีริะชุมแลิะสิ�งที�
จะต้้องดำำ�เนิินิกิ�ริต้�อไปีอย��งชัดำเจนิ
5. จัดำสริริเวลิ�อย��งเพีียงพีอ แลิะส�งเสริิมให้กิริริมกิ�ริบริิษััท
ทุกิคนิอภัิปีริ�ย แลิกิเปีลิี�ยนิคว�มคิดำเห็นิไดำ้อย��งเต้็มที� เปี็นิ
อิสริะ แลิะใช้ดำุลิยพีินิิจอย��งริอบคอบ โดำยคำ�นิึงถึงผู้มีส�วนิ
ไดำ้ส�วนิเสียทุกิฝ้่�ยอย��งคริบถ้วนิ
6. กิำ � หนิดำให้ มี กิ �ริปีริะชุ ม คณะกิริริมกิ�ริบริิ ษัั ท โดำยไม� มี
กิริริมกิ�ริบริิษััทที�ม�จ�กิฝ้่�ยจัดำกิ�ริ
7. เปี็นิผู้นิำ�ในิกิ�ริปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิให้เปี็นิไปีต้�มริะเบียบว�ริะ
ข้อบังคับของบริิษัทั แลิะกิฎหม�ยโดำยจัดำสริริเวลิ�ให้เหม�ะสม
ริวมทั� ง เปีิ ดำ โอกิ�สให้ ผู้ ถ่ อ หุ้ นิ แสดำงคว�มคิ ดำ เห็ นิ อย� � ง
เท��เทียมกิันิแลิะดำูแลิให้มีกิ�ริต้อบข้อซั่ักิถ�มของผู้ถ่อหุ้นิ
อย��งเหม�ะสมแลิะโปีริ�งใส
8. สนิับสนิุนิแลิะเปี็นิแบบอย��งที�ดำีในิกิ�ริปีฏิิบัต้ิต้�มนิโยบ�ย
บริิห�ริกิิจกิ�ริที�ดำีแลิะต้�อต้้�นิคอริ์ริัปีชั�นิ แลิะจริริย�บริริณ
ธุุริกิิจ แลิะส�งเสริิมให้เกิิดำวัฒนิธุริริมองค์กิริที�มีจริิยธุริริมแลิะ
กิ�ริกิำ�กิับดำูแลิกิิจกิ�ริที�ดำี แลิะกิำ�กิับดำูแลิให้มีกิ�ริเปีิดำเผย
ข้อมูลิแลิะกิ�ริจัดำกิ�ริอย��งโปีริ�งใสในิกิริณีท�ีมีคว�มขัดำแย้ง
ท�งผลิปีริะโยชนิ์
9. กิ�ริเสริิมสริ้�งคว�มสัมพีันิธุ์อันิดำีริะหว��งกิริริมกิ�ริที�เปี็นิ
ผู้บริิห�ริแลิะกิริริมกิ�ริที�ไม�เปี็นิผู้บริิห�ริ แลิะริะหว��งคณะ
กิริริมกิ�ริแลิะฝ้่�ยจัดำกิ�ริ
10. กิำ � กิั บ ดำู แ ลิให้กิ�ริปีฏิิ บั ต้ิ ห นิ้ �ที�ของคณะกิริริมกิ�ริบริิษัั ท
โดำยริวม คณะกิริริมกิ�ริชุดำย�อยต้��งๆ แลิะกิริริมกิ�ริบริิษััท
แต้�ลิะคนิ เปี็นิไปีอย��งมีปีริะสิทธุิภั�พีแลิะเกิิดำปีริะสิทธุิผลิ
แลิะบริริลิุวัต้ถุปีริะสงค์ต้�มแผนิง�นิที�กิำ�หนิดำไว้
ส�วนิอำ�นิ�จหนิ้�ที�ของปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริ คณะกิริริมกิ�ริ
บริิษััทไดำ้มอบหม�ยหนิ้�ที� ให้เปี็นิผู้มีอำ�นิ�จดำำ�เนิินิกิ�ริต้��งๆ
แทนิบริิษััท ซั่ึ�งส�ม�ริถสริุปีส�ริะสำ�คัญ่ ไดำ้ดำังนิี�
1. กิ�ริดำำ�เนิินิกิิจกิ�ริต้�มปีกิต้ิธุุริะของบริิษััทแลิะอนิุมัต้ิเงินิ
กิู้ย่มริะหว��งกิันิต้�มอำ�นิ�จอนิุมัต้ิ แลิะดำูแลิค��ใช้จ��ยในิกิ�ริ
ดำำ�เนิินิกิ�ริต้�มที�กิำ�หนิดำให้ดำำ�เนิินิกิ�ริต้�มเง่�อนิไขที�บริิษััท
กิำ�หนิดำ
2. กิ�ริทำ�นิิต้ิกิริริม สัญ่ญ่� ข้อต้กิลิง หริ่อข้อผูกิมัดำในินิ�มของ
บริิษััทเกิี�ยวกิับกิิจกิ�ริใดำๆ ที�คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้มีมต้ิ
อนิุมัต้ิ หริ่อ ให้คว�มเห็นิชอบไว้แลิ้ว
3. กิ�ริทำ�กิ�ริว��จ้�ง จ��ยค��จ้�ง ปีลิดำออกิ แลิะกิ�ริอ่�นิๆ
ต้�มคว�มจำ�เปี็นิแลิะสมควริกิับลิูกิจ้�ง
4. กิ�ริแต้�งต้ั�งทนิ�ยคว�ม แลิะที�ปีริึกิษั�กิฎหม�ย
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5. กิ�ริกิริะทำ�กิ�ริในินิ�มของบริิษััทแลิะกิ�ริกิริะทำ�กิ�ริแทนิ
บริิษััทในิกิิจกิ�ริใดำๆ กิับหนิ่วยง�นิของริัฐบ�ลิ ริัฐวิส�หกิิจ
หริ่อหนิ่วยง�นิที�จัดำต้ั�งขึ�นิต้�มกิฎหม�ยอ่�นิๆ
6. กิ�ริแต้�งต้ั�ง แลิะโยกิย้�ยผู้ริับมอบอำ�นิ�จช�วง หริ่อต้ัวแทนิ
7. ซั่ึ� ง กิ�ริมอบอำ � นิ�จดำั ง กิลิ� � วจะไม� เ ปี็ นิ กิ�ริมอบอำ � นิ�จที�
ทำ�ให้ผู้ริับมอบอำ�นิ�จส�ม�ริถอนิุมัต้ิริ�ยกิ�ริที�ผู้ริับมอบ
อำ�นิ�จหริ่อบุคคลิที�อ�จมีคว�มขัดำแย้ง มีส�วนิไดำ้ส�วนิเสีย
หริ่ออ�จมีคว�มขัดำแย้งท�งผลิปีริะโยชนิ์ ในิลิักิษัณะอ่�นิกิับ
บริิษััทหริ่อบริิษััทย�อย
4.6 การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริิษััทมีกิ�ริจัดำทำ�แบบปีริะเมินิผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของปีริะธุ�นิ
เจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริของทุกิบริิษััทในิกิลิุ�ม โดำยคณะกิริริมกิ�ริสริริห�
แลิะกิำ � หนิดำค� � ต้อบแทนิจะเปี็ นิ ผู ้ ปี ริะเมิ นิ ทั� ง นิี� สริุ ปี ผลิ
กิ�ริปีริะเมินิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริถ่อเปี็นิ
ข้ อ มู ลิ ลิั บ เฉพี�ะไม� ส �ม�ริถเปีิ ดำ เผยไดำ้ โดำยกิ�ริปีริะเมิ นิ
กิ�ริปีฏิิ บั ต้ิ ง �นิของปีริะธุ�นิเจ้ � หนิ้ � ที� บ ริิ ห �ริมี ห ลิั กิ เกิณฑ์์
กิ�ริปีริะเมิ นิ เกิี� ย วข้ อ งกิั บ ผลิกิ�ริปีริะกิอบกิ�ริของบริิ ษัั ท
แผนิกิลิยุทธุ์ของบริิษัทั แลิะกิ�ริบริิห�ริง�นิ ผลิกิ�ริปีริะเมินิดำังกิลิ��ว
จะถูกินิำ�ไปีพีิจ�ริณ�กิำ�หนิดำอัต้ริ�กิ�ริปีริับขึ�นิเงินิเดำ่อนิ
4.7 การประเมินผลการปฏิิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษัทั
กิ�ริปีริะเมินิผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิแลิะปีริะสิทธุิภั�พีในิกิ�ริดำำ�เนิินิ
ง�นิของคณะกิริริมกิ�ริบริิษััทแลิะคณะกิริริมกิ�ริชุดำย�อย ทั�งแบบ
ทั�งริ�ยคณะแลิะริ�ยบุคคลิ (ปีริะเมินิต้นิเอง) โดำยมีริ�ยลิะเอียดำ
ดำังนิี�
กิ�ริปีริะเมินิผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของคณะกิริริมกิ�ริบริิษััทแลิะ
คณะกิริริมกิ�ริชุดำย�อย แบ�งกิ�ริปีริะเมินิออกิเปี็นิ 4 หัวข้อหลิักิ
ต้�มแนิวท�งของต้ลิ�ดำหลิั กิ ทริั พี ย์ แ ห� ง ปีริะเทศัไทย ไดำ้ แ กิ�
1) โคริงสริ้�งแลิะคุณสมบัต้ิของคณะกิริริมกิ�ริมีคว�มเหม�ะสม
ทำ� ให้ กิ�ริทำ� ง�นิของคณะกิริริมกิ�ริมี ปี ริะสิ ท ธุิ ภั�พีหริ่ อ ไม�
2) กิ�ริปีริะชุมคณะกิริริมกิ�ริไดำ้ดำำ�เนิินิกิ�ริ เพี่อ� ให้คณะกิริริมกิ�ริ
ปีฏิิบัต้ิหนิ้�ที� ในิกิ�ริปีริะชุมไดำ้อย��งมีปีริะสิทธุิภั�พีหริ่อไม� 3)
บทบ�ท หนิ้�ที� แลิะคว�มริับผิดำชอบของคณะกิริริมกิ�ริ ไดำ้ให้
คว�มสำ�คัญ่ ใช้เวลิ�ในิกิ�ริพีิจ�ริณ� ทบทวนิแลิะปีฏิิบัต้ิต้�ม
อย��งเพีียงพีอหริ่อไม� 4) เริ่�องอ่�นิๆ เช�นิ คว�มสัมพีันิธุ์ริะหว��ง
คณะกิริริมกิ�ริแลิะฝ้่�ยจัดำกิ�ริ กิ�ริพีัฒนิ�ต้นิเองของกิริริมกิ�ริ
แลิะกิ�ริพีัฒนิ�ผู้บริิห�ริ
กิริะบวนิกิ�ริในิกิ�ริปีริะเมิ นิมี ดำั ง นิี� คณะกิริริมกิ�ริแลิะคณะ
กิริริมกิ�ริชุดำย�อยของบริิษััทมีกิ�ริปีริะเมินิผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิดำ้วย
ต้นิเองปีีลิะ 1 คริั�ง เพี่�อให้คณะกิริริมกิ�ริริ�วมกิันิพีิจ�ริณ�ผลิง�นิ
แลิะปีริับปีริุงแกิ้ไข โดำยปีริะเมินิแบบริ�ยคณะแลิะริ�ยบุคคลิ
เลิข�นิุกิ�ริบริิษััทสริุปีผลิปีริะเมินิแลิะนิำ�เสนิอต้�อคณะกิริริมกิ�ริ
สริริห�แลิะพีิจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิเพี่�อพีิจ�ริณ�
ริายงานปริะจำำ าปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)
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คณะกิริริมกิ�ริสริริห�แลิะพีิจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิเสนิอผลิแลิะ ไม�ไดำ้เข้�ริ�วมพีิจ�ริณ� ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริสริริห�แลิะพีิจ�ริณ�
แนิวท�งกิ�ริพีัฒนิ�ปีริับปีริุงปีริะสิทธุิภั�พีกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิต้�อ ค� � ต้อบแทนิจะเปี็ นิ ผู ้ ส่� อ ส�ริผลิกิ�ริพีิ จ �ริณ�ให้ ปี ริะธุ�นิ
เจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริทริ�บต้�อไปี
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท
ค��ต้อบแทนิของผู้บริิห�ริแลิะพีนิั กิ ง�นิ : บริิษััทไดำ้ กิำ�หนิดำ
ค��ต้อบแทนิของผู้บริิห�ริแลิะพีนิักิง�นิเปี็นิไปีต้�มหลิักิกิ�ริ ซั่ึ�ง
เช่� อ มโยงกิั บ ผลิกิ�ริปีริะกิอบกิ�ริของบริิ ษัั ท ในิแต้� ลิ ะปีี แลิะ
ผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของผู้บริิห�ริแลิะพีนิักิง�นิแต้�ลิะท��นิโดำยใช้
ริะบบ Key Performance Indicators (KPIs) ทั�งนิี� บริิษััทมีกิ�ริ
เปีิดำเผยค��ต้อบแทนิของคณะกิริริมกิ�ริบริิษัทั แลิะผูบ้ ริิห�ริริะดำับสูง
1. มี คว�มเหม�ะสมแลิะสอดำคลิ้ อ งกิั บ ขอบเขต้ภั�ริะหนิ้ � ที� ในิหัวข้อ “โคริงสริ้�งกิ�ริจัดำกิ�ริ - ค��ต้อบแทนิ กิริริมกิ�ริแลิะผูบ้ ริิห�ริ”
คว�มริับผิดำชอบของกิริริมกิ�ริแต้�ลิะคนิ
2. ค� � ต้อบแทนิอยู � ใ นิริะดำั บ ที� ส �ม�ริถจู ง ใจ ส�ม�ริถริั กิ ษั� 4.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กิริริมกิ�ริที�มีคว�มริู้คว�มส�ม�ริถ แลิะมีคุณภั�พีในิกิ�ริ บริิษััทส�งเสริิมแลิะอำ�นิวยคว�มสะดำวกิให้มีกิ�ริฝ้ึกิอบริมแลิะ
กิ�ริให้คว�มริู้แกิ�คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ฝ้่�ยบริิห�ริ แลิะพีนิักิง�นิ
ปีฏิิบัต้ิหนิ้�ที�ให้กิับบริิษััทไดำ้
3. องค์ปีริะกิอบของค��ต้อบแทนิมีคว�มชัดำเจนิ โปีริ�งใส แลิะ ทุกิคนิ เพี่�อให้มีกิ�ริปีริับปีริุงกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิอย��งต้�อเนิ่�อง
ง��ยต้�อกิ�ริเข้�ใจ
4. เปี็ นิ อั ต้ ริ�ที� เ ที ย บเคี ย งไดำ้ กิั บ ค� � ต้อบแทนิกิริริมกิ�ริในิ สำ � หริั บ กิริริมกิ�ริที� เ พีิ � ง เข้ � ริั บ กิ�ริดำำ � ริงต้ำ � แหนิ่ ง บริิ ษัั ท จะ
จัดำปีฐมนิิเทศัให้กิริริมกิ�ริใหม�ไดำ้ริับทริ�บถึงหนิ้�ที�แลิะคว�ม
อุต้ส�หกิริริมเดำียวหริ่อใกิลิ้เคียงกิันิ
ริับผิดำชอบเพี่�อให้เกิิดำคว�มริู้คว�มเข้�ใจในิกิ�ริทำ�หนิ้�ที� โดำยมี
ค��ต้อบแทนิของปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริ : คณะกิริริมกิ�ริ กิ�ริอบริมทั�งภั�ยในิแลิะภั�ยนิอกิบริิษััท
สริริห�แลิะพีิ จ �ริณ�ค� � ต้อบแทนิเปี็ นิ ผู ้ พีิ จ �ริณ�อนิุ มั ต้ิ
ค��ต้อบแทนิ ซั่ึ�งปีริะกิอบดำ้วย ค��ต้อบแทนิริ�ยเดำ่อนิ,โบนิัส แลิะ บริิษััทให้คว�มสำ�คัญ่ในิกิ�ริอบริมหริ่อสัมมนิ�ในิหลิักิสูต้ริต้��งๆ
เบี�ยปีริะชุม ซั่ึ�งปีริะเมินิผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที� เพี่� อ พีั ฒ นิ�คว�มริู้ คว�มส�ม�ริถ โดำยส� ง เสริิ ม ให้ กิริริมกิ�ริ
บริิห�ริ โดำยใช้ข้อมูลิกิ�ริปีริะเมินิผลิที�เกิิดำขึ�นิจริิงในิช�วงเดำ่อนิ ทุกิท��นิเข้�ริับกิ�ริอบริมหริ่อสัมมนิ�หลิักิสูต้ริเกิี�ยวกิับกิริริมกิ�ริ
มกิริ�คมถึ ง เดำ่ อ นิธุั นิว�คม ในิกิ�ริปีริะเมิ นิ ผลิง�นิดำั ง กิลิ� � ว เช�นิ หลิักิสูต้ริซั่ึ�งจัดำโดำยสม�คมส�งเสริิมสถ�บันิกิริริมกิ�ริบริิษััท
ปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริซั่ึ�งเปี็นิกิริริมกิ�ริที�มีส�วนิไดำ้เสียจะ ไทย (IOD)

4.8 ค่าตอบแทนกรรมการ
บริิษััท มีนิโยบ�ยในิกิ�ริกิำ�หนิดำค��ต้อบแทนิกิริริมกิ�ริที�เปี็นิต้ัว
เงินิไว้อย��งชัดำเจนิแลิะโปีริ�งใส แลิะนิำ�เสนิอขออนิุมัต้ิจ�กิที�
ปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิเปี็นิปีริะจำ�ทุกิปีี โดำยมีหลิักิเกิณฑ์์ ในิกิ�ริ
กิำ�หนิดำค��ต้อบแทนิของกิริริมกิ�ริบริิษััท ดำังนิี�

ในิปีี 2564 มีกิ�ริส�งผู้บริิห�ริ จำ�นิวนิ 3 ท��นิเข้�อบริม ริ�ยลิะเอียดำดำังนิี�
ผู้เข้ารับการอบรม
นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล

นางสาววิชุตา สิงห์สุข
นายจิรพงษั์ ภาชนะสุวรรณ
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หลักสูตร
CFO Refresher Course รุ่นที่ 2/2564
หลักสูตร แนวโน้ม ทิศทางการทำา M&A ประเด็นสำาคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์
การทำา M&A ให้ประสบความสำาเร็จ
หลักสูตร สรุปสาระสำาคัญประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ต้องใช้และ
การเปลี่ยนแปลงในปี 2564
หลักสูตร สรุปสาระสำาคัญประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ต้องใช้และ
การเปลี่ยนแปลงในปี 2564
Analysis Spam Email
Communication in crisis
Personal Data Protection Act (PDPA)
Enterprise Tech and Innovation 2021
TCFD & SDGs Workshop: ESG Risk Analysis and GHG
Accounting
ESG Webinar: Q&A One Report เขียนข้อมูล ESC อย่างไรให้ครบถึ้วน
โปร่งใส โดนใจผู้ลงทุน

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)
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4.10 การสรรหาและแต่ ง ตั้ ง กรรมการและผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูงสุด
บริิษัทั มีกิ�ริแต้�งต้ัง� คณะกิริริมกิ�ริสริริห�แลิะกิำ�หนิดำค��ต้อบแทนิ
ขึนิ� ม�ทำ�หนิ้�ที�โดำยเฉพี�ะ ทัง� นิีบ� คุ คลิที�ไดำ้ริบั กิ�ริแต้�งต้ัง� ให้ดำำ�ริง
ต้ำ�แหนิ่งกิริริมกิ�ริแลิะผู้บริิห�ริของบริิษััท ต้้องเปี็นิบุคคลิที�มี
คุณสมบัต้คิ ริบต้�มม�ต้ริ� 68 แห�งพีริะริ�ชบัญ่ญ่ัต้บิ ริิษัทั มห�ชนิ
พี.ศั.2535 แลิะต้�มปีริะกิ�ศัคณะกิริริมกิ�ริกิำ�กิับต้ลิ�ดำทุนิ ที� ทจ
.39/2559 เริ่�องกิ�ริขออนิุญ่�ต้แลิะกิ�ริอนิุญ่�ต้ให้เสนิอข�ยหุ้นิ
ที�ออกิใหม� (ริวมทั�งที�จะมีกิ�ริแกิ้ไขเพีิ�มเต้ิมในิภั�ยหลิัง) แลิะ
ต้้องไม�เปี็นิบุคคลิที�มีลิักิษัณะต้้องห้�มต้�มปีริะกิ�ศัคณะกิริริมกิ�ริ
กิ.ลิ.ต้. ว��ดำ้วยข้อกิำ�หนิดำเกิี�ยวกิับผู้บริิห�ริของบริิษััทที�ออกิหลิักิ
ทริัพีย์ ทั�งนิี� กิริริมกิ�ริแลิะผู้บริิห�ริทุกิท��นิ ต้้องไม�มีปีริะวัต้ิ
กิริะทำ�ผิดำต้�มกิฎหม�ยในิริะยะ 10 ปีีย้อนิหลิังกิ�อนิวันิแต้�งต้ั�ง
ริวมทั�งไม�มีปีริะวัต้ิถูกิพีิพี�กิษั�ถึงที�สุดำให้เปี็นิบุคคลิลิ้มลิะลิ�ย
ไม�เปี็นิบุคคลิที�ฝ้่�ฝ้้นิข้อบังคับ ริะเบียบ ปีริะกิ�ศั คำ�สั�ง มต้ิคณะ
กิริริมกิ�ริ หริ่อข้อต้กิลิงกิ�ริจดำทะเบียนิหลิักิทริัพีย์กิับต้ลิ�ดำหลิักิ
ทริัพีย์ฯ ต้ลิอดำจนิหนิังส่อเวียนิที�ต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ฯ ริวมทั�งข้อ
พีิพี�ทหริ่อกิ�ริถูกิฟื้้องริ้องที�อยู�ริะหว��งต้ัดำสินิ

ดำังกิลิ��วจะถูกิเปีิดำเผยต้�อปีริะช�ชนิ ซั่ึ�งถ่อเปี็นิกิ�ริเอ�เปีริียบ
บุ ค คลิอ่� นิ แลิะเปี็ นิ กิ�ริซั่่� อ ข�ยที� ไ ม� เ ปี็ นิ ธุริริม บริิ ษัั ท ถ่ อ เปี็ นิ
คว�มผิดำท�งวินิัยต้�มข้อบังคับกิ�ริทำ�ง�นิของบริิษััท โดำยจะ
พีิจ�ริณ�ลิงโทษัต้�มควริแกิ�กิริณี ไดำ้แกิ� กิ�ริต้ักิเต้่อนิดำ้วยว�จ�
กิ�ริต้ักิเต้่อนิเปี็นิหนิังส่อ กิ�ริภั�คทัณฑ์์ ต้ลิอดำจนิกิ�ริเลิิกิจ้�ง
พี้นิ สภั�พีกิ�ริเปี็นิพีนิักิ ง�นิดำ้วยเหตุ้ไ ลิ�ออกิ ปีลิดำออกิ หริ่ อ
ให้ออกิ แลิ้วแต้�กิริณี เปี็นิต้้นิ

2. บริิษััทมีนิโยบ�ยเกิี�ยวกิับกิ�ริริ�ยง�นิกิ�ริเปีลิี�ยนิแปีลิงข้อมูลิ
สำ�คัญ่ของกิริริมกิ�ริแลิะผู้บริิห�ริ อ�ทิ ข้อมูลิเกิี�ยวกิับญ่�ต้ิพีี�นิ้อง
กิ�ริเข้�ไปีเปี็นิผู้ถ่อหุ้นิในินิิต้ิบุคคลิอ่�นิใดำ หริ่อกิ�ริเข้�ไปีเปี็นิ
กิริริมกิ�ริในินิิต้ิบุคคลิอ่�นิใดำ เปี็นิต้้นิ ซั่ึ�งกิริริมกิ�ริแลิะผู้บริิห�ริ
จะต้้องแจ้งกิ�ริเปีลิี�ยนิแปีลิงข้อมูลิสำ�คัญ่ให้แกิ�เลิข�นิุกิ�ริบริิษััท
ทริ�บภั�ยในิ 3 วันินิับจ�กิมีกิ�ริเปีลิี�ยนิแปีลิงข้อมูลินิั�นิ โดำยมี
วัต้ถุปีริะสงค์เพี่อ� ให้เปี็นิข้อมูลิลิ��สุดำเสมอ ริวมทัง� ไดำ้มขี อ้ กิำ�หนิดำ
ให้กิริริมกิ�ริแลิะผู้บริิห�ริแจ้งให้บริิษััททริ�บทันิทีกิริณีที�บริิษััท
มีกิ�ริพีิจ�ริณ�เข้�ทำ�ธุุริกิริริมใดำๆ กิ็ต้�มกิับบุคคลิเกิี�ยวโยงกิันิ
หริ่ อ เปี็ นิ ริ�ยกิ�ริที� มี กิ �ริขั ดำ แย้ ง ท�งผลิปีริะโยชนิ์ เพี่� อ ให้
เลิข�นิุกิ�ริบริิษััทแจ้งให้ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริแลิะปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริ
หมวดที่ 5 การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง ต้ริวจสอบทริ�บเพี่�อดำำ�เนิินิกิ�ริต้�มกิฎเกิณฑ์์ที�เกิี�ยวข้องต้�อไปี

(Internal Control and Risk Management)

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริิษััทให้คว�มสำ�คัญ่ต้�อริะบบกิ�ริควบคุมภั�ยในิ แลิะกิ�ริต้ริวจ
สอบภั�ยในิ จึงไดำ้มอบหม�ยให้ผู้บริิห�ริดำำ�เนิินิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลิ
ริะบบกิ�ริควบคุมภั�ยในิแลิะกิ�ริต้ริวจสอบภั�ยในิ กิ�ริทบทวนิ
คว�มเพีียงพีอของริะบบควบคุมภั�ยในิ กิ�ริวิเคริ�ะห์ แลิะ
บริิห�ริจัดำกิ�ริกิ�ริควบคุมภั�ยในิ แลิะริ�ยง�นิไปียังกิริริมกิ�ริ
ต้ริวจสอบ ควบคู �ไปีกิับกิ�ริกิำ �หนิดำนิโยบ�ยที�สำ �คัญ่แลิะกิ�ริ
ต้ิดำต้�มดำูแลิให้มกิี �ริปีฏิิบต้ั ิ ต้ลิอดำจนิกิำ�กิับมิให้เกิิดำคว�มขัดำแย้ง
ท�งผลิปีริะโยชนิ์ ปี้องกิันิมิให้เกิิดำกิ�ริทุจริิต้หริ่อปีริะพีฤต้ิมิชอบ
เพี่� อ ให้ กิิ จ กิ�ริของบริิ ษัั ท ส�ม�ริถดำำ� เนิิ นิ กิ�ริไปีไดำ้ อ ย� � งมี
ปีริะสิทธุิภั�พี

3. บริิษัทั กิำ�หนิดำหลิักิเกิณฑ์์เกิีย� วกิับกิ�ริริ�ยง�นิกิ�ริมีสว� นิไดำ้เสีย
ของกิริริมกิ�ริแลิะผู้บริิห�ริ โดำยแนิวท�งดำังกิลิ��วสอดำคลิ้องกิับ
ลิักิษัณะของธุุริกิิจ กิฎหม�ย แลิะ ข้อกิำ�หนิดำที�เกิี�ยวข้อง ริวมทั�ง
กิริริมกิ�ริแลิะผู้บริิห�ริต้้องริ�ยง�นิข้อมูลิส�วนิไดำ้เสียม�ยังบริิษััท
ทุกิคริั�งที�มีกิ�ริเปีลิี�ยนิแปีลิง ซั่ึ�งบริิษััทกิำ�หนิดำให้เลิข�นิุกิ�ริ
บริิษััทเปี็นิผู้ริับผิดำชอบในิกิ�ริต้ิดำต้�มข้อมูลิดำังกิลิ��ว

4. คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้กิำ�หนิดำแนิวท�งเพี่�อไม�ให้กิริริมกิ�ริ
หริ่ อ ผู้ บ ริิ ห �ริที� มี ส� ว นิไดำ้ เ สี ย หริ่ อ มี ส� ว นิเกิี� ย วข้ อ งเข้ � ริ� ว ม
กิริะบวนิกิ�ริต้ัดำสินิใจในิกิ�ริพีิจ�ริณ�ธุุริกิริริมริะหว��งบริิษััทกิับ
ผู้มีส�วนิไดำ้ส�วนิเสีย หริ่อมีส�วนิเกิี�ยวข้องดำังกิลิ��ว โดำยกิ�อนิเริิ�ม
ปีริะชุมทุกิคริั�งปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริจะแจ้งให้กิริริมกิ�ริที�มีส�วนิไดำ้
เสียในิเริ่�องนิั�นิๆ แจ้งต้�อที�ปีริะชุมทริ�บแลิะกิริริมกิ�ริท��นินิั�นิจะ
มาตรการป้ อ งกั น การใช้ ข้ อ มู ล ภายในของบริ ษัั ท และ ไม�มีสิทธุิออกิเสียงลิงคะแนินิในิว�ริะดำังกิลิ��ว
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. บริิษััทห้�มมิให้กิริริมกิ�ริ ผู้บริิห�ริ พีนิักิง�นิ แลิะลิูกิจ้�งของ 5. บริิษััทมีโคริงสริ้�งกิ�ริถ่อหุ้นิแบบไม�ซั่ับซั่้อนิ แลิะริ�ยกิ�ริ
บริิษััท ใช้ข้อมูลิภั�ยในิของบริิษััท ที�มีหริ่อที�เปี็นิส�ริะสำ�คัญ่ซั่ึ�ง ริะหว��งกิันิที�เกิิดำขึ�นิเกิ่อบทั�งหมดำเปี็นิกิ�ริทำ�ริ�ยกิ�ริต้�มปีกิต้ิ
มีผลิต้�อกิ�ริเปีลิี�ยนิแปีลิงริ�ค�หลิักิทริัพีย์ แลิะยังมิไดำ้เปีิดำเผย ธุุริกิิจ
ต้�อส�ธุ�ริณชนิ ซั่ึ�งต้นิไดำ้ลิ�วงริู้ม�โดำยอ�ศััยต้ำ�แหนิ่งหนิ้�ที� หริ่อ
อยู�ในิฐ�นิะที�ส�ม�ริถลิ�วงริู้ข้อเท็จจริิง อันิเปี็นิส�ริะสำ�คัญ่ต้�อ 6. บริิ ษัั ท ยึ ดำ ถ่ อ ปีฏิิ บั ต้ิ ต้�มกิฎหม�ย ข้ อ กิำ � หนิดำของต้ลิ�ดำ
กิ�ริเปีลิี�ยนิแปีลิงริ�ค�ของหลิักิทริัพีย์ แลิะเข้�ม�ทำ�กิ�ริซั่่�อหริ่อ หลิักิทริัพีย์ฯ แลิะสำ�นิักิง�นิ กิ.ลิ.ต้. เช�นิ หลิักิเกิณฑ์์กิ�ริทำ�
ข�ยหลิักิทริัพีย์โดำยอ�ศััยข้อเท็จจริิงดำังกิลิ��ว กิ�อนิที�ข้อเท็จจริิง ริ�ยกิ�ริที�เกิี�ยวโยงกิันิ หลิักิเกิณฑ์์กิ�ริไดำ้ม�หริ่อจำ�หนิ่�ยไปีซั่ึ�ง
สินิทริัพีย์ เปี็นิต้้นิ

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)
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หมวดที่ 6 การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ การกำ า กั บ ดู แ ลการดำ า เนิ น งานของบริ ษัั ท ย่ อ ยและ
(Avoidance in Conflicts of Interest)
บริษััทร่วม

คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทมีม�ต้ริกิ�ริปี้องกิันิเกิี�ยวกิับริ�ยกิ�ริที�อ�จ
มีคว�มขัดำแย้งท�งผลิปีริะโยชนิ์ โดำยกิำ�หนิดำนิโยบ�ยห้�มมิให้
กิริริมกิ�ริ ผู ้ บ ริิ ห �ริ แลิะพีนิั กิ ง�นิทุ กิริะดำั บ ชั� นิ แสวงห�
ผลิปีริะโยชนิ์ส�วนิต้ัวที�อ�จขัดำแย้งกิับผลิปีริะโยชนิ์ของบริิษััท
หริ่อกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิริริมสำ�คัญ่ ไดำ้แกิ� ริ�ยกิ�ริที�เกิี�ยวโยงกิันิ แลิะ
/หริ่ อ กิ�ริไดำ้ ม �หริ่ อ จำ�หนิ่ �ยไปีซั่ึ�งสิ นิ ทริัพี ย์ของบริิษััท โดำย
กิำ�หนิดำนิโยบ�ย ริะเบียบวิธุีปีฏิิบัต้ิ กิริะบวนิกิ�ริในิกิ�ริพีิจ�ริณ�
แลิะอนิุมัต้ิริ�ยกิ�ริ หริ่อธุุริกิริริม จะต้้องปีฏิิบัต้ิต้�มริะบบควบคุม
ภั�ยในิเกิี� ย วกิั บ ริ�ยกิ�ริที� เ กิี� ย วโยงกิั นิ แลิะข้ อ กิำ� หนิดำของ
หนิ่วยง�นิที�กิำ�กิับบริิษััทจดำทะเบียนิ แลิะกิฎหม�ยที�เกิี�ยวข้อง

หมวดที่ 7 จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจและจรรยา
บรรณ (Code of Conduct)

คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้สนิันิสนิุนิให้พีนิักิง�นิแลิะผู้บริิห�ริของ
บริิษัทั ดำำ�เนิินิง�นิอยูบ� นิหลิักิจริิยธุริริม แลิะจริริย�บริริณทีดำ� ี โดำย
บริิษััท ไดำ้จัดำทำ�จริริย�บริริณธุุริกิิจ (Business Ethics) ของ
บริิ ษัั ท เพี่� อ เปี็ นิ ข้ อ พีึ ง ปีฏิิ บั ต้ิ สำ � หริั บ คณะกิริริมกิ�ริบริิ ษัั ท
ผูบ้ ริิห�ริ พีนิักิง�นิ ยึดำมันิ� เปี็นิแนิวท�งปีฏิิบต้ั ดำิ ว้ ยคว�มริับผิดำชอบ
คว�มซั่่�อสัต้ย์ สุจริิต้ ยุต้ิธุริริม ริักิษั�คว�มลิับ คุณธุริริมในิ
วิช�ชีพี แลิะกิ�ริปีฏิิบัต้ิต้�มกิฎริะเบียบแลิะกิฎเกิณฑ์์ต้��งๆ เพี่�อ
สริ้�งคว�มเช่�อมั�นิ แลิะคว�มไว้ว�งใจแกิ�ผู้มีส�วนิไดำ้เสียทุกิกิลิุ�ม
แลิะผู้ที�เกิี�ยวข้อง

หมวดที่ 8 นโยบายต่อต้านการทุจริต

บริิษััท มีกิ�ริแต้�งต้ั�งบุคคลิเข้�เปี็นิกิริริมกิ�ริในิบริิษััทย�อย โดำย
บริิษััทไดำ้กิำ�หนิดำริะเบียบปีฏิิบัต้ิให้กิ�ริเสนิอช่�อแลิะใช้สิทธุิออกิ
เสียงดำังกิลิ��วต้้องไดำ้ริับอนิุมัต้ิจ�กิคณะกิริริมกิ�ริบริิษััทดำ้วย โดำย
บุคคลิที�ไดำ้ริับกิ�ริแต้�งต้ั�งให้เปี็นิกิริริมกิ�ริในิบริิษััทย�อย มีหนิ้�ที�
ดำำ�เนิินิกิ�ริเพี่�อปีริะโยชนิ์ที�ดำีที�สุดำของบริิษััทย�อย นิอกิจ�กินิี�
กิ�ริทำ�ริ�ยกิ�ริเกิี�ยวโยง กิ�ริไดำ้ม�หริ่อจำ�หนิ่�ยไปีซั่ึ�งสินิทริัพีย์
หริ่อกิ�ริทำ�ริ�ยกิ�ริสำ�คัญ่อ่�นิๆ ให้ใช้หลิักิเกิณฑ์์ที�เกิี�ยวข้องกิับ
กิ�ริเปีิ ดำ เผยข้ อ มู ลิ แลิะกิ�ริทำ� ริ�ยกิ�ริในิลิั กิ ษัณะเดำี ย วกิั บ
หลิักิเกิณฑ์์ของ บริิษััท ริวมถึงมีกิ�ริกิำ�กิับดำูแลิให้มีกิ�ริจัดำเกิ็บ
ข้อมูลิ แลิะกิ�ริบันิทึกิบัญ่ชีของบริิษััทย�อยในิริูปีแบบเดำียวกิันิ
กิับ บริิษััท เพี่�อ บริิษััทส�ม�ริถต้ริวจสอบแลิะนิำ�ม�จัดำทำ �
งบกิ�ริเงินิริวมไดำ้ทันิต้�มกิำ�หนิดำ

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริิษััท ดำำ�เนิินิกิิจกิริริมท�งดำ้�นิธุุริกิิจโดำยยึดำถ่อนิโยบ�ย แลิะ
หลิักิกิ�ริต้ลิอดำจนิกิ�ริปีฏิิบัต้ิในิแนิวท�งของกิ�ริกิำ�กิับกิิจกิ�ริ
ทีดำ� ี มีธุริริม�ภัิบ�ลิ มีจริริย�บริริณธุุริกิิจ ริวมทัง� มีคว�มริับผิดำชอบ
ต้�อสังคม สิ�งแวดำลิ้อมต้ลิอดำจนิผู้มีส�วนิไดำ้ส�วนิเสียกิับ บริิษััท
ทั�งท�งต้ริง แลิะท�งอ้อม บริิษััท ไดำ้ยึดำถ่อหลิักิในิกิ�ริดำำ�เนิินิ
กิิจกิริริมท�งธุุริกิิจที�ดำี โดำยบริิษััทเช่�อว��สิ�งเหลิ��นิี�จะส�งผลิให้
บริิษััทมีคว�มเจริิญ่เต้ิบโต้อย��งยั�งย่นิต้�อเนิ่�อง มีปีริะสิทธุิภั�พี
แลิะสริ้�งคว�มเช่�อมั�นิให้กิับผู้เกิี�ยวข้องทุกิคนิโดำยสอดำคลิ้องกิับ
วิสัยทัศันิ์พีันิธุกิิจ แลิะค��นิิยมขององค์กิริ

บริิษััทมีเจต้นิ�ริมณ์ที�จะปี้องกิันิแลิะไม�สนิับสนิุนิให้ กิริริมกิ�ริ บริิษััท ไดำ้ดำำ�เนิินิกิ�ริจัดำทำ�คู�ม่อจริริย�บริริณธุุริกิิจ (Business
ผู้บริิห�ริ แลิะพีนิักิง�นิทุกิคนิของบริิษััทเข้�ไปีมีส�วนิริ�วมในิกิ�ริ Ethics) เพี่�อให้ยึดำถ่อเปี็นิแนิวท�งปีฏิิบัต้ิในิทิศัท�งเดำียวกิันิ โดำย
คอริ์ริัปีชั�นิกิ�ริให้/ริับสินิบนิแกิ�/จ�กิเจ้�หนิ้�ที�ของริัฐแลิะเอกิชนิ มีคว�มซั่่�อสัต้ย์ สุจริิต้ โปีริ�งใส เปี็นิธุริริม แลิะส�ม�ริถต้ริวจ
อ�ทิ บุคลิ�กิริของบริิษััทต้��งๆ ที�มีธุุริกิริริมริ�วมกิับบริิษััท ทั�ง สอบไดำ้ โดำยไดำ้ริับกิ�ริอนิุมัต้ิจ�กิที�ปีริะชุมคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท
ท�งต้ริงแลิะท�งอ้อมเพี่�อให้ไดำ้ม�หริ่อคงไว้ซั่ึ�งธุุริกิิจหริ่อข้อไดำ้ คริั�งที� 1/2565 เม่�อวันิที� 24 กิุมภั�พีันิธุ์ 2565 ทั�งนิี�ริ�ยลิะเอียดำ
เปีริียบท�งกิ�ริแข�งขันิ
ของเนิ่�อห�ในิ “จริริย�บริริณธุุริกิิจ” นิี�จะเปี็นิไปีเพี่�อให้เหม�ะสม
กิับแนิวท�งในิกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจของ บริิษััท โดำยกิำ�หนิดำให้เปี็นิ
ทั�งนิี�บริิษััทไดำ้เปีิดำช�องท�งในิกิ�ริริับข้อมูลิ,ข้อริ้องเริียนิหริ่อแจ้ง หนิ้�ที�ริับผิดำชอบของกิริริมกิ�ริผู้บริิห�ริ แลิะพีนิักิง�นิทุกิคนิที�
เบ�ะแสพีฤต้ิกิริริมที�ส�อถึงกิ�ริทุจริิต้ เพี่�อให้พีนิักิง�นิแลิะผู้มี จะต้้องปีฏิิบัต้ิต้�ม“จริริย�บริริณธุุริกิิจ” นิี�เพี่�อนิำ�ไปีสู�กิ�ริกิำ�กิับ
ส�วนิเกิี�ยวข้องส�ม�ริถแจ้งเบ�ะแสอันิควริสงสัย โดำยมั�นิใจไดำ้ว�� ดำู แ ลิกิิ จ กิ�ริที� ดำี อั นิ จะส� ง ผลิให้ บริิ ษัั ท เต้ิ บ โต้อย� � งยั � ง ย่ นิ
ผู้แจ้งเบ�ะแสไดำ้ริับกิ�ริคุ้มคริอง โดำยไม�ถูกิลิงโทษัหริ่อโยกิย้�ย ต้�มพีั นิ ธุกิิ จ ต้� อ ไปี (ดำู จ ริริย�บริริณธุุ ริ กิิ จ ฉบั บ เต้็ ม ที�
ที�ไม�เปี็นิธุริริม หริ่อกิลิั�นิแกิลิ้งดำ้วยปีริะกิ�ริใดำ
www.bsmgroup.asia)
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7

โครงสร�างการกำากับด้้แลกิจการ
ข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

7.1 โครงสร�างการกำากับด้้แลกิจการ
คณะกรรมการบริษััท
เลขานุการบริษััท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษััท บีเอสเอ็ม

ผู้อำานวยการฝ่ายขายต่างประเทศ

ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

(ย้ายไป บริษััท อัลลอย โซลูชั่นส์ เอเชีย จำากัด ระหว่างปี 2564)

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนา
และบริหารผลิตภัณฑ์

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

7.2 ข�อมี้ลเกี�ยวกับคณะกรรมีการบริษัทุ

คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ณ วันิที� 31 ธุันิว�คม 2564 มีจำ�นิวนิทั�งสิ�นิ 8 ท��นิ ปีริะกิอบดำ้วย
ชื่อ – สกุล

ตำาแหน่ง

1.

นายเอนก พิเชฐพงศา

ประธานกรรมการ

2.

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์

รองประธานกรรมการ

3.

นายสุเรช ซูบรามาเนียม

กรรมการ

4.

นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์

กรรมการ

5.

นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์

กรรมการ

6.

นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน

กรรมการอิสระ

7.

นางสาว ฐิติยา วงศ์จิรชัย

กรรมการอิสระ

8.

นายออเสน การบริสุทธิ์

กรรมการอิสระ
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กรรมการซึ่งมีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษััท

4. คณะกิริริมกิ�ริมีอำ�นิ�จเลิ่อกิต้ั�งกิริริมกิ�ริจำ�นิวนิหนิึ�งเปี็นิ
นายสุเรซ ซูบรามาเนียม, นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ และนายวรุ คณะกิริริมกิ�ริบริิห�ริ แลิะอนิุกิริริมกิ�ริ แลิะ/หริ่อ คณะที�ปีริึกิษั�
ตม์ ภาณุพัฒนพงศ์ โดยกรรมการ 2 ใน 3 ท่าน ลงลายมือชื่อ อ่�นิใดำต้�มคว�มเหม�ะสมเพี่�อดำำ�เนิินิกิิจกิ�ริอย��งหนิึ�งอย��งใดำ
หริ่อหลิ�ยหลิ�ยกิ็ไดำ้
ร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท
5. คณะกิริริมกิ�ริต้้ อ งริั กิ ษั�ผลิปีริะโยชนิ์ ข องผู้ ถ่ อ หุ้ นิ แลิะ
1. คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ไดำ้จัดำให้มีจำ�นิวนิกิริริมกิ�ริที�เหม�ะสม ควบคุมกิำ�กิับดำูแลิให้มีกิ�ริเปีิดำเผยข้อมูลิริวมทั�งจัดำทำ�ริ�ยง�นิ
กิับขนิ�ดำของกิิจกิ�ริ บริิษััท โดำยปีริะกิอบดำ้วยกิริริมกิ�ริไม�นิ้อย ต้��งๆ ให้ถูกิต้้องคริบถ้วนิแลิะเปี็นิไปีต้�มเกิณฑ์์แลิะม�ต้ริฐ�นิ
กิว� � 5 คนิ แลิะกิริริมกิ�ริไม� นิ้ อ ยกิว� � กิึ� ง หนิึ� ง ของจำ� นิวนิ ที�กิำ�หนิดำ
กิริริมกิ�ริทั�งหมดำต้้องมีถิ�นิฐ�นิอยู�ในิริ�ชอ�ณ�จักิริ
6. คณะกิริริมกิ�ริบริิ ษัั ท มี ห นิ้ � ที� กิำ� กิั บ ให้ บ ริิ ษัั ท มี ริ ะบบกิ�ริ
2. คณะกิริริมกิ�ริบริิ ษัั ท ปีริะกิอบดำ้ ว ยกิริริมกิ�ริที�เ ปี็ นิ อิ ส ริะ ควบคุมภั�ยในิ แลิะกิ�ริต้ริวจสอบภั�ยในิที�มีปีริะสิทธุิภั�พีโดำย
(Independent Director) อย��งนิ้อย 1 ในิ 3 ของจำ�นิวนิ จัดำให้มีหนิ่วยง�นิต้ริวจสอบภั�ยในิเปี็นิผู้ต้ิดำต้�มแลิะดำำ�เนิินิกิ�ริ
ริ�วมแลิะปีริะส�นิง�นิกิับคณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ
กิริริมกิ�ริทั�งคณะ แลิะมีจำ�นิวนิอย��งนิ้อย 3 คนิ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษััท

3. จำ�นิวนิองค์ปีริะชุมขั�นิต้ำ�� ณ ขณะที�คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท
จะลิงมต้ิในิที�ปีริะชุมคณะกิริริมกิ�ริ โดำยต้้องมีกิริริมกิ�ริอยู�ไม�
นิ้อยกิว�� 2 ในิ 3 ของจำ�นิวนิกิริริมกิ�ริทั�งหมดำ กิ�ริวินิิจฉัยชี�ข�ดำ
ของที�ปีริะชุมคณะกิริริมกิ�ริบริิษััทให้ถ่อคะแนินิเสียงข้�งม�กิ
โดำยกิริริมกิ�ริคนิหนิึ�งมีเสียงหนิึ�ง ในิกิ�ริลิงคะแนินิกิริริมกิ�ริซั่ึ�ง
มีส�วนิไดำ้เสียในิเริ่�องใดำไม�มีสิทธุิออกิเสียงลิงคะแนินิในิเริ่�องนิั�นิ
ถ้�คะแนินิเสียงเท��กิันิให้ปีริะธุ�นิที�ปีริะชุมออกิเสียงเพีิ�มขึ�นิอีกิ
หนิึ�งเสียงเปี็นิเสียงชี�ข�ดำ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษััท

1. คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทต้้องปีฏิิบัต้ิหนิ้�ที�ให้เปี็นิไปีต้�มกิฎหม�ย
วัต้ถุปีริะสงค์ ข้อบังคับของบริิษััท ต้ลิอดำจนิมต้ิของที�ปีริะชุม
ผู้ ถ่ อ หุ้ นิ ดำ้ ว ยคว�มซั่่� อ สั ต้ ย์ สุ จ ริิ ต้ แลิะริะมั ดำ ริะวั ง ริั กิ ษั�ผลิ
ปีริะโยชนิ์ของบริิษััท
2. คณะกิริริมกิ�ริบริิ ษัั ท มี ห นิ้ � ที� กิำ� หนิดำเปี้ � หม�ย แนิวท�ง
นิโยบ�ย แผนิง�นิ แลิะงบปีริะม�ณของบริิษััท ควบคุมกิำ�กิับ
ดำูแลิกิ�ริบริิห�ริกิ�ริจัดำกิ�ริของฝ้่�ยบริิห�ริหริ่อของบุคคลิใดำๆ
ซั่ึ�งไดำ้ริับมอบหม�ยให้ดำำ�เนิินิง�นิดำังกิลิ��ว เพี่�อให้แนิ่ใจว��ฝ้่�ย
บริิ ห �ริหริ่ อ บุ ค คลิใดำๆ นิั� นิ ไดำ้ ปี ฏิิ บั ต้ิ ต้ �มนิโยบ�ยที� ค ณะ
กิริริมกิ�ริกิำ�หนิดำ
3. คณะกิริริมกิ�ริบริิ ษัั ท มี อำ� นิ�จแต้� ง ต้ั� ง ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริ
ปีริะธุ�นิเจ้ � หนิ้ � ที� บ ริิ ห �ริหนิึ� ง คนิหริ่ อ หลิ�ยคนิ แลิะ/หริ่ อ
ต้ำ� แหนิ่ ง อ่� นิ ใดำ ให้ ดำำ� ริงต้ำ� แหนิ่ ง ภั�ยในิริะยะเวลิ�ที� ค ณะ
กิริริมกิ�ริอ�จกิำ�หนิดำขึ�นิ แลิะคณะกิริริมกิ�ริอ�จมอบหม�ยหริ่อ
กิำ�หนิดำอำ�นิ�จให้แกิ�บุคคลิดำังกิลิ��วนิั�นิ ต้�มที�คณะกิริริมกิ�ริเห็นิ
สมควริซั่ึ�งเปี็นิอำ�นิ�จที�ต้�มกิฎหม�ยหริ่อต้�มข้อบังคับบริิษััท
มิไดำ้กิำ�หนิดำไว้ว��เปี็นิอำ�นิ�จของผู้ถ่อหุ้นิ
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7. คณะกิริริมกิ�ริมีหนิ้�ที�จัดำให้มีกิ�ริจัดำทำ�ริ�ยง�นิท�งกิ�ริเงินิ
แลิะต้้องจัดำให้มีผู้สอบบัญ่ชีต้ริวจสอบ แลิะ/หริ่อ สอบท�นิ
ริ�ยง�นิท�งกิ�ริเงิ นิ นิั� นิ ให้ เ สริ็ จ กิ� อ นิจะมี กิ �รินิำ� เสนิอต้� อ ที�
ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิ
8. กิ�ริดำำ�เนิินิกิ�ริของคณะกิริริมกิ�ริบริิษััทในิเริ่�องดำังต้�อไปีนิี�
คณะกิริริมกิ�ริจะกิริะทำ�ไดำ้กิ็ต้�อเม่�อไดำ้ริับอนิุมัต้ิจ�กิที�ปีริะชุม
ผู้ถ่อหุ้นิดำ้วยคะแนินิเสียงไม�นิ้อยกิว��ส�มในิสี� (3/4) ของจำ�นิวนิ
เสียงทั�งหมดำของผู้ถ่อหุ้นิซั่ึ�งม�ปีริะชุมแลิะมีสิทธุิออกิเสียงลิง
คะแนินิ
(1) กิ�ริข�ย หริ่อโอนิกิิจกิ�ริของบริิษััททั�งหมดำหริ่อบ�งส�วนิ
ที�สำ�คัญ่ให้แกิ�บุคคลิอ่�นิ
(2) กิ�ริซั่่�อ หริ่อริับโอนิกิิจกิ�ริของบริิษััทเอกิชนิหริ่อบริิษััท
มห�ชนิอ่�นิม�เปี็นิของบริิษััท
(3) กิ�ริทำ� แกิ้ไข หริ่อยกิเลิิกิสัญ่ญ่�เกิี�ยวกิับกิ�ริให้เช��
กิิ จ กิ�ริของบริิ ษัั ท ทั� ง หมดำหริ่ อ บ�งส� ว นิที� สำ � คั ญ่
กิ�ริมอบหม�ยให้บุคคลิอ่�นิใดำเข้�จัดำกิ�ริธุุริกิิจของบริิษััท
หริ่อกิ�ริควบริวมกิิจกิ�ริกิับบุคคลิอ่�นิโดำยมีวัต้ถุปีริะสงค์
เพี่�อกิ�ริแบ�งผลิกิำ�ไริข�ดำทุนิกิันิ
(4) กิ�ริแกิ้ไขเพีิ�มเต้ิมหนิังส่อบริิคณห์สนิธุิ หริ่อข้อบังคับ
ของบริิษััท
(5) กิ�ริเพีิ�มหริ่อลิดำทุนิจดำทะเบียนิของบริิษััท
(6) กิ�ริเลิิกิบริิษััท
(7) กิ�ริออกิหุ้นิกิู้ของบริิษััท
(8) กิ�ริควบริวมกิิจกิ�ริบริิษััทกิับบริิษััทอ่�นิ
ทั� ง นิี� กิริริมกิ�ริซั่ึ � ง มี ส � ว นิไดำ้ เ สี ย หริ่ อ มี ค ว�มขั ดำ แย้ ง ท�ง
ผลิปีริะโยชนิ์กิับบริิษััทในิเริ่�องใดำเริ่�องหนิึ�ง ไม�มีสิทธุิออกิเสียง
ในิเริ่อ� งนิันิ� นิอกิจ�กินิีค� ณะกิริริมกิ�ริยังมีหนิ้�ที�ในิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลิ
ให้ บ ริิ ษัั ท หริ่ อ บริิ ษัั ท ย� อ ยปีฏิิ บั ต้ิ ต้�มข้ อ กิำ� หนิดำแลิะปีริะกิ�ศั
ต้ลิ�ดำหลิักิ ทริัพีย์แห�ง ปีริะเทศัไทย ริวมทั�งกิฎหม�ยว��ดำ้ วย
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หลิักิทริัพีย์แลิะต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์เกิี�ยวกิับกิ�ริทำ�ริ�ยกิ�ริเกิี�ยวโยง 9. กิ�ริเสริิมสริ้�งคว�มสัมพีันิธุ์อันิดำีริะหว��งกิริริมกิ�ริที�เปี็นิ
กิันิ หริ่อริ�ยกิ�ริเกิี�ยวกิับกิ�ริไดำ้ม�หริ่อจำ�หนิ่�ยไปีซั่ึ�งสินิทริัพีย์ ผู้ บ ริิ ห �ริแลิะกิริริมกิ�ริที� ไ ม� เ ปี็ นิ ผู้ บ ริิ ห �ริ แลิะริะหว� � งคณะ
กิริริมกิ�ริแลิะฝ้่�ยจัดำกิ�ริ
ของบริิษััทหริ่อบริิษััทย�อย

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 10. กิำ�กิับดำูแลิให้กิ�ริปีฏิิบัต้ิหนิ้�ที�ของคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท
โดำยริวม คณะกิริริมกิ�ริชุดำย�อยต้��งๆ แลิะกิริริมกิ�ริบริิษััท
บริษััท

ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริบริิษััทเปี็นิกิริริมกิ�ริที�ไม�ไดำ้เปี็นิผู้บริิห�ริ ไม� แต้�ลิะคนิ เปี็นิไปีอย��งมีปีริะสิทธุิภั�พีแลิะเกิิดำปีริะสิทธุิผลิ แลิะ
เปี็นิบุคคลิเดำียวกิับปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริ (CEO) แลิะไม�มี บริริลิุวัต้ถุปีริะสงค์ต้�มแผนิง�นิที�กิำ�หนิดำไว้
คว�มสัมพีันิธุ์ ใดำๆ กิับฝ้่�ยบริิห�ริ โดำยมีบทบ�ท อำ�นิ�จ แลิะ
วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการ
หนิ้�ที�ที�แบ�งแยกิออกิจ�กิกิันิอย��งชัดำเจนิ
กิริริมกิ�ริบริิษััทมีว�ริะดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งคริ�วลิะ 3 ปีี โดำย 1 ปีี ในิ
ที�นิี� หม�ยถึง ช�วงเวลิ�ริะหว��งวันิปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิ ของปีี
หน้าที่ของประธานกรรมการบริษััท
1. กิำ� กิั บ ดำู แ ลิให้ ค ณะกิริริมกิ�ริบริิ ษัั ท มี โ คริงสริ้ � งแลิะองค์ ที�ไดำ้ริับกิ�ริแต้�งต้ั�ง จนิถึงวันิปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิในิปีีถัดำไปี
กิริริมกิ�ริซั่ึ�งพี้นิจ�กิต้ำ�แหนิ่งต้�มว�ริะอ�จไดำ้ริับกิ�ริเสนิอช่�อ
ปีริะกิอบที�เหม�ะสม
แลิะแต้�งต้ั�งเข้�ดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งใหม�ไดำ้
2. ปีริะส�นิง�นิปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริในิกิ�ริเริียกิปีริะชุม
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท แลิะดำูแลิให้กิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้ริับข้อมูลิ ทั� ง นิี� กิ�ริมอบอำ� นิ�จหนิ้ � ที� แ ลิะคว�มริั บ ผิ ดำ ชอบของคณะ
อย��ง ถูกิต้้อง คริบถ้วนิ ชัดำเจนิ แลิะทันิเวลิ�กิ�อนิกิ�ริปีริะชุม กิริริมกิ�ริบริิษัทั นิันิ� จะไม�มลิี กิั ษัณะเปี็นิกิ�ริมอบอำ�นิ�จหริ่อมอบ
อำ�นิ�จช�วงที�ทำ�ให้คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท หริ่อผู้ริับมอบอำ�นิ�จ
เพี่�อให้กิริริมกิ�ริบริิษััทส�ม�ริถต้ัดำสินิใจไดำ้อย��งหม�ะสม
จ�กิคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ส�ม�ริถอนิุมัต้ิริ�ยกิ�ริที�ต้นิหริ่อบุคคลิ
3. ดำำ� เนิิ นิ กิ�ริปีริะชุมคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ต้�มริะเบีย บว�ริะ ที�อ�จมีคว�มขัดำแย้ง (ต้�มที�นิิย�มไว้ในิปีริะกิ�ศัคณะกิริริมกิ�ริ
กิำ�กิับหลิักิทริัพีย์แลิะต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์) เข้�เปี็นิคู�สัญ่ญ่�หริ่อทำ�
ข้อบังคับของบริิษััท แลิะกิฎหม�ย
ริ�ยกิ�ริดำังกิลิ��วกิับ บริิษััท แลิะ/หริ่อบริิษััทย�อย
4. เปี็นิผูนิ้ �ำ ของคณะกิริริมกิ�ริบริิษัทั แลิะเปี็นิปีริะธุ�นิในิกิ�ริปีริะชุม
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทแลิะสริุปีมต้ิที�ปีริะชุมแลิะสิ�งที�จะต้้องดำำ�เนิินิ การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษััทอื่น
กิริริมกิ�ริแต้� ลิ ะคนิจะดำำ � ริงต้ำ � แหนิ่ ง กิริริมกิ�ริในิบริิ ษัั ท
กิ�ริต้�อไปีอย��งชัดำเจนิ
จดำทะเบียนิไดำ้ไม�เกิินิ 5 บริิษััท โดำย กิริริมกิ�ริ/ปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�
5. จัดำสริริเวลิ�อย��งเพีียงพีอ แลิะส�งเสริิมให้กิริริมกิ�ริบริิษััททุกิ บริิห�ริ/ผู้บริิห�ริริะดำับสูง ไม�ควริริับเปี็นิกิริริมกิ�ริในิบริิ ษััท
คนิอภัิปีริ�ย แลิกิเปีลิี�ยนิคว�มคิดำเห็นิไดำ้อย��งเต้็มที� เปี็นิอิสริะ จดำทะเบียนิอ่�นิที�กิ�อให้เกิิดำคว�มขัดำแย้งท�งผลิปีริะโยชนิ์กิับ
แลิะใช้ดำุลิยพีินิิจอย��งริอบคอบ โดำยคำ�นิึงถึงผู้มีส�วนิไดำ้ส�วนิเสีย บริิษััท แลิะกิ�ริปีฏิิบัต้ิหนิ้�ที�ของต้นิ ปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริ
จะดำำ � ริงต้ำ � แหนิ่ ง กิริริมกิ�ริหริ่ อ ปีริะธุ�นิเจ้ � หนิ้ � ที� บ ริิ ห �ริ
ทุกิฝ้่�ยอย��งคริบถ้วนิ
(กิริริมกิ�ริผู้ จั ดำ กิ�ริ) ในิบริิ ษัั ท อ่� นิ นิอกิเหนิ่ อ จ�กิบริิ ษัั ท ย� อ ย
6. กิำ� หนิดำให้ มี กิ �ริปีริะชุ ม คณะกิริริมกิ�ริบริิ ษัั ท โดำยไม� มี บริิษััทริ�วม หริ่อบริิษััทอ่�นิที�บริิษััทถ่อหุ้นิไดำ้กิ็ต้�อเม่�อไดำ้ริับกิ�ริ
อนิุมัต้ิจ�กิคณะกิริริมกิ�ริ
กิริริมกิ�ริบริิษััทที�ม�จ�กิฝ้่�ยจัดำกิ�ริ
7. เปี็นิผู้นิำ�ในิกิ�ริปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิให้เปี็นิไปีต้�มริะเบียบว�ริะ
ข้อบังคับของบริิษััท แลิะกิฎหม�ยโดำยจัดำสริริเวลิ�ให้เหม�ะสม
ริวมทั�ง เปีิดำโอกิ�สให้ผู้ถ่อหุ้นิแสดำงคว�มคิดำเห็นิอย��งเท��เทียม
กิันิแลิะดำูแลิให้มีกิ�ริต้อบข้อซั่ักิถ�มของผู้ถ่อหุ้นิอย��งเหม�ะสม
แลิะโปีริ�งใส
8. สนิับสนิุนิแลิะเปี็นิแบบอย��งที�ดำี ในิกิ�ริปีฏิิบัต้ิต้�มนิโยบ�ย
บริิห�ริกิิจกิ�ริที�ดำีแลิะต้�อต้้�นิคอริ์ริัปีชั�นิ แลิะจริริย�บริริณธุุริกิิจ
แลิะส�งเสริิมให้เกิิดำวัฒนิธุริริมองค์กิริที�มีจริิยธุริริมแลิะกิ�ริกิำ�กิับ
ดำูแลิกิิจกิ�ริที�ดำี แลิะกิำ�กิับดำูแลิให้มีกิ�ริเปีิดำเผยข้อมูลิแลิะกิ�ริ
จัดำกิ�ริอย��งโปีริ�งใสในิกิริณีที�มีคว�มขัดำแย้งท�งผลิปีริะโยชนิ์
บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้มีกิ�ริกิำ�หนิดำต้�ริ�งกิ�ริปีริะชุมลิ�วงหนิ้�
เปี็นิริ�ยปีี แลิะแจ้งให้กิริริมกิ�ริแต้�ลิะคนิทริ�บกิำ�หนิดำกิ�ริ ดำัง
กิลิ��ว เพี่�อให้กิริริมกิ�ริส�ม�ริถจัดำเวลิ�แลิะเข้�ริ�วมปีริะชุมไดำ้
โดำยมีกิำ�หนิดำกิ�ริปีริะชุมขั�นิต้ำ��จำ�นิวนิ 4 คริั�งต้�อปีี ซั่ึ�งเหม�ะสม
กิับกิ�ริทำ�หนิ้�ทีข� องคณะกิริริมกิ�ริบริิษัทั แลิะลิักิษัณะธุุริกิิจของ
บริิษััท อย��งไริกิ็ต้�ม อ�จมีกิ�ริปีริะชุมพีิเศัษัเพีิ�มต้�มคว�ม
จำ�เปี็นิ ทั�งนิี�ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริแลิะกิริริมกิ�ริผู้จัดำกิ�ริ จะริ�วมกิันิ
พีิจ�ริณ�กิำ�หนิดำว�ริะกิ�ริปีริะชุม แลิะกิริริมกิ�ริบริิษััท แต้�ลิะคนิ
มีคว�มเปี็นิอิสริะที�จะเสนิอเริ่�องเข้�สู�ว�ริะกิ�ริปีริะชุม
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เอกสารแนบ

CONTENTS

ค่าตอบแทนของกรรมการ

ค� � ต้อบแทนิคณะกิริริมกิ�ริ ในิปีี 2564 สิ�นิ สุ ดำ ณ วั นิที� 31 ธุันิว�คม 2564 ไดำ้แกิ� ค��เบี�ย ปีริะชุม มีริ�ยลิะเอียดำค��ต้อบแทนิ
เปี็นิริ�ยบุคคลิ ดำังนิี�
รายชื่อกรรมการ

ปี 2563
(ล้านบาท)

ปี 2564
(ล้านบาท)

1.

นายเอนก พิเชฐพงศา

0.125

0.10

2.

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์

0.10

0.08

3.

นายสุเรช ซูบรามาเนียม

0.10

0.08

4.

นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์

0.10

0.08

5.

นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์

0.10

0.08

6.

นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน

0.125

0.10

7.

น.ส.ฐิติยา วงศ์จิรชัย

0.08

0.08

8.

นายออเสน การบริสุทธิ์

0.10

0.08

9.

นายหยาง ชวน โมห์ *

0.02

-

0.85

0.68

ริวมค่�เบี้ย์ปริะชุม

หมายเหตุ * นายหยาง ชวน โมห์ ครบวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการในวันประชุมสามัญผู้ถึือหุ้นประจำาปี 2563 และไม่ขอต่อวาระกรรมการอีก

โบนิัสกิริริมกิ�ริที�จ��ยริะหว��งปีี 2564 : คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้สมัคริใจไม�ขอริับโบนิัสกิริริมกิ�ริสำ�หริับผลิปีริะกิอบกิ�ริปีี 2563
เพี่�อช�วยสภั�พีคลิ�องของบริิษััท

7.3 ข�อมี้ลเกี�ยวกับคณะกรรมีการชุด้ย่อย
7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ ณ วันิที� 31 ธุันิว�คม 2564 มีจำ�นิวนิทั�งสิ�นิ 3 ท��นิ ปีริะกิอบดำ้วย
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.

นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน
นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย
นายออเสน การบริสุทธิ์

ตำาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นางสาวมิศรา วงศ์สนิ ศิรกิ ลุ ผูอ้ าำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ปฏิิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. มีกิริริมกิ�ริอิสริะอย��งนิ้อยหนิึ�งในิส�ม (1/3) ของจำ�นิวนิ คว�มริู้แลิะคว�มส�ม�ริถในิเริ่�องที�เกิี�ยวข้องต้�อกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิ
กิริริมกิ�ริทั�งหมดำ แต้�ต้้องไม�นิ้อยกิว�� 3 คนิ โดำยคณะกิริริมกิ�ริ ของคณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ
บริิษััทจะเปี็นิผู้คัดำเลิ่อกิสม�ชิกิ 1 คนิ ให้ดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งปีริะธุ�นิ
3. คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบแต้�งต้ั�งเลิข�นิุกิ�ริคณะกิริริมกิ�ริ
กิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ
ต้ริวจสอบอย��งนิ้อย 1 ท��นิ เพี่�อทำ�หนิ้�ที�ปีฏิิบัต้ิง�นิในิเริ่�อง
2. กิริริมกิ�ริต้ริวจสอบแต้� ลิ ะท� � นิต้้ อ งเปี็ นิ ผู ้ มี ค ว�มริู ้ เกิีย� วกิับกิ�ริจัดำเต้ริียมข้อมูลิ ว�ริะกิ�ริปีริะชุม บันิทึกิกิ�ริปีริะชุม
คว�มส�ม�ริถ ปีริะสบกิ�ริณ์ แลิะคว�มชำ�นิ�ญ่ที�เหม�ะสมต้�อ จัดำทำ�ริ�ยง�นิกิิจกิริริม แลิะง�นิอ่�นิๆ ต้�มที�คณะกิริริมกิ�ริ
ภั�ริกิิ จ ที� ไ ดำ้ ริั บ มอบหม�ยจ�กิคณะกิริริมกิ�ริบริิ ษัั ท ริวมถึ ง ต้ริวจสอบมอบหม�ย
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คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
กิริริมกิ�ริต้ริวจสอบของบริิ ษัั ท ต้้ อ งเปี็ นิ กรรมิการอิ สิ ระของ
บริิษััทที�มีคุณสมบัต้ิคริบถ้วนิแลิะไม�เปี็นิบุคคลิต้้องห้�มต้�ม
กิฎหม�ยว��ดำ้วยบริิษััทมห�ชนิจำ�กิัดำ แลิะกิฎหม�ยว��ดำ้วยหลิักิ
ทริัพีย์แลิะต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ แลิะกิฎหม�ยอ่�นิที�เกิี�ยวข้องกิับ
ธุุริกิิจของบริิษััทที�กิำ�หนิดำไว้ดำังนิี�

6. ไม�เปี็นิหริ่อเคยเปี็นิผู้ให้บริิกิ�ริท�งวิช�ชีพีใดำๆ ซั่ึ�งริวมถึงกิ�ริ
ให้บริิกิ�ริเปี็นิที�ปีริึกิษั�กิฎหม�ยหริ่อที�ปีริึกิษั�ท�งกิ�ริเงินิ ซั่ึ�ง
ไดำ้ริับค��บริิกิ�ริเกิินิกิว�� 2 ลิ้�นิบ�ทต้�อปีีจ�กิบริิษััท บริิษััทใหญ่�
บริิษััทย�อย บริิษััทริ�วม ผู้ถ่อหุ้นิริ�ยใหญ่� หริ่อผู้มีอำ�นิ�จควบคุม
ของบริิษัทั แลิะไม�เปี็นิผูถ้ อ่ หุนิ้ ทีม� นิี ยั ผูม้ อี ำ�นิ�จควบคุม หริ่อหุ้นิ
ส�วนิของผู้ให้บริิกิ�ริท�งวิช�ชีพีนิั�นิ เว้นิแต้�จะไดำ้พี้นิจ�กิกิ�ริมี
1. ถ่อหุ้นิไม�เกิินิริ้อยลิะ 1 ของจำ�นิวนิหุ้นิที�มีสิทธุิออกิเสียง ลิักิษัณะดำังกิลิ��วม�แลิ้วไม�นิ้อยกิว�� 2 ปีี กิ�อนิวันิที�ไดำ้ริับแต้�งต้ั�ง
ทั�งหมดำของบริิษััท บริิษััทใหญ่� บริิษััทย�อย บริิษััทริ�วม ผู้ถ่อหุ้นิ เปี็นิกิริริมกิ�ริอิสริะ
ริ�ยใหญ่� หริ่ อ ผู้ มี อำ� นิ�จควบคุ ม ของบริิ ษัั ท ทั� ง นิี� นิั บ ริวม
กิ�ริถ่อหุ้นิของผู้ที�เกิี�ยวข้องของกิริริมกิ�ริอิสริะริ�ยนิั�นิๆ ดำ้วย 7. ไม�เปี็นิกิริริมกิ�ริที�ไดำ้ริับกิ�ริแต้�งต้ั�งขึ�นิเพี่�อเปี็นิต้ัวแทนิของ
กิริริมกิ�ริของบริิษััท ผู้ถ่อหุ้นิริ�ยใหญ่� หริ่อผู้ถ่อหุ้นิซั่ึ�งเปี็นิผู้ที�
2. ไม�เปี็นิหริ่อเคยเปี็นิกิริริมกิ�ริที�มีส�วนิริ�วมบริิห�ริง�นิ ลิูกิจ้�ง เกิี�ยวข้องกิับผู้ถ่อหุ้นิริ�ยใหญ่�
พีนิักิง�นิ ที�ปีริึกิษั�ที�ไดำ้เงินิเดำ่อนิปีริะจำ� หริ่อผู้มีอำ�นิ�จควบคุม
ของบริิษััท บริิษััทใหญ่� บริิษััทย�อย บริิษััทริ�วม บริิษััทย�อยลิำ�ดำับ 8. ไม� ปี ริะกิอบกิิ จ กิ�ริที� มี ส ภั�พีอย� � งเดำี ย วกิั นิ แลิะเปี็ นิ กิ�ริ
เดำียวกิันิ ผูถ้ อ่ หุนิ้ ริ�ยใหญ่� หริ่อของผูม้ อี �ำ นิ�จควบคุมของบริิษัทั แข�งขันิที�มีนิัยกิับกิิจกิ�ริของบริิษััท หริ่อบริิษััทย�อย หริ่อไม�เปี็นิ
เว้นิแต้�จะไดำ้พี้นิจ�กิกิ�ริมีลิักิษัณะดำังกิลิ��วม�แลิ้วไม�นิ้อยกิว�� หุ้นิส�วนิที�มีนิัยในิห้�งหุ้นิส�วนิ หริ่อเปี็นิกิริริมกิ�ริที�มีส�วนิริ�วม
2 ปีี กิ�อนิวันิที�ไดำ้ริับแต้�งต้ั�งเปี็นิกิริริมกิ�ริอิสริะ ทั�งนิี� ลิักิษัณะ บริิห�ริง�นิ ลิูกิจ้�ง พีนิักิง�นิ ที�ปีริึกิษั�ที�ริับเงินิเดำ่อนิปีริะจำ�
ต้้ อ งห้ � มดำั ง กิลิ� � ว ไม� ริ วมถึ ง กิริณี ที� กิริริมกิ�ริอิ ส ริะเคยเปี็ นิ หริ่ อ ถ่ อ หุ้ นิ เกิิ นิ ริ้ อ ยลิะ 1 ของจำ� นิวนิหุ้ นิ ที� มี สิ ท ธุิ อ อกิเสี ย ง
ข้ � ริ�ชกิ�ริ หริ่ อ ที� ปี ริึ กิ ษั�ของส� ว นิริ�ชกิ�ริซั่ึ � ง เปี็ นิ ผู้ ถ่ อ หุ้ นิ ทั� ง หมดำของบริิ ษัั ท อ่� นิ ซั่ึ� ง ปีริะกิอบกิิ จ กิ�ริที� มี ส ภั�พีอย� � ง
ริ�ยใหญ่� หริ่อผู้มีอำ�นิ�จควบคุมของบริิษััท
เดำียวกิันิแลิะเปี็นิกิ�ริแข�งขันิที�มีนิัยกิับกิิจกิ�ริของบริิษััท หริ่อ
บริิษััทย�อย
3. ไม�เปี็นิบุคคลิที�มีคว�มสัมพีันิธุ์ท�งส�ยโลิหิต้ หริ่อโดำยกิ�ริจดำ
ทะเบียนิต้�มกิฎหม�ยในิลิักิษัณะที�เปี็นิ บิดำ�ม�ริดำ� คู�สมริส พีี� 9. ไม�มีลิักิษัณะอ่�นิใดำที�ทำ�ให้ไม�ส�ม�ริถให้คว�มเห็นิอย��งเปี็นิ
นิ้อง แลิะบุต้ริ ริวมทั�งคู�สมริสของบุต้ริ ของผู้บริิห�ริ ผู้ถ่อหุ้นิ อิสริะเกิี�ยวกิับกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิของบริิษััท
ริ�ยใหญ่� ผู้มีอำ�นิ�จควบคุม หริ่อบุคคลิที�จะไดำ้ริับกิ�ริเสนิอให้
เปี็นิผู้บริิห�ริหริ่อผู้มีอำ�นิ�จควบคุมของบริิษััท หริ่อบริิษััทย�อย 10. กิริริมกิ�ริอิสริะต้�มคุณสมบัต้ิข้�งต้้นิ อ�จไดำ้ริับมอบหม�ย
จ�กิคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ให้ต้ัดำสินิใจในิกิ�ริดำำ�เนิินิกิิจกิ�ริของ
4. ไม�มีหริ่อเคยมีคว�มสัมพีันิธุ์ท�งธุุริกิิจกิับบริิษััท บริิษััทใหญ่� บริิษััท บริิษััทใหญ่� บริิษััทย�อย บริิษััทริ�วม บริิษััทย�อยลิำ�ดำับ
บริิษััทย�อย บริิษััทริ�วม ผู้ถ่อหุ้นิริ�ยใหญ่� หริ่อผู้มีอำ�นิ�จควบคุม เดำียวกิันิ ผู้ถ่อหุ้นิริ�ยใหญ่� หริ่อ ผู้มีอำ�นิ�จควบคุม โดำยมีกิ�ริ
ของบริิษััท ในิลิักิษัณะที�อ�จเปี็นิกิ�ริขัดำขว�งกิ�ริใช้วิจ�ริณญ่�ณ ต้ัดำสินิใจในิริูปีแบบองค์คณะ (Collective Decision) ไดำ้
อย��งอิสริะของต้นิ ริวมทั�งไม�เปี็นิหริ่อเคยเปี็นิผู้ถ่อหุ้นิที�มีนิัย
หริ่ อ ผู้ มี อำ� นิ�จควบคุ ม ของผู้ ที� มี คว�มสั ม พีั นิ ธุ์ ท �งธุุ ริ กิิ จ กิั บ ขอบเขตอำา นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
บริิษััท บริิษััทใหญ่� บริิษััทย�อย บริิษััทริ�วม ผู้ถ่อหุ้นิริ�ยใหญ่� หริ่อ กรรมการตรวจสอบ
ผู้มีอำ�นิ�จควบคุมของบริิษััท เว้นิแต้�จะไดำ้พี้นิจ�กิกิ�ริมีลิักิษัณะ คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบมีหนิ้�ทีแ� ลิะริับผิดำชอบต้�มข้อกิำ�หนิดำแลิะ
ดำั งกิลิ� � วม�แลิ้ วไม�นิ ้อ ยกิว�� 2 ปีี กิ�อ นิวั นิที� ไดำ้ริับแต้�งต้ั�งเปี็นิ หลิักิเกิณฑ์์ของสำ�นิักิง�นิ กิ.ลิ.ต้. แลิะต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ฯ แลิะให้
กิริริมกิ�ริอิสริะ
ริ�ยง�นิต้ริงต้�อคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท
5. ไม�เปี็นิหริ่อเคยเปี็นิผู้สอบบัญ่ชีของบริิษััท บริิษััทใหญ่� บริิษััท
ย�อย บริิษััทริ�วม ผู้ถ่อหุ้นิริ�ยใหญ่� หริ่อผู้มีอำ�นิ�จควบคุมของ
บริิษััท แลิะไม�เปี็นิผู้ถ่อหุ้นิที�มีนิัย ผู้มีอำ�นิ�จควบคุม หริ่อหุ้นิ
ส�วนิของสำ�นิักิง�นิสอบบัญ่ชี ซั่ึ�งมีผู้สอบบัญ่ชีของบริิษััท บริิษััท
ใหญ่� บริิษััทย�อย บริิษััทริ�วม ผู้ถ่อหุ้นิริ�ยใหญ่� หริ่อผู้มีอำ�นิ�จ
ควบคุมของบริิษััทสังกิัดำอยู� เว้นิแต้�จะไดำ้พี้นิจ�กิกิ�ริมีลิักิษัณะ
ดำังกิลิ��วม�แลิ้วไม�นิ้อยกิว�� 2 ปีี กิ�อนิวันิที�ไดำ้ริับแต้�งต้ั�งเปี็นิ
กิริริมกิ�ริอิสริะ
บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

1. สอบท�นิให้บริิษััทมีกิ�ริริ�ยง�นิท�งกิ�ริเงินิอย��งถูกิต้้องแลิะ
เพีียงพีอ
2. สอบท�นิให้บริิษัทั มีริะบบกิ�ริควบคุมภั�ยในิ (Internal Control)
แลิะริะบบกิ�ริต้ริวจสอบภั�ยในิ (Internal Audit ทีม� คี ว�มเหม�ะสม
แลิะมีปีริะสิทธุิผลิ
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3. สอบท�นิกิ�ริปีฏิิบัต้ิของบริิษััทให้เปี็นิไปีต้�มกิฎหม�ยว��ดำ้วย
หลิักิทริัพีย์แลิะต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ ข้อกิำ�หนิดำของต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ฯ
แลิะกิฎหม�ยที�เกิี�ยวข้องกิับธุุริกิิจของบริิษััท
4. พีิจ�ริณ� คัดำเลิ่อกิ เสนิอแต้�งต้ัง� บุคคลิซั่ึง� มีคว�มเปี็นิอิสริะเพี่อ�
ทำ�หนิ้�ทีเ� ปี็นิผูส้ อบบัญ่ชีของบริิษัทั เสนิอค��ต้อบแทนิ แลิะเลิิกิจ้�ง
บุคคลิดำังกิลิ��ว
5. เข้�ริ�วมปีริะชุมกิับผูส้ อบบัญ่ชีโดำยไม�มฝ้ี �่ ยจัดำกิ�ริเข้�ริ�วมปีริะชุม
ดำ้วย อย��งนิ้อยปีีลิะ 1 คริัง�
6. พีิจ�ริณ�ริ�ยกิ�ริที�เกิี�ยวโยงกิันิหริ่อริ�ยกิ�ริที�อ�จมีคว�ม
ขั ดำ แย้ ง ท�งผลิปีริะโยชนิ์ ให้ เ ปี็ นิ ไปีต้�มกิฎหม�ยแลิะข้ อ
กิำ�หนิดำของต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ เพี่�อให้มั�นิใจว��ริ�ยกิ�ริดำังกิลิ��ว
สมเหตุ้สมผลิแลิะเปี็นิปีริะโยชนิ์สูงสุดำต้�อบริิษััท

7. จัดำทำ�ริ�ยง�นิของคณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบโดำยเปีิดำเผยไว้ในิ
ริ�ยง�นิปีริะจำ�ปีีของบริิษััท ซั่ึ�งริ�ยง�นิดำังกิลิ��วลิงนิ�มโดำย
ปีริะธุ�นิคณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ
8. ปีฏิิบต้ั กิิ �ริอ่นิ� ใดำต้�มทีค� ณะกิริริมกิริของบริิษัทั มอบหม�ยดำ้วย
คว�มเห็นิชอบจ�กิคณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ
วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
กิริริมกิ�ริต้ริวจสอบมีว�ริะดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งคริ�วลิะ 3 ปีี แลิะดำำ�ริง
ต้ำ�แหนิ่งไม�เกิินิ 3 ว�ริะต้ิดำต้�อกิันินิับจ�กิวันิที�ไดำ้ริับแต้�งต้ั�งจ�กิ
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทหริ่อที�ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิของบริิษััท โดำย 1 ปีี
ในิที�นิี� หม�ยถึง ช�วงเวลิ�ริะหว��งวันิปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิ ของ
ปีีที�ไดำ้ริับกิ�ริแต้�งต้ั�ง จนิถึงวันิปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิในิปีีถัดำไปี
กิริริมกิ�ริซั่ึ�งพี้นิจ�กิต้ำ�แหนิ่งต้�มว�ริะอ�จไดำ้ริับกิ�ริเสนิอช่�อ
แลิะแต้�งต้ั�งเข้�ดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งใหม�ไดำ้

7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกิริริมกิ�ริสริริห�แลิะพีิ จ �ริณ�ค� � ต้อบแทนิ ณ วั นิ ที� 31 ธุันิว�คม 2564 มีจำ�นิวนิทั�งสิ�นิ 3 ท��นิ ปีริะกิอบดำ้วย
ชื่อ – สกุล

ตำาแหน่ง

1. นายเอนก พิเชฐพงศา

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายออเสน การบริสุทธิ์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: นางสาวมิศรา วงศ์สนิ ศิรกิ ลุ ผูอ้ าำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำาหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำา นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกิริริมกิ�ริสริริห�แลิะกิำ�หนิดำค��ต้อบแทนิมีขอบเขต้อำ�นิ�จ
หนิ้�ที� ซั่ึ�งไดำ้ริับอนิุมัต้ิจ�กิคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ดำังนิี�
1. กิำ�หนิดำนิโยบ�ยต้��งๆ ดำังนิี�
(1) นิโยบ�ย หลิักิเกิณฑ์์ แลิะวิธุีกิ�ริในิกิ�ริสริริห�กิริริมกิ�ริ
หริ่อผู้บริิห�ริริะดำับสูงของบริิษััท ต้ั�งแต้�ต้ำ�แหนิ่งริอง
กิริริมกิ�ริผู้จัดำกิ�ริขึ�นิไปี
(2) นิโยบ�ยกิ�ริจ��ยค��ต้อบแทนิแลิะผลิปีริะโยชนิ์อนิ่� ที�ให้แกิ�
กิริริมกิ�ริ หริ่อผู้บริิห�ริริะดำับสูงของบริิษััท เฉพี�ะ
ต้ำ�แหนิ่งกิริริมกิ�ริผู้จัดำกิ�ริขึ�นิไปีโดำยต้้องมีหลิักิเกิณฑ์์
ที�ชัดำเจนิ โปีริ�งใส เพี่�อเสนิอให้คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท
พีิจ�ริณ�อนิุมัต้ิ

(1) กิริริมกิ�ริ (เพีิ�มเต้ิม/ทดำแทนิ/คริบต้�มว�ริะ)
(2) ผู้บริิห�ริริะดำับสูงต้ั�งแต้�ต้ำ�แหนิ่งริองกิริริมกิ�ริผู้จัดำกิ�ริ
ขึ�นิไปี
3. ดำูแลิให้กิริริมกิ�ริ หริ่อผู้บริิห�ริริะดำับสูง ต้ั�งแต้�ต้ำ�แหนิ่ ง
กิริริมกิ�ริผู้จัดำกิ�ริขึ�นิไปีไดำ้ริับผลิต้อบแทนิ (ค��ต้อบแทนิในิฐ�นิะ
กิริริมกิ�ริ/ค��ต้อบแทนิปีริะจำ�ต้ำ�แหนิ่ง/ค��เบี�ยปีริะชุม) หริ่อเงินิ
Bonus ที�เหม�ะสมกิับหนิ้�ที�แลิะคว�มริับผิดำชอบที�มีต้�อบริิษััท

4. กิำ�หนิดำแนิวท�งกิ�ริปีริะเมินิผลิง�นิของผู้บริิห�ริริะดำับสูง
เฉพี�ะต้ำ� แหนิ่ ง กิริริมกิ�ริผู้ จั ดำ กิ�ริ เพี่� อ ใช้ พีิ จ�ริณ�ปีริั บ ผลิ
ต้อบแทนิปีริะจำ�ปีีโดำยไดำ้คำ�นิึงถึงหนิ้�ที�คว�มริับผิดำชอบที�มีต้�อ
2. คัดำเลิ่อกิ แลิะเสนิอช่�อบุคคลิที�มีคุณสมบัต้ิเหม�ะสม เพี่�อ บริิษััท
ดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งต้��งๆ ดำังต้�อไปีนิี� เพี่�อนิำ�เสนิอคณะกิริริมกิ�ริ
5. ปีฏิิบัต้ิกิ�ริอ่�นิใดำต้�มที�คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทมอบหม�ย
บริิษััท
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7.3.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกิริริมกิ�ริบริิห�ริ ณ วันิที� 31 ธุันิว�คม 2564 มีจำ�นิวนิทั�งสิ�นิ 3 ท��นิ ปีริะกิอบดำ้วย
ชื่อ – สกุล

ตำาแหน่ง

1. นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์

ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายสุเรช ซูบรามาเนียม

กรรมการบริหาร

3. นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์

กรรมการบริหาร

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
5. มีอำ�นิ�จพีิจ�ริณ�กิำ�หนิดำสวัสดำิกิ�ริพีนิักิง�นิให้เหม�ะสมกิับ
คณะกิริริมกิ�ริบริิ ษัั ท เปี็ นิ ผู้ เ สนิอกิ�ริแต้� ง ต้ั� ง คณะกิริริมกิ�ริ สภั�พีกิ�ริณ์ ปีริะเพีณี แลิะสอดำคลิ้องกิับกิฎหม�ยที�บังคับใช้อยู�
บริิห�ริ โดำยเลิ่อกิต้ั�งจ�กิกิริริมกิ�ริ แลิะ/หริ่อผู้บริิห�ริจำ�นิวนิ 6. มีอำ�นิ�จในิกิ�ริอนิุมัต้ิต้�มขอบเขต้ที�คณะกิริริมกิ�ริมอบหม�ย
หนิึ�งต้�มที�เห็นิสมควริ
ทัง� นิี� กิ�ริมอบอำ�นิ�จดำังกิลิ��วข้�งต้้นิให้แกิ�คณะกิริริมกิ�ริบริิห�ริ
ขอบเขตอำา นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ นิั�นิ จะไม�มีลิักิษัณะเปี็นิกิ�ริมอบอำ�นิ�จหริ่อมอบอำ�นิ�จช�วงที�
กรรมการบริหาร
ทำ�ให้กิริริมกิ�ริบริิห�ริ หริ่อบุคคลิที�อ�จมีคว�มขัดำแย้ง มีส�วนิ
1. มีอำ�นิ�จสั�งกิ�ริ ว�งแผนิ แลิะดำำ�เนิินิกิิจกิ�ริของบริิษััทให้ ไดำ้เสีย หริ่ออ�จมีคว�มขัดำแย้งท�งผลิปีริะโยชนิ์อ่�นิใดำกิับ บริิษััท
เปี็นิไปีต้�มนิโยบ�ยที�คณะกิริริมกิ�ริกิำ�หนิดำ
หริ่อบริิษััทย�อย เข้�เปี็นิคู�สัญ่ญ่�หริ่อทำ�ริ�ยกิ�ริดำังกิลิ��วไดำ้ อีกิ
2. กิำ�หนิดำกิลิยุทธุ์ ในิกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจของบริิษััท
ทั�งกิำ�หนิดำให้กิริริมกิ�ริบริิห�ริซั่ึ�งมีส�วนิไดำ้เสียในิเริ่�องใดำ ไม�มี
3. กิำ�หนิดำแผนิแลิะแนิวท�งเกิี�ยวกิับกิ�ริลิงทุนิแลิะกิ�ริริะดำมทุนิ สิทธุิออกิเสียงลิงคะแนินิในิเริ่�องนิั�นิ ทั�งนิี� กิ�ริอนิุมัต้ิริ�ยกิ�ริที�
ต้�มนิโยบ�ยของบริิษััท
อ�จมีคว�มขัดำแย้งท�งผลิปีริะโยชนิ์ดำังกิลิ��วอ�จต้้องดำำ�เนิินิกิ�ริ
4. อนิุมัต้ิกิ�ริแต้�งต้ั�งที�ปีริึกิษั�ดำ้�นิต้��งๆ ที�จำ�เปี็นิต้�อกิ�ริดำำ�เนิินิ ต้�มปีริะกิ�ศัต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์แห�งปีริะเทศัไทย เริ่�องหลิักิเกิณฑ์์
ง�นิของบริิษััท
วิธุีกิ�ริ แลิะกิ�ริเปีิดำเผยริ�ยกิ�ริที�เกิี�ยวโยงกิันิ พี.ศั. 2546

7.4 ข�อมี้ลเกี�ยวกับผู้้�บริหุ้าร
7.4.1 รายชื่อและตำาแหน่งผู้บริหาร

คณะผูบ้ ริิห�ริต้�มนิิย�มสำ�นิักิง�นิ กิ.ลิ.ต้. ณ วันิที� 31 ธุันิว�คม 2564 มีจ�ำ นิวนิทัง� สินิ� 6 ท��นิ ปีริะกิอบดำ้วย
ชื่อ – สกุล

ตำาแหน่ง

1.

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษััท บีเอสเอ็ม

2.

นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล

ผู้อำานวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษััท

3.

นางสาวพัชรี เก๊อะเจริญ

ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.

นางสาวนนทชา พรเพิ่มสุข

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์

5.

นางสาววิชุตา สิงห์สุข

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

6.

นายจิรพงษั์ ภาชนะสุวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้มอบหม�ยหนิ้�ที�ให้ปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที� 2. กิ�ริทำ�นิิต้ิกิริริม สัญ่ญ่� ข้อต้กิลิง หริ่อข้อผูกิมัดำในินิ�มของ
บริิห�ริ (CEO) เปี็นิผู้มีอำ�นิ�จดำำ�เนิินิกิ�ริต้��งๆ แทนิบริิษััท ซั่ึ�ง บริิษััทเกิี�ยวกิับกิิจกิ�ริใดำๆ ที�คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้มีมต้ิอนิุมัต้ิ
หริ่อ ให้คว�มเห็นิชอบไว้แลิ้ว
ส�ม�ริถสริุปีส�ริะสำ�คัญ่ ไดำ้ดำังนิี�
3. กิ�ริทำ�กิ�ริว��จ้�ง จ��ยค��จ้�ง ปีลิดำออกิ แลิะกิ�ริอ่�นิๆ ต้�ม
1. กิ�ริดำำ�เนิินิกิิจกิ�ริต้�มปีกิต้ิธุุริะของบริิษััทแลิะอนิุมัต้ิเงินิกิู้ย่ม คว�มจำ�เปี็นิแลิะสมควริกิับลิูกิจ้�ง
ริะหว��งกิันิต้�มอำ�นิ�จอนิุมัต้ิ แลิะดำูแลิค��ใช้จ��ยในิกิ�ริดำำ�เนิินิ 4. กิ�ริแต้�งต้ั�งทนิ�ยคว�ม แลิะที�ปีริึกิษั�กิฎหม�ย
กิ�ริต้�มที�กิำ�หนิดำให้ดำำ�เนิินิกิ�ริต้�มเง่�อนิไขที�บริิษััทกิำ�หนิดำ
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5. กิ�ริกิริะทำ�กิ�ริในินิ�มของบริิษััทแลิะกิ�ริกิริะทำ�กิ�ริแทนิ ริ�ยกิ�ริในิลิักิษัณะดำังกิลิ��วจะต้้องเสนิอต้�อทีปี� ริะชุมคณะกิริริมกิ�ริ
บริิษััทในิกิิจกิ�ริใดำๆ กิับหนิ่วยง�นิของริัฐบ�ลิ ริัฐวิส�หกิิจ หริ่อ แลิะ/หริ่อ ที�ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิ (แลิ้วแต้�กิริณี) เพี่�อพีิจ�ริณ�อนิุมัต้ิ
หนิ่วยง�นิที�จัดำต้ั�งขึ�นิต้�มกิฎหม�ยอ่�นิๆ
ริ�ยกิ�ริดำังกิลิ��ว ต้�มที�ข้อบังคับของบริิษััท หริ่อต้�มกิฎหม�ย
6. กิ�ริแต้�งต้ั�ง แลิะโยกิย้�ยผู้ริับมอบอำ�นิ�จช�วง หริ่อต้ัวแทนิ ที�เกิี�ยวข้องกิำ�หนิดำกิ�ริอ่�นิใดำนิอกิเหนิ่อจ�กิที�กิลิ��วม�ข้�งต้้นิ
ปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริไม�ส�ม�ริถกิริะทำ�ไดำ้ เว้นิแต้�จะไดำ้ริับ
ทั�งนิี� กิ�ริมอบหม�ยอำ�นิ�จหนิ้�ที�แลิะคว�มริับผิดำชอบของ มอบหม�ยจ�กิที�ปีริะชุมคณะกิริริมกิ�ริบริิษััทเปี็นิคริ�วๆ ไปี
ปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริดำังกิลิ��วข้�งต้้นิ จะไม�ริวมถึงกิ�ริมอบ
อำ�นิ�จ แลิะ/หริ่อ กิ�ริมอบอำ�นิ�จช�วงในิกิ�ริอนิุมัต้ิริ�ยกิ�ริใดำ 7.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ที�ต้นิ หริ่อผู้ริับมอบอำ�นิ�จช�วง หริ่อบุคคลิที�อ�จมีคว�มขัดำแย้ง ค��ต้อบแทนิผู้บริิห�ริ ไดำ้แกิ� เงินิเดำ่อนิ โบนิัส คอมมิชชั�นิ เงินิ
(ต้�มที�นิิย�มไว้ในิปีริะกิ�ศัสำ�นิักิง�นิ กิ.ลิ.ต้.) มีส�วนิไดำ้เสียหริ่อ กิองทุนิสำ�ริองเลิี�ยงชีพี ค��นิำ��มันิ ค��โทริศััพีท์ แลิะค��เบี�ย
ผลิปีริะโยชนิ์ ในิลิักิษัณะอ่�นิใดำขัดำแย้งกิับบริิษััท ซั่ึ�งกิ�ริอนิุมัต้ิ ปีริะชุมกิริริมกิ�ริบริิษััทย�อย
ค��ต้อบแทนิผู้บริิห�ริคำ�นิวณต้�มโคริงสริ้�งผู้บริิห�ริลิ��สุดำ โดำยจำ�นิวนิผู้บริิห�ริต้�มหลิักิเกิณฑ์์คำ�นิิย�ม ผู้บริิห�ริของสำ�นิักิง�นิ
กิ.ลิ.ต้. ในิปีี 2564 จำ�นิวนิ 6 คนิ โดำยมีค��ต้อบแทนิผู้บริิห�ริดำังนิี�
ปี 2563
ล้านบาท

ปี 2564
ล้านบาท

13.54

12.78

-

-

คอมมิชชั่น

1.00

0.49

อื่นๆ

0.85

0.70

ริวม

15.39

13.97

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือน
โบนัส

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่ไม่ใช่ตัวเงิน
• ริถปีริะจำ�ต้ำ�แหนิ่งสำ�หริับผู้บริิห�ริริะดำับสูง แลิะค��นิำ��มันิ

7.5 ข�อมี้ลเกี�ยวกับพนักงาน
7.5.1 จำานวนพนักงาน และค่าตอบแทน

จำ�นิวนิบุคลิ�กิริ ณ วันิที� 31 ธุันิว�คม 2564 บริิษััทมีบุคลิ�กิริที�แบ�งออกิเปี็นิส�ยง�นิหลิักิ โดำยมีริ�ยลิะเอียดำดำังนิี�
บจ.อัลลอย โซลูชั่นส์ เอเชีย
เดิมชื่อ “บจ. ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย)”

บมจ.บิวเดอสมาร์ท
31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 64

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 64

- พนักงานประจำา

122

คน

86

คน

43

คน

63

คน

- พนักงานรายวัน

-

คน

-

คน

-

คน

-

คน

122

คนั

86

คนั

43

คนั

63

คนั

ริวม
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บจ. แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์
31 ธ.ค. 63

บจ. ทีค ดีเวลลอปเมนท์

31 ธ.ค. 64

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 64

- พนักงานประจำา

1

คน

-

คน

7

คน

6

คน

- พนักงานรายวัน

-

คน

-

คน

-

คน

-

คน

ริวม

1

คนั

-

คนั

7

คนั

6

คนั

บจ. แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์
31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 64

- พนักงานประจำา

1

คน

-

คน

- พนักงานรายวัน

-

คน

-

คน

ริวม

1

คนั

-

คนั

ค่าตอบแทนบุคลากร ในิปีี 2564 ค��ต้อบแทนิบุคลิ�กิริสิ�นิสุดำ ณ วันิที� 31 ธุันิว�คม 2564 มีริ�ยลิะเอียดำดำังนิี�
(หน่วย : ล้านบาท)
ค่าตอบแทนพนักงานประจำา (เงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น*
และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ)
ค่าตอบแทนของลูกจ้างรายวัน (ค่าจ้าง)
ริวม

(หน่วย : ล้านบาท)

บจ.อัลลอย โซลูชั่นส์ เอเชีย
เดิมชื่อ “บจ. ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย)”

บมจ.บิวเดอสมาร์ท
ปี2563

ปี2564

ปี2563

ปี2564

64.26

50.85

15.64

21.19

-

-

-

-

64.26

50.85

15.64

21.19

บจ. แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์

บจ. ทีค ดีเวลลอปเมนท์

ปี2563

ปี2564

ปี2563

ปี2564

ค่าตอบแทนพนักงานประจำา (เงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น*
และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ)

6.60

0.28

8.09

8.15

ค่าตอบแทนของลูกจ้างรายวัน (ค่าจ้าง)
ริวม

6.60

0.28

8.09

8.15

บจ. แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี2563

ปี2564

ค่าตอบแทนพนักงานประจำา (เงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น*
และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ)

1.28

5.41

ค่าตอบแทนของลูกจ้างรายวัน (ค่าจ้าง)
ริวม

1.28

5.41

หมายเหตุ : บริษัทั มีขอ้ กำาหนดในการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ ให้พนักงานฝ่ายขาย โดยวิธกี ารคำานวณจะขึน้ กับข้อตกลงทีท่ าำ ไว้กบั บริษัทั ซึง่ บริษัทั จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นเข้า
บัญชีเงินเดือนให้ทุกงวดสิ้นเดือน
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ข้อพิพาทด้านแรงงาน
บริิษััท ไม�เคยมีข้อพีิพี�ทดำ้�นิแริงง�นิใดำๆ ริวมถึงไม�มีกิ�ริ
เปีลิี�ยนิแปีลิงจำ�นิวนิพีนิักิง�นิอย��งมีนิัยสำ�คัญ่ ในิช�วงริะยะเวลิ�
3 ปีีที�ผ��นิม�

ทั�งภั�ยในิแลิะภั�ยนิอกิองค์กิริ โดำยบริิษััทมีกิ�ริจัดำฝ้ึกิอบริมให้
คว�มริู้ภั�ยในิองค์กิริเปี็นิปีริะจำ�สมำ��เสมอในิเริ่�อง ผลิิต้ภััณฑ์์
ใหม�ของบริิษััท ต้ลิอดำจนิให้คว�มริู้ในิกิ�ริต้ิดำต้ั�งสินิค้�ของบริิษััท
แกิ�พีนิักิง�นิแลิะบุคคลิภั�ยนิอกิที�สนิใจ นิอกิจ�กินิี�บริิษััทยังไดำ้
มีกิ�ริเชิญ่วิทย�กิริม�ให้คว�มริู้อบริมทั�งในิแลิะนิอกิสถ�นิที�
7.5.2. นโยบายการพัฒนาบุคลากร
อีกิ ดำ้วย อย��งไริกิ็ต้�มจ�กิสถ�นิกิ�ริณ์กิ�ริแพีริ�ริะบ�ดำของ
บริิษััท มีกิ�ริจัดำอบริมพีนิักิง�นิให้มีคว�มริู้คว�มส�ม�ริถต้�ม โควิดำ-19 ทำ�ให้มีข้อจำ�กิัดำในิกิ�ริส�งพีนิักิง�นิไปีฝ้ึกิอบริมในิปีี
ลิักิษัณะง�นิของแต้�ลิะฝ้่�ย โดำยมีกิ�ริจัดำอบริมเพีิ�มเต้ิมคว�มริู้ 2564 โดำยค��ใช้จ�� ยเกิีย� วกิับกิ�ริพีัฒนิ�บุคลิ�กิริของ บริิษัทั ในิปีี
แลิะวิวัฒนิ�กิ�ริใหม�ๆ ต้�มคว�มเหม�ะสมของง�นิแต้�ลิะฝ้่�ย 2563-2564 ส�ม�ริถแสดำงไดำ้ดำังต้�ริ�ง
(หน่วย : บาท)
ค่าฝึกอบรมภายนอก - ภายในบริษััท

ปี 2563

ปี 2564

285,972.90

2,700.00

ค่าฝึกอบรมต่างประเทศ

-

ริวม

285,972.90

7.6 ข�อมี้ลสำาคัญอื�น

2,700.00

7.6.2 ผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี

7.6.1 เลขานุการบริษััท

คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้มีมต้ิแต้�งต้ั�งนิ�งส�วมิศัริ� วงศั์สินิศัิริิกิุลิ
ผู้อำ�นิวยกิ�ริฝ้่�ยบัญ่ชีแลิะกิ�ริเงินิ ดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งเปี็นิเลิข�นิุกิ�ริ
บริิ ษัั ท เพี่� อ ทำ � หนิ้ � ที� จั ดำ กิ�ริปีริะชุ ม คณะกิริริมกิ�ริบริิ ษัั ท
แลิะจัดำกิ�ริปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิ ริวมทั�งจัดำทำ�ริ�ยง�นิกิ�ริปีริะชุม
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ริ�ยง�นิกิ�ริปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิ ริ�ยง�นิ
ปีริะจำ�ปีี ต้ลิอดำจนิจัดำเกิ็บเอกิส�ริต้�มที�กิฎหม�ยกิำ�หนิดำ โดำย
เลิข�นิุ กิ �ริบริิ ษัั ท ที� ค ณะกิริริมกิ�ริบริิ ษัั ท แต้� ง ต้ั� ง ขึ� นิ เปี็ นิ ผู้ ท�ี
คณะกิริริมกิ�ริบริิ ษัั ท เห็ นิ ว� � มี ค ว�มเหม�ะสม มี ค ว�มริู ้
คว�มส�ม�ริถในิกิ�ริบริิห�ริง�นิเลิข�นิุกิ�ริบริิษััทไดำ้เปี็นิอย��งดำี

ผู้ควบคุมดำูแลิกิ�ริทำ�บัญ่ชีของบริิษััท ค่อ นิ�งส�ววิชุต้� สิงห์สุข
ต้ำ�แหนิ่งผู้จัดำกิ�ริฝ้่�ยบัญ่ชี

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริิษััท แลิะบริิษััทย�อยไดำ้จ��ยค��ต้อบแทนิผู้สอบบัญ่ชี ให้แกิ�
บริิษััท เอเอ็นิเอส ออดำิท จำ�กิัดำ ดำังนิี�
ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน
(Audit Fee)
สำ�หริับค��ต้อบแทนิผู้สอบบัญ่ชีของปีี 2565 ไดำ้นิำ�เสนิอต้�อที�
ปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิปีริะจำ�ปีี 2565 เพี่�ออนิุมัต้ิต้�อไปี

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 3 ปี ตั้งแต่ปี 2563 - 2565
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(หน่วย : บาท)
เปลี่ยนแปลง (+/-)

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565 (ปีที่เสนอ)

ค่าสอบบัญชีของบริษััท (บาท)

1,150,000

1,500,000

1,250,000

-16.67%

ค่าสอบบัญชีของบริษััทย่อย (บาท)

1,310,000

800,000

950,000

+18.75%

ริวมทั้งสำิ้นั (บ�ท)

2,460,000

2,300,000

2,200,000

-4.35%

ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)
- ไม�มี –

84

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

ริายงานปริะจำำ าปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิินของบริิษััท

การรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููล

เอกสารแนบ

CONTENTS

7.6.4 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถึือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารบริษััท ในปี 2564
ลำาดับ

1

รายชื่อ

ตำาแหน่ง

นายเอนก พิเชฐพงศา

ประธานกรรมการ

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ
2

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์

รองประธาน
กรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษััท

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ
3

นายสุเรช ซูบรามาเนียม

กรรมการ

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ
4

นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์

กรรมการ

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ
5

นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์ กรรมการ
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

6

นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน

กรรมการอิสระ

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ
7

นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย

กรรมการอิสระ

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ
8

นายออเสน การบริสุทธิ์

กรรมการอิสระ

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ
9

นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล

ผู้อำานวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

จำานวนหุ้น
ณ

จำานวนหุ้น
ณ

จำานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
(เพิ่มขึ้น/ลดลง)

(3 ธ.ค. 63)

(14 ธ.ค. 64)

ในปี 2564

-

-

-

-

300,823,612

300,823,612

-

14.1198%

155,000,000

155,000,000

-

7.2753%

118,647,000

118,647,000

-

5.5690%

100,000,000

100,000,000

-

4.6937%

36,456,120

36,456,120

-

1.7111%

188,700,000

188,700,000

-

8.8571%

-

-

-

-

58,833,100

58,833,100

-

2.7615%

-

-

-

-

7,220,412

7,220,412

-

0.3389%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ลำาดับ

10

รายชื่อ

ตำาแหน่ง

นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ

ผู้อำานายการ
ฝ่ายขายต่างประเทศ

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ
11

นางสาวนนทชา พรเพิ่มสุข

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายพัฒนา
และบริหารผลิตภัณฑ์

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ
12

นางสาวพัชรี เก๊อะเจริญ

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ
13

นางสาววิชุตา สิงห์สุข

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ
14

นายจิรพงษั์ ภาชนะสุวรรณ

ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ
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ณ

จำานวนหุ้น
ณ

จำานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
(เพิ่มขึ้น/ลดลง)

(3 ธ.ค. 63)

(14 ธ.ค. 64)

ในปี 2564

สัดส่วน
การถึือหุ้น
ในบริษััท

25,292,500

24,792,500

(500,000)

1.1637%

-

-

-

-

625

625

-

0.0000%

-

-

-

-

230,625

140,625

(90,000)

0.0066%

-

-

-

-

625

625

-

0.0000%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานผู้ลการด้ำาเนินงานสำาคัญ
ด้านการกำากับดูแลกิจการ

สรุปผู้ลการปฏิิบัติหุ้น�าทุี�ของคณะกรรมีการในรอบปีทุี�ผู้่านมีา
สำ�หริับปีี 2564 ที�ปีริะชุมคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท คริั�งที� 6/2563 เม่�อวันิที� 11 พีฤศัจิกิ�ยนิ 2563 ไดำ้อนิุมัต้ิกิำ�หนิดำกิ�ริปีริะชุม
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท แลิะ คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบปีริะจำ�ปีี 2564 เปี็นิกิ�ริลิ�วงหนิ้� ซั่ึ�งอ�จเปีลิี�ยนิแปีลิงไดำ้ แลิะไม�ริวมกิริณีกิ�ริ
ปีริะชุมว�ริะพีิเศัษัดำังนิี�
ครั้งที่

วันที่

1/2564
2/2564
3/2564
4/2564

23 กุมภาพันธ์ 2564
13 พฤษัภาคม 2564
10 สิงหาคม 2564
11 พฤศจิกายน 2564

ในิปีี 2564 บริิ ษัั ท จั ดำ ให้ มี กิ�ริปีริะชุ ม คณะกิริริมกิ�ริบริิ ษัั ท กิ�ริปีริะชุ ม อย� � งชั ดำ เจนิ แลิะเพีี ย งพีอในิกิ�ริพีิ จ �ริณ�ให้
จำ�นิวนิ 6 คริั�ง กิริริมกิ�ริแต้�ลิะคนิเข้�ริ�วมปีริะชุมอย��งสมำ��เสมอ กิริริมกิ�ริบริิษัทั ทริ�บลิ�วงหนิ้�กิ�อนิกิ�ริปีริะชุมปีริะม�ณ 3 - 5 วันิ
ทำ�กิ�ริ เพี่�อให้กิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้มีเวลิ�ศัึกิษั�ข้อมูลิอย��งเพีียง
อนิึ�ง บริิษััทจะจัดำส�งหนิังส่อเชิญ่ปีริะชุมพีริ้อมเอกิส�ริปีริะกิอบ พีอกิ�อนิเข้�ริ�วมปีริะชุม (ยกิเว้นิว�ริะเริ�งดำ�วนิเพี่�อปีริะโยชนิ์สูงสุดำ
กิ�ริปีริะชุ ม ในิว�ริะต้� � งๆโดำยมี ริ �ยลิะเอี ย ดำปีริะกิอบว�ริะ ของบริิษััทจะจัดำส�งเอกิส�ริให้ทันิอย��งนิ้อย 1 วันิกิ�อนิปีริะชุม)

สรุปการเข�าร่วมีประชุมีของคณะกรรมีการ และคณะกรรมีการชุด้ย่อย
ลำาดับ

รายชื่อ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
(จำานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด)
คณะกรรมการ
บริษััท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1.

นายเอนก พิเชฐพงศา

6/6

2.

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์

6/6

3.

นายสุเรช ซูบรามาเนียม

6/6

4.

นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์

6/6

5.

นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์

6/6

6.

นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน

6/6

4/4

7.

นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย

5/6

4/4

8.

นายออเสน การบริสุทธิ์

6/6

4/4

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน
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การปฏิิบัติหุ้น�าทุี�ของคณะกรรมีการ บริษัทุในปี 2564
ไตริม�สำ 1

• พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษััทและบริษััทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
• พิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถึือหุ้นงดการจัดสรรกำาไรเป็นทุนสำารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากผล
ประกอบการของบริษััทตามงบเฉพาะกิจการขาดทุน
• พิจารณาเสนอกำาหนดค่าบำาเหน็จและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษััท คณะกรรมการตรวจสอบ
• พิจารณาอนุมัติกำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถึือหุ้น
• พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชี
• พิจารณาเสนอเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
• พิจารณาอนุมัติเกณฑ์การประเมินผลคณะกรรมการบริหาร
• พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนชื่อ บริษััท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำากัด เป็น บริษััท อัลลอย โซลูชั่นส์ (เอเชีย) จำากัด และ รับโอนหน่วย
ธุรกิจอัลลอย จาก บริษััท บิวเดอสมาร์ท จำากัด (มหาชน) เพื่อวัตถึุประสงค์เป็นธุรกิจระบบประตู หน้าต่าง อลูมิเนียมและกระจก
ทั้งหมด
• พิจารณาอนุมัติกรอบแนวนโยบายการบริหารบริษััทย่อย ทีค ดีเวลลอปเมนท์
• พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ระหว่างกันสูงสุดของบริษััทย่อย
• รับทราบยอดเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว ภาระวงเงินค้ำาประกันคงค้าง

ไตริม�สำ 2

• พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษััทและบริษััทย่อยสำาหรับงวดไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
• พิจารณาอนุมัติการรับโอนตามข้อตกลง (โอนกิจการทั้งหมด) ในที่ดิน และ/หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษััท แสนสรา
ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด ตามมติรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษััท
• พิจารณาอนุมัติการรับโอนสิทธิการเช่าจากบริษััท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด
• รับทราบยอดเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว ภาระวงเงินค้ำาประกันคงค้าง

ไตริม�สำ 3

• พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษััทและบริษััทย่อยสำาหรับงวดไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถึุนายน 2564
• พิจารณาอนุมัติขายที่ดินแปลงกิ่งแก้ว ของบริษััท ย่อย ทีค ดีเวลลอปเมนท์
• พิจารณาอนุมัติให้บริษััท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด เข้าดำาเนินกิจการร่วมค้ากับ บริษััท ไทม์แอนด์สเปซ จำากัด และขายที่ดิน
ของบริษััททีคฯ แปลงนางลิ้นจี่ ให้กับบริษััทร่วมค้าชื่อ บริษััท ไทม์แอนด์ทีค จำากัด
• พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษััท
• รับทราบยอดเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว ภาระวงเงินค้ำาประกันคงค้าง

ไตริม�สำ 4

• พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษััทและบริษััทย่อยสำาหรับงวดไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
• พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนวงเงิน Trade Finance (DTR) จากธนาคารทหารไทยธนชาต ของ บริษััท วงเงิน 21.98 ล้านบาท
เป็นวงเงินสินเชื่อตั๋วเงิน (แบบลดวงเงินเมื่อชำาระ) มีระยะเวลาชำาระคืน 6ปี
• พิจารณาและอนุมัติขยายวงเงินกู้ระยะยาว 44 ล้านบาท จากธนาคารออมสินออกไป 1 ปี จากสิ้นสุดเดือนตุลาคม 2565
เป็นเดือนตุลาคม 2566
• พิจารณาและอนุมัติกำาหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษััท ประจำาปี 2565
• รับทราบยอดเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว ภาระวงเงินค้ำาประกันคงค้าง
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การควบคุมีภายใน
และรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมีภายใน

คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้มอบหม�ยให้ผู้บริิห�ริดำูแลิริะบบกิ�ริ
ควบคุมภั�ยในิ ทบทวนิคว�มเพีียงพีอของริะบบกิ�ริควบคุม
ภั�ยในิ กิ�ริวิเคริ�ะห์ แลิะบริิห�ริจัดำกิ�ริกิ�ริควบคุมภั�ยในิ แลิะ
ริ�ยง�นิไปียังกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ เพี่�อให้คณะกิริริมกิ�ริมั�นิใจ
ว��บริิษััทมีกิ�ริควบคุมภั�ยในิแลิะกิ�ริบริิห�ริจัดำกิ�ริคว�มเสี�ยง
ที�เพีียงพีอแลิะเหม�ะสม เพี่�อให้กิ�ริดำำ�เนิินิง�นิของบริิษััทมี
ปีริะสิทธุิภั�พีแลิะปีริะสิทธุิผลิ มีกิ�ริใช้ทริัพีย�กิริอย��งคุ้มค�� มี
กิ�ริดำู แ ลิริั กิ ษั�ทริั พี ย์ สิ นิ อย� � งเหม�ะสม มี กิ �ริจั ดำ ทำ � แลิะ
กิ�ริริ�ยง�นิข้อมูลิงบกิ�ริเงินิที�ถูกิต้้องคริบถ้วนิ เช่�อถ่อไดำ้ แลิะ
ทันิเวลิ�ในิกิ�ริริ�ยง�นิต้�อผู้ถ่อหุ้นิแลิะนิักิลิงทุนิต้�มกิฎเกิณฑ์์
ที�ต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ฯ กิำ�หนิดำ
ชื่อ
บจ. รวมโชคชัย
เอ็นจิเนียริ่ง

ลักษัณะรายการ
1.รับเหมาก่อสร้างให้กับโครงการของ
- บจ. แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์
- บจ. ทีค ดีเวลลอปเมนท์
2. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จาก

อนิึ� ง จ�กิกิ�ริสอบท�นิกิ�ริปีริะเมิ นิ คว�มเพีี ย งพีอของริะบบ
กิ�ริควบคุมภั�ยในิสำ�หริับปีี 2564 ผลิปีริ�กิฎว��บริิษััทแลิะบริิษััท
ย�อยมีกิ�ริควบคุมภั�ยในิที�เพีียงพีอแลิะเหม�ะสม แลิะไม�พีบข้อ
บกิพีริ�องเกิี�ยวกิับริะบบกิ�ริควบคุมภั�ยในิที�เปี็นิส�ริะสำ�คัญ่

9.2 รายการระหุ้ว่างกัน

บริิษััทมีกิ�ริทำ�ริ�ยกิ�ริกิับบุคคลิที�มีคว�มสัมพีันิธุ์เกิี�ยวโยงกิันิ
แลิะอ�จมีคว�มขัดำแย้งกิันิท�งผลิปีริะโยชนิ์ ต้�มม�ต้ริ� 258
ของ พีริบ.หลิักิทริัพีย์แลิะต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ พี.ศั. 2535 โดำยสริุปี
ข้อมูลิแสดำงริ�ยกิ�ริริะหว��งบริิษัทั บิวเดำอสม�ริ์ท จำ�กิัดำ (มห�ชนิ)
แลิะบริิษััทย�อย กิับบุคคลิที�อ�จมีคว�มขัดำแย้ง
ความสัมพันธ์

นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์
เป็นกรรมการของ
บมจ. บิวเดอสมาร์ท
บจ. ทีค ดีเวลลอปเมนท์
บจ. รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง

มูลค่าทั้งหมด
ปี 2564

ยอดคงเหลือ ณ
31 ธ.ค. 64
-

37,049,800.30

268,964.95

-

11,792,651.28

- บมจ. บิวเดอสมาร์ท
บจ. แอล เค เอช
เทรดดิ้ง

ให้บริการเช่ารถึกับ บจ. ทีค ดีเวลลอปเมนท์ นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์
เป็นกรรมการทั้ง 2 บริษััท

192,600.00

-

นายวรุตม์
ภาณุพัฒนพงศ์

ให้บริการเช่าอาคารสำานักงานของบริษััท
ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด

300,000.00

-

10,000,000.00

10,000,000.00

618,940.51

28,793.43

ลงทุนในตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ
บมจ. บิวเดอสมาร์ท ระยะเวลา 268 วัน
อัตราดอกเบี้ย 6.7% เริ่ม 1 เมษัายน
2563 ถึึง 25 ธันวาคม 2563และต่อตั๋ว
แลกเงินระยะสั้นดังกล่าว ระยะเวลา 187 วัน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.4 ต่อปี ครบ
กำาหนดชำาระคืนวันที่ 30 มิถึุนายน 2564
และต่อตั๋วแลกเงินระยะสั้นครั้งที่ 2 ระยะเวลา
201 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.4% ต่อปี
ครบกำาหนดชำาระคืน 17 มกราคม 2565
รับดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ
บมจ. บิวเดอสมาร์ท
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นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์
เป็นกรรมการทั้ง 2 บริษััท
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เอกสารแนบ

CONTENTS

ชื่อ
คุณนริสา
เนื่องสิทธิ์

มูลค่าทั้งหมด
ปี 2564

ยอดคงเหลือ ณ
31 ธ.ค. 64

10,000,000.00

10,000,000.00

772,040.36

28,793.43

15,000,000.00

15,000,000.00

รับดอกเบี้ย จาก บมจ. บิวเดอสมาร์ท
(หลังรับโอนกิจการ บจ. แสนสรา
ดีเวลลอปเมนท์)

1,024,109.59

-

ทำาสัญญาเช่าระยะยาวอพาร์ตเม้นท์
โครงการแสนสราจำานวน1ห้องระยะเวลา
3 ปี อัตราดอกเบีย้ 5% ตั้งแต่
1 ก.พ. 2564 – 31 ม.ค. 2567 จากบจ.
แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส

5,000,000.00

-

228,767.13

-

10,000,000.00

10,000,000.00

618,575.74

28,793.43

ลักษัณะรายการ

ความสัมพันธ์

คุณนริสา เนื่องสิทธิ์
ลงทุนในตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ
เป็นภรรยาของกรรมการบริษััท
บมจ. บิวเดอสมาร์ท 20 ล้านบาท
ระยะเวลา 268 วัน อัตราดอกเบี้ย 6.4%
เริ่ม 25 มีนาคม 2563 ถึึง 18 ธันวาคม
2563 และต่อตั๋วแลกเงินระยะสั้นจำานวน
15.00 ล้านบาท ระยะเวลา 194 วัน
ครบกำาหนดชำาระคืนวันที่ 30 มิถึุนายน
2564 และต่อตั๋วแลกเงินระยะสั้นจำานวน
10.00 ล้านบาท ระยะเวลา 201 วัน
ครบกำาหนดชำาระคืนวันที่ 17 มกราคม
2565
รับดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ
บมจ. บิวเดอสมาร์ท

คุณสรีนา
เนื่องสิทธิ์

ทำาสัญญาเช่าพูลวิลล่า 1 หลัง ระยะเวลา
3 ปี อัตราดอกเบี้ย 7% ตั้งแต่ 9 ม.ค.
2564 – 8 ม.ค. 2567 จากบจ. แสนสรา
ดีเวลลอปเมนท์ (ปัจจุบันโอนกิจการมาที่
บมจ. บิวเดอสมาร์ท แล้ว)

คุณสรีนา เนื่องสิทธิ์ เป็นบุตร
ของกรรมการบริษััท

รับดอกเบี้ย จากบริษััท แสนสรา
ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส
คุณวนิดา
วงศ์สินศิริกุล

คุณวนิดา วงศ์สินศิริกุล
ลงทุนในตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ
บมจ. บิวเดอสมาร์ท ระยะเวลา 268 วัน เป็นญาติสนิทผู้บริหารระดับสูง
อัตราดอกเบี้ย 6.4% เริ่ม 25 มีนาคม
2563 ถึึง 18 ธันวาคม 2563 และต่อ
ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ระยะเวลา 194 วัน
ครบกำาหนดชำาระคืนวันที่ 30 มิถึุนายน
2564 และต่อตั๋วแลกเงินระยะสั้นครั้งที่ 2
ระยะเวลา 201 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 6.4% ต่อปี ครบกำาหนดชำาระคืน
17 มกราคม 2565
รับดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บมจ. บิ
วเดอสมาร์ท
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CONTENTS

ชื่อ
คุณสุเรช
ซูบรามาเนียม

ลักษัณะรายการ

ความสัมพันธ์

มูลค่าทั้งหมด
ปี 2564

ยอดคงเหลือ ณ
31 ธ.ค. 64

ทำาสัญญาเช่าระยะยาวอพาร์ตเม้นท์
โครงการแสนสราจำานวน 1 ห้อง
กรรมสิทธิ์ร่วมกับคุณนวพร สบฤกษั์
เป็นเงื่อนไขการค้าปกติของบริษััท โดยได้
รับดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 7%
ปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ย 5%

คุณสุเรช ซูบรามาเนียม
เป็นกรรมการบริษััท
คุณนวพร สบฤกษั์
เป็นภรรยา

436,114.42

109,924.73

ทำาสัญญาเช่าระยะยาวอพาร์ตเม้นท์
โครงการแสนสราจำานวน 1 ห้อง
กรรมสิทธิ์ร่วมกับ
Mr. Samuel Vanniasingham
เป็นเงื่อนไขการค้าปกติของบริษััท โดยได้
รับดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 7%
ปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ย 5%

คุณสุเรช ซูบรามาเนียม
เป็นกรรมการบริษััท

143,401.30

36,144.98

ลงทุนในตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ
คุณสุเรช ซูบรามาเนียม
บมจ. บิวเดอสมาร์ท ระยะเวลา 269 วัน เป็นกรรมการบริษััท
อัตราอกเบี้ย 6.4% เริ่ม 22 มิถึุนายน
2564 ถึึง 18 มีนาคม 2565

7,000,000.00

7,000,000.00

รับดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ
บมจ. บิวเดอสมาร์ท

225,045.53

90,252.63

9.3 มีาตรการหุ้รือขั�นตอนการอนุมีัติการทุำา เริ่�องใดำ กิ็จะไม�ส�ม�ริถมีส�วนิริ�วมในิกิ�ริอนิุมัต้ิริ�ยกิ�ริริะหว��ง
กิันิในิเริ่�องนิั�นิดำ้วยเช�นิกิันิ
รายการระหุ้ว่างกัน

ในิกิริณีที�มีริ�ยกิ�ริริะหว��งกิันิของบริิษััท กิับบุคคลิที�เกิี�ยวโยงกิันิ
หริ่อ บุคคลิที�อ�จมีคว�มขัดำแย้งท�งผลิปีริะโยชนิ์ มีส�วนิไดำ้เสีย
หริ่ออ�จมีคว�มขัดำแย้งท�งผลิปีริะโยชนิ์ ในิอนิ�คต้ จะมีกิ�ริทำ�
ริ�ยง�นิแจ้งไปียังเลิข�นิุกิ�ริบริิษัทั เพี่อ� ต้ริวจสอบขอบเขต้กิ�ริอนิุมต้ั ิ
ริ�ยกิ�ริต้�มปีริะกิ�ศัคณะกิริริมกิ�ริกิำ�กิับต้ลิ�ดำทุนิที� ทจ.21/2551
เริ่�องหลิักิเกิณฑ์์ ในิกิ�ริทำ�ริ�ยกิ�ริที�เกิี�ยวโยงกิันิ แลิะนิำ�เสนิอ
คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ แลิะคณะกิริริมกิ�ริบริิษััทเพี่�อริับทริ�บ
แลิะ/หริ่อพีิจ�ริณ�ให้คว�มเห็นิชอบ(แลิ้วแต้�กิริณี) ในิกิริณีที�
คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบแลิะคณะกิริริมกิ�ริบริิษัทั ไม�มคี ว�มชำ�นิ�ญ่
ในิกิ�ริพีิจ�ริณ�ริ�ยกิ�ริริะหว��งกิันิทีอ� �จเกิิดำขึนิ� บริิษัทั จะให้บคุ คลิ
ที� 3 ซั่ึ�งเปี็นิผู้เชี�ยวช�ญ่อิสริะเปี็นิผู้ให้คว�มเห็นิเกิี�ยวกิับริ�ยกิ�ริ
ริะหว��งกิันิดำังกิลิ��ว เพี่�อนิำ�ไปีใช้ปีริะกิอบกิ�ริต้ัดำสินิใจของคณะ
กิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ หริ่ อ คณะกิริริมกิ�ริบริิ ษัั ทหริ่ อ ผู ้ ถ่ อหุ ้ นิ
(แลิ้ ว แต้� กิริณี ) แลิะทำ� กิ�ริเปีิ ดำ เผยข้ อ มู ลิ ต้�มปีริะกิ�ศัคณะ
กิริริมกิ�ริต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์แห�งปีริะเทศัไทย เริ่�อง กิ�ริเปีิดำเผย
ข้ อ มู ลิ แลิะกิ�ริปีฏิิ บั ต้ิ กิ�ริของบริิ ษัั ท จดำทะเบี ย นิในิริ�ยกิ�ริที�
เกิี�ยวโยงกิันิ พี.ศั. 2546 ต้�อไปี ทั�งนิี� กิริริมกิ�ริซั่ึ�งมีส�วนิไดำ้ส�วนิ
เสี ย ในิเริ่� อ งใดำไม� ส �ม�ริถมี ส� ว นิริ� ว มในิกิ�ริพีิ จ�ริณ�อนิุ มั ต้ิ
ริ�ยกิ�ริริะหว��งกิันิในิเริ่�องนิั�นิ

ทั�งนิี� บริิษััทจะทำ�กิ�ริเปีิดำเผยริ�ยกิ�ริริะหว��งกิันิไว้ในิหม�ยเหตุ้
ปีริะกิอบงบกิ�ริเงินิที�ไดำ้ริบั กิ�ริต้ริวจสอบโดำยผูส้ อบบัญ่ชีของบริิษัทั
แบบแสดำงริ�ยกิ�ริข้อมูลิปีริะจำ�ปีี/ริ�ยง�นิปีริะจำ�ปีี (One Report)
ของบริิษััท

9.4 นโยบายหุ้รื อ แนวโน� มี การทุำ า รายการ
ระหุ้ว่างกันในอนาคต

บริิษััทมีนิโยบ�ยกิ�ริทำ�ริ�ยกิ�ริริะหว��งกิันิ ซั่ึ�งเปี็นิไปีต้�มหลิักิ
เกิณฑ์์ ข องสำ � นิั กิ ง�นิคณะกิริริมกิ�ริกิำ � กิั บ หลิั กิ ทริั พี ย์ แลิะ
ต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ แลิะต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์แห�งปีริะเทศัไทย โดำยในิ
กิ�ริทำ�ริ�ยกิ�ริริะหว��งกิันิบริิษััทจะกิำ�หนิดำเง่�อนิไขแลิะข้อต้กิลิง
ให้เปี็นิไปีต้�มริ�ค�แลิะเง่�อนิไขท�งกิ�ริค้�ที�เปี็นิธุริริมแลิะไม�
เปี็นิกิ�ริถ��ยเทผลิปีริะโยชนิ์ริะหว��งบริิษััท บริิษััท ย�อย แลิะ
ผู้ถ่อหุ้นิ ทั�งนิี� จ�กิกิ�ริที�กิริริมกิ�ริบริิษััทบ�งท��นิเปี็นิกิริริมกิ�ริ
ของบริิษััทคู�ค้�บ�งริ�ย ทำ�ให้บริิษััทมีแนิวโนิ้มที�จะมีกิ�ริทำ�
ริ�ยกิ�ริริะหว��งกิันิกิับบุคคลิ/กิิจกิ�ริอ่�นิที�อ�จมีคว�มขัดำแย้งในิ
อนิ�คต้อย��งต้�อเนิ่�อง อย��งไริกิ็ต้�ม ริ�ยกิ�ริริะหว��งกิันิที�เกิิดำ
ขึ�นิทุกิริ�ยกิ�ริเปี็นิริ�ยกิ�ริที�สมเหตุ้สมผลิ จำ�เปี็นิ แลิะเปี็นิ
ปีริะโยชนิ์ต้�อกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจของบริิษััท เปี็นิสำ�คัญ่ แลิะเปี็นิ
อนิึ�ง บริิษััทมีนิโยบ�ยในิกิ�ริแต้�งต้ั�งคณะกิริริมกิ�ริจัดำซั่่�อจัดำจ้�ง ริ�ยกิ�ริที�เกิิดำขึ�นิจ�กิกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจปีกิต้ิของกิลิุ�มบริิษััท ซั่ึ�ง
เพี่�อดำูแลิให้เกิิดำคว�มโปีริ�งใสแลิะเปี็นิธุริริมกิับผู้มีส�วนิไดำ้เสีย บริิ ษัั ท จะทำ � กิ�ริเปีิ ดำ เผยริ�ยกิ�ริริะหว� � งกิั นิ ไว้ ใ นิหม�ยเหตุ้
ทุกิฝ้่�ย ในิกิริณีที�กิริริมกิ�ริจัดำซั่่�อจัดำจ้�งมีส�วนิไดำ้ส�วนิเสียในิ ปีริะกิอบงบกิ�ริเงินิที�ไดำ้ริับกิ�ริต้ริวจสอบโดำยผู้สอบบัญ่ชีของ
บริิษััท ต้�มม�ต้ริฐ�นิกิ�ริบัญ่ชีที�กิำ�หนิดำโดำยสภั�วิช�ชีพีบัญ่ชี
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CONTENTS

รายงานของผู้้�สอบบัญชี
รับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั บิ วเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และของเฉพาะบริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ รวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เฉพาะกิ จ การ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงิน
สดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุ ปนโยบาย
การบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษ ัท บิ ว เดอสมาร์ ท จ ากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย และของเฉพาะบริ ษ ัท บิ วเดอสมาร์ ท จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู ้ส อบบั ญ ชี ต่ อ การตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงานของข้ า พเจ้ า ข้ า พเจ้ า มี ค วามเป็ นอิ ส ระจากกลุ่ ม บริ ษัท ฯ
ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุด ตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี ปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - โครงการที่พกั อาศัยเพือ่ ผู้เกษียณอายุ
ความเสี่ยง
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 กลุ่มบริ ษทั ฯ วัดมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - โครงการที่พกั
อาศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ข้าพเจ้าให้ ความสาคัญในเรื่ องนี้ เนื่ องจากราคายุติธรรมดังกล่าวได้อา้ งอิงจากราคา
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ประเมินตามวิธีเทียบเคียงราคาตลาดที่ประเมินขึ้นโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ว่าจ้าง ซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจที่สาคัญของ
ฝ่ ายบริ หารในการประเมินความเหมาะสมของมูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่นามาเทียบเคียง รวมถึงการกาหนดสมมติฐานที่สาคัญ
ในการปรับปรุ งมูลค่าตลาดดังกล่าวให้เทียบเคียงได้กบั ทรัพย์สินที่ประเมิน
การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่ งประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระที่ กลุ่มบริ ษทั ฯ
ว่าจ้าง โดยประเมินความรู ้ ความสามารถ ความอิสระและความเที่ยงธรรมของผูป้ ระเมินอิสระ และพิจารณาความเหมาะสมของ
สมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ในการคานวณราคาประเมิน โดยรวมถึงวิธีการดังต่อไปนี้
-

พิจารณาความคล้ายคลึงของทรัพย์สินที่นามูลค่าตลาดมาใช้เทียบเคียง เกี่ยวกับลักษณะ สภาพแวดล้อม และการใช้
ประโยชน์ของทรัพย์สินดังกล่าวกับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ฯ

-

ประเมินความเหมาะสมของมูลค่าตลาดโดยพิจารณาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้

-

พิจารณาความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปรับปรุ งมูลค่าตลาดเพื่อกาหนดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ฯ เช่น ความแตกต่างของลักษณะ ขนาดและสภาพแวดล้อมของอสังหาริ มทรัพย์ที่นามา
เปรี ยบเทียบ รวมถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (การระบาดของ COVID-19)

การด้ อยค่าของที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ – โครงการที่พกั อาศัยเพือ่ ผู้เกษียณอายุ
ความเสี่ยง
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีที่ดิน อาคารสโมสรและทรัพย์สินส่ วนกลางที่แสดงไว้เป็ น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อ ให้บริ การส่ วนกลางภายในโครงการที่พกั อาศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุ ข้าพเจ้าให้ความสาคัญในเรื่ องนี้
เนื่องจากประเมินด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวถือเป็ นประมาณการทางบัญชีที่สาคัญที่ฝ่ายบริ หารต้องใช้แบบจาลองทางการเงิน
ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและใช้ดุลยพินิจอย่างสู งในการระบุหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงการกาหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตใน
ระยะยาวที่เหมาะสม
การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ประเมินการกาหนดหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจาลองทางการเงิน รวมถึงทาความเข้าใจและทดสอบ
ข้อสมมติที่สาคัญที่ฝ่ายบริ หารเลือกใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากกลุ่มสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
รวมถึ ง สอบทานอัต ราคิดลดที่ ฝ่ายบริ หารเลื อกใช้ โดยการสอบถามผูร้ ั บผิดชอบที่ เกี่ ยวข้อ งและวิ เ คราะห์เปรี ยบเที ยบกับ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ และของอุตสาหกรรม รวมถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019
(การระบาดของ COVID-19) ตลอดจนทดสอบการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรั พย์ดังกล่าวตามแบบจาลอง
ทางการเงิน
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้พิจ ารณาความเหมาะสมของรายการที่ บันทึ ก ในงบการเงิ น และการเปิ ดเผยข้อมู ลเพื่ อให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจาปี นั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยมให้
ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่ มี
สาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะ
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่กากับดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัด ท างบการเงิ น ผู ้บ ริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบในการประเมิ น ความสามารถของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ในการด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง
เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้น
แต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั ฯ หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่ อมั่นใน
ระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามี
สาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
-

-

-

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยง
ที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละ
เว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิ ด ข้ อ สงสั ย อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ ความสามารถของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ในการด าเนิ นงานต่ อ เนื่ องหรื อไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้ขอ้ สังเกตถึง การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบ
บัญ ชี ข องข้าพเจ้า อย่างไรก็ต ามเหตุการณ์ หรื อ สถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็ นเหตุใ ห้กลุ่ มบริ ษทั ฯ ต้อ งหยุด การ
ดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั ฯ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ฯ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้ าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่อ สารกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการกากับดู แ ล ข้าพเจ้าได้พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ าง ๆ ที่ มี นัย สาคัญ มากที่ สุด ในการตรวจสอบ
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จ การในปี ปั จจุบัน และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญ ในการตรวจสอบ ข้า พเจ้า ได้อ ธิ บาย
เรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ ไ ด้อ ย่างสมเหตุ สมผลว่ าจะมี ผ ลกระทบในทางลบมากกว่ าผลประโยชน์ ต่ อ ส่ วนได้เ สี ย สาธารณะจาก
การสื่ อสารดังกล่าว

(นางสาวปณิ ตา โชติแสงมณี กุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9575
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
กรุ งเทพฯ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
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2564
2563
26,441,753.54
55,441,573.09
69,313,712.08
85,521,489.25
6,094,909.80
1,223,878.23
92,700,000.00
30,774,657.53
26,441,753.54
55,441,573.09

85,142,225.89
6,094,909.80
74,812,651.65
536,305,656.24
1,733,917.77
35,461,495.59
74,812,651.65
780,843,490.58
536,305,656.24

99,664,608.70
1,223,878.23
76,834,782.06
722,477,113.34
2,478,682.89
41,822,769.78
76,834,782.06
1,008,813,841.25
722,477,113.34

69,313,712.08
68,085,431.00
6,094,909.80
6,735,034.38
92,700,000.00
135,220.24
68,085,431.00
32,661,714.90
6,735,034.38
302,167,775.94-

85,521,489.25
70,000,000.00
1,223,878.23
43,477,785.33
30,774,657.53
70,000,000.00
33,541,653.64
43,477,785.33
319,981,037.07-

1,733,917.77
50,319,577.15
35,461,495.59
780,843,490.58
10,620,827.31
50,319,577.15
8,648,933.32
16,453,951.50
10,620,827.31
160,845,022.37
205,100,000.00
8,648,933.32
254,464,495.73
16,453,951.50
63,266,948.63
160,845,022.37
19,180,219.69
205,100,000.00
4,990,323.96
254,464,495.73
1,690,953.67
63,266,948.63
795,581,253.33
19,180,219.69
1,576,424,743.91
4,990,323.96
1,690,953.67
795,581,253.33
1,576,424,743.91

2,478,682.89
50,749,077.15
41,822,769.78
1,008,813,841.25
10,767,753.35
50,749,077.15
1,486,190.11
10,767,753.35
182,514,220.85
205,100,000.00
276,628,792.52
1,486,190.11
70,465,779.78
182,514,220.85
21,382,310.01
205,100,000.00
2,120,770.30
276,628,792.52
3,978,090.89
70,465,779.78
825,192,984.96
21,382,310.01
1,834,006,826.21
2,120,770.30
3,978,090.89
825,192,984.96
1,834,006,826.21

135,220.24
47,319,577.15
32,661,714.90
302,167,775.94
10,620,827.31
263,692,068.26
47,319,577.15
16,453,951.50
10,620,827.31
153,866,598.74
263,692,068.26
205,100,000.00
238,928,690.60
16,453,951.50
33,317,102.73
153,866,598.74
14,885,833.27
205,100,000.00
16,013,852.32
238,928,690.60
260,000.00
33,317,102.73
1,000,458,501.88
14,885,833.27
1,302,626,277.82
16,013,852.32
260,000.00
1,000,458,501.88
1,302,626,277.82

47,749,077.15
33,541,653.64
62,049,098.84
319,981,037.07
10,767,753.35
262,192,068.26
47,749,077.15
62,049,098.84
1,486,190.11
10,767,753.35
182,514,220.85
262,192,068.26
205,100,000.00
257,106,734.69
1,486,190.11
44,620,180.55
182,514,220.85
16,448,297.38
205,100,000.00
16,461,954.90
257,106,734.69
279,090.89
44,620,180.55
1,106,774,666.97
16,448,297.38
1,426,755,704.04
16,461,954.90
279,090.89
1,106,774,666.97
1,426,755,704.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงิ
นนี ท จำำากััด (มหาชน)
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การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิินของบริิษััท

การรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููล

เอกสารแนบ

CONTENTS

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

งบแสด้งฐานะการเงิน

บริษัทุท จํบิาวกัดเด้อร์
สมีาร์
ทุ จำษาัทกัย่ด้อย(มีหุ้าชน) และบริษัทุย่อย
บริษัท บิวเดอสมาร์
(มหาชน)
และบริ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบแสดงฐานะการเงิน
หมายเหตุ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
หมายเหตุ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7
หนีลูกสิหนี
นและส่
ือหุ ห้ นมุนเวียนอืน - สุทธิ
และลูก้ถหนี
6.3, 8
 การค้วานของผู
หนีลูกสิหนี
นหมุ
ยนาทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ันเวี
ญาเช่
 สญ
เบิกกเกิูย้ ืมนระยะสั
บัญชีแ นละเงิ
นกูย้ ืมระยะสั
ยวข้อนงกัน - สุทธิ
เงิเงินนให้
และดอกเบี
กิจการทีเนกีการเงิ
6.3,206.4
 ยค้างรั นบจากสถาบั
หนีการค้นาให้
และเจ้
หนีหมุนเวียนอืน  ยค้างรับกิจการทีเกียวข้องกัน
6.3, 21
ส่เจ้วานของเงิ
กูย้ ืมาระยะยาวและดอกเบี
่าซื อทีดินทีจ งะถึปี งกําหนดชําระภายในหนึงปี
ส่ทีวนของเจ้
าหนีา คระภายในหนึ
ถึงกําหนดชํ
6.3, 6.5
ทีเกิดจากสั
22
สิหนีนค้ สาิ นคงเหลื
อ - สุทญธิญา - หมุนเวียน
9
เงิ
น
มั
ด
จํ
า
และเงิ
น
รั
บ
ล่
ว
งหน้
า
ตามสั
ญ
ญาเช่
า
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
10
ารอการตั
บัญชีจจุ-บหมุ
สิรายได้
นทรัพคย์่าเช่
ภาษี
เงินได้งดวดปั
นั นเวียน
ั
หนี
ส
ิ
น
จากเงิ
น
ที

ต
อ
้
งคื
น
ให้
ก
บ
ผู
เ้ ช่า - หมุนเวียน
6.3,

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
6.323
้
ส่วนของเงิ
น
กู
ย
ม
ื
ระยะยาวจากสถาบั
น
การเงิ
น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
ทีจพะถึย์ ไงม่กํหาหนดชํ
24, 38
สิ นทรั
มุนเวียานระภายในหนึงปี
ส่เงิวนนของหนี
ส
ิ
น
ตามสั
ญ
ญาเช่
า
ที

ถ
ึ
ง
กํ
า
หนดชํ
า
ระภายในหนึ

ง
ปี
25

ฝากธนาคารทีติดภาระคําประกัน
11
หนีสินทางการเงิ
น
อื

น
ที

จ
ะครบกํ
า
หนดชํ
า
ระภายในหนึ

ง
ปี
26,
38
เงินให้กูย้ ืมระยะยาวและดอกเบียค้างรับกิจการทีเกียวข้องกัน - สุทธิ
6.3
เงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน - สุทธิ
6.3, 6.6
เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือจนครบกําหนด - สุทธิ
12
เงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลอืน - สุทธิ
27
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ
13
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
14
เงินประกันผลงาน
6.3
ลูกหนีสญ
ั ญาเช่า - สุทธิ
หนีสินหมุนเวียนอืน
โครงการทีอยูอ่ าศัยเพือผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
15
รวมหนีสินหมุนเวียน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน - สุทธิ
16
หนีสินไม่ หมุนเวียน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
17
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
24, 38
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
18
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลอืน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
19
หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
25
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
29
หนีสินทางการเงินอืน - สุทธิ
26, 38
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชี - ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
หนีสินจากเงินทีตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ
6.3, 23
รวมสิ นทรัพย์
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
29
ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
28
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 2,185,143,140 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 2,130,506,193 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
31
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2564

งบการเงินรวม

หน่ วย: บาท
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2564
2563
41,292,633.64
64,312,006.25
85,142,225.89
99,664,608.70
6,094,909.80
1,223,878.23
236,868,114.16
267,317,652.53
129,913,951.40
157,533,712.55
15,946,700.14
19,906,300.25
34,155,108.90
48,337,046.51
74,812,651.65
76,834,782.06
25,903,152.07
36,878,002.52
536,305,656.24
722,477,113.34
4,087,304.01
2,386,531.27
1,733,917.77
2,478,682.89
22,024,000.00
35,461,495.59
41,822,769.78

780,843,490.58
273,351,560.37
16,595,662.89
50,319,577.15
2,887,773.53
39,323,367.16
10,620,827.31
8,648,933.32
20,354,948.33
16,453,951.50
3,052,414.40
160,845,022.37
802,440,057.36
205,100,000.00
254,464,495.73
52,418,018.23
63,266,948.63
23,000,000.00
19,180,219.69
51,851,759.12
4,990,323.96
4,212,456.00
1,690,953.67
73,329,385.12
795,581,253.33
71,351,609.93
1,576,424,743.91
5,270,374.86
8,561,644.00
4,005,135.29
294,000,382.55
1,096,440,439.91

1,008,813,841.25
217,176,356.91
14,352,798.38
50,749,077.15
476,897.56
33,925,382.98
10,767,753.35
29,114,736.02
3,722,394.92
22,396,777.66
1,486,190.11
2,937,791.86
182,514,220.85
878,486,381.92
205,100,000.00
276,628,792.52
236,909,773.05
70,465,779.78
2,000,000.00
21,382,310.01
59,683,648.53
2,120,770.30
7,100,230.00
3,978,090.89
43,935,769.48
825,192,984.96
26,508,934.69
1,834,006,826.21
4,822,272.33
7,399,905.90
2,781,186.97
391,141,720.95
1,269,628,102.87

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
26,441,753.54
55,441,573.09
69,313,712.08
85,521,489.25
6,094,909.80
1,223,878.23
216,670,166.26
256,201,532.87
92,700,000.00
30,774,657.53
128,552,049.38
179,450,882.11
68,085,431.00
70,000,000.00
2,460,423.38
4,986,952.99
6,735,034.38
43,477,785.33
25,903,152.07
36,878,002.52
4,087,304.01
2,386,531.27
135,220.24
22,024,000.00
32,661,714.90
33,541,653.64

302,167,775.94
33,724,867.93
5,677,114.98
47,319,577.15
49,818,367.16
10,620,827.31
263,692,068.26
15,406,857.25
16,453,951.50
1,903,271.41
153,866,598.74
484,203,573.83
205,100,000.00
238,928,690.60
42,418,018.23
33,317,102.73
5,000,000.00
14,885,833.27
27,893,862.31
16,013,852.32
260,000.00
73,329,385.12
1,000,458,501.88
61,351,609.93
1,302,626,277.82
7,268,551.00
3,805,695.29
221,067,121.88
705,270,695.71

319,981,037.07
44,236,395.11
5,934,022.57
47,749,077.15
62,049,098.84
35,920,382.98
10,767,753.35
29,114,736.02
262,192,068.26
3,722,394.92
15,168,490.99
1,486,190.11
2,287,414.80
182,514,220.85
638,311,739.15
205,100,000.00
257,106,734.69
32,398,619.56
44,620,180.55
2,000,000.00
16,448,297.38
38,069,794.06
16,461,954.90
279,090.89
43,935,769.48
1,106,774,666.97
26,508,934.69
1,426,755,704.04
6,902,060.96
2,719,810.29
152,534,989.04
790,846,728.19

218,514,314.00

218,514,314.00

218,514,314.00

218,514,314.00

213,050,619.30
343,503,712.05

213,050,619.30
343,503,712.05

213,050,619.30
343,503,712.05

213,050,619.30
343,503,712.05

12,635,052.79
(91,410,610.70)
2,204,390.56
479,983,164.00
1,140.00
479,984,304.00
1,576,424,743.91

12,635,052.79
(6,989,170.62)
2,204,390.56
564,404,604.08
(25,880.74)
564,378,723.34
1,834,006,826.21

12,635,052.79
28,166,197.97
597,355,582.11
597,355,582.11
1,302,626,277.82

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิินของบริิษััท

การรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููล

เอกสารแนบ

CONTENTS

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัทุ บิวเด้อร์สมีาร์ทุ จำากัด้ (มีหุ้าชน) และบริษัทุย่อย
งบกําไรขาดทุ
สำานหรัเบ็บดเสร็
ปีวันจ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ

2564

งบการเงินรวม

หน่ วย: บาท
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

หน่ วย: บาท
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7 หมายเหตุ 41,292,633.64
64,312,006.25
26,441,753.54
55,441,573.09
2564
2563
2564
2563
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน - สุทธิ
6.3, 8
85,142,225.89
99,664,608.70
69,313,712.08
85,521,489.25
34
ลูกหนีสญ
ั ญาเช่าทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
6,094,909.80
1,223,878.23
6,094,909.80
1,223,878.23
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
605,069,609.63 732,198,481.11 310,266,520.59 378,412,028.73
เงินให้กูย้ ืมระยะสันและดอกเบียค้างรับกิจการทีเกียวข้องกัน - สุทธิ
6.3, 6.4
92,700,000.00
30,774,657.53
ต้นส่ทุวนของเงิ
นขายและการให้
บริ การ
38
(513,533,901.52) (556,415,740.40) (255,245,973.77) (255,724,058.90)
นให้กูย้ ืมระยะยาวและดอกเบี
 ยค้างรับกิจการทีเกียวข้องกัน
กําไรขั
น าระภายในหนึงปี
91,535,708.11
175,782,740.71
55,020,546.82 122,687,969.83
ทีถึงนกํต้าหนดชํ
6.3, 6.5
68,085,431.00
70,000,000.00
สิ นค้าดคงเหลื
9
74,812,651.65
43,477,785.33
รายได้
อกเบีอย - สุทธิ
953,656.57 76,834,782.06
705,063.49 6,735,034.38
8,463,966.60
27,007,918.21
ต้
น
ทุ
น
โครงการพั
ฒ
นาอสั
ง
หาริ
ม
ทรั
พ
ย์
10
536,305,656.24
722,477,113.34
รายได้อืน
5,968,687.87
3,182,372.01
2,897,592.54
1,133,513.14
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
1,733,917.77
2,478,682.89
135,220.24
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลียน - สุ ทธิ
1,792,473.46
(322,198.63)
1,880,685.16
141,059.81
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
6.3
35,461,495.59
41,822,769.78
32,661,714.90
33,541,653.64
ต้นทุนรวมสิ
ในการจั
(66,202,204.96)1,008,813,841.25
(85,163,936.44) 302,167,775.94
(27,509,968.02) (32,448,502.51)
นทรัพดจํย์ หาหน่
มุนาเวียยน
780,843,490.58
319,981,037.07
38
(84,472,733.72) (98,116,199.15) (57,786,749.95) (56,394,716.72)
สิค่นาใช้
ทรัจพ่าย์ยในการบริ
ไม่ หมุนเวียห
น าร
เงินฝากธนาคารที
น
11
47,749,077.15
ขาดทุ
นจากการปรัตบิดมูภาระคํ
ลค่ายุ าตประกั
ิธรรมของอสั
งหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
16 50,319,577.15 - 50,749,077.15
(30,792,275.98) 47,319,577.15้

เงิ
น
ให้
ก
ู
ย
ม
ื
ระยะยาวและดอกเบี
ย
ค้
า
งรั
บ
กิ
จ
การที

เ
กี
ย
วข้
อ
งกั
น
สุ
ท
ธิ
6.3
62,049,098.84

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(106,421,135.89)
เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือจนครบกําหนด - สุทธิ
12
10,620,827.31
10,767,753.35
10,620,827.31
10,767,753.35
ขาดทุนจากกิจกรรมดําเนินงาน
(50,424,412.67) (34,724,433.99) (17,033,926.85) (44,293,894.13)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ
13
263,692,068.26
262,192,068.26
ต้นทุนทางการเงิน
(35,481,780.02) (30,698,739.21) (20,828,601.31) (19,930,510.33)
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
14
8,648,933.32
ส่ วลูนแบ่
ง
ขาดทุ
น
จากการร่
ว
มค้
า
(68,649.78)
กหนีสญ
ั ญาเช่า - สุทธิ
16,453,951.50
1,486,190.11
16,453,951.50
1,486,190.11
ขาดทุ
นก่อนภาษี
(85,974,842.47) 182,514,220.85
(65,423,173.20) 153,866,598.74
(37,862,528.16) (64,224,404.46)
โครงการที
อยูอ่ าศัเงิยนเพืได้
อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
15
160,845,022.37
182,514,220.85
อสังหาริ
ย์เพือการลงทุ
16
รายได้
(ค่ามใช้ทรัจพ่าย)ภาษี
เงินได้น - สุทธิ
30 205,100,000.00
2,253,245.53 205,100,000.00
(22,651,942.03) 205,100,000.00
(496,655.18) 205,100,000.00
12,441,516.48
ที

ด
ิ
น
อาคารและอุ
ป
กรณ์
สุ
ท
ธิ
17
254,464,495.73
276,628,792.52
238,928,690.60
257,106,734.69
ขาดทุนสํ าหรับปี
(83,721,596.94) (88,075,115.23) (38,359,183.34) (51,782,887.98)
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
18
63,266,948.63
70,465,779.78
33,317,102.73
44,620,180.55
กําไรเบ็ดเสร็จอืน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
19
19,180,219.69
21,382,310.01
14,885,833.27
16,448,297.38
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
29
4,990,323.96
2,120,770.30
16,013,852.32
16,461,954.90
(672,822.40) 3,978,090.89 (194,210.40)
ผลขาดทุ
มูลนค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีกาํ หนดไว้ - สุ ทธิจากภาษีเงินได้ 1,690,953.67
สิ นทรัพนย์ไจากการวั
ม่หมุนเวียดนอื
260,000.00
279,090.89
ขาดทุรวมสิ
นเบ็ดนเสร็
(672,822.40) 825,192,984.96 - 1,000,458,501.88
(194,210.40) 1,106,774,666.97
ทรัพจย์อืไนม่สํหามุหรั
นเวีบยปีน
795,581,253.33
ทรัพจย์รวมสํ าหรับปี
1,576,424,743.91
ขาดทุรวมสิ
นเบ็ดนเสร็
(84,394,419.34)1,834,006,826.21
(88,075,115.23) 1,302,626,277.82
(38,553,393.74) 1,426,755,704.04
(51,782,887.98)
การแบ่ งปันขาดทุน
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

(83,748,617.68)
27,020.74
(83,721,596.94)

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

(38,359,183.34)
(38,359,183.34)

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

(84,421,440.08)
27,020.74
(84,394,419.34)

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

(38,553,393.74)
(38,553,393.74)

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

ขาดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท/หุน้ )
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (พันหุน้ )

(0.039)

(0.041)

(0.018)

(0.024)

2,130,506

2,130,506

2,130,506

2,130,506

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึบริิ
งของงบการเงิ
นนีท จำำากััด (มหาชน)

5
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99

7

6.3

9
10

74,812,651.65
536,305,656.24
1,733,917.77
35,461,495.59
780,843,490.58

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

100

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

343,503,712.05

213,050,619.30

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

81,061,856.35
-

-

(672,822.40)
672,822.40
-

2,204,390.56

2,204,390.56

2,204,390.56

ริายงานปริะจำำ าปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

5

2,204,390.56

2,204,390.56

(672,822.40)
672,822.40
2,204,390.56

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

652,455,631.05

(84,421,440.08)
479,983,164.00

(24,088.26)
(25,880.74)

(1,792.48)

27,020.74
1,140.00

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

652,453,838.57

(84,394,419.34)
479,984,304.00

564,378,723.34

8

การรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููล

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

12,635,052.79

12,635,052.79

(83,748,617.68)
(672,822.40)
(91,410,610.70)

(25,880.74)

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

งบการเงิินของบริิษััท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

343,503,712.05

12,635,052.79

564,404,604.08

รวม

ส่ วนได้ เสี ยทีไม่ มี
อํานาจควบคุม

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

213,050,619.30

343,503,712.05

343,503,712.05

15
16
17
18
19
ส่ วนเกิน 29
มูลค่าหุ้นสามัญ

43,477,785.33
33,541,653.64
319,981,037.07

50,319,577.15
50,749,077.15
47,319,577.15
47,749,077.15
62,049,098.84
10,620,827.31
10,767,753.35
10,620,827.31
10,767,753.35
263,692,068.26
262,192,068.26
8,648,933.32
หน่ วย: บาท 1,486,190.11
16,453,951.50
1,486,190.11
16,453,951.50
งบการเงินรวม182,514,220.85
160,845,022.37
182,514,220.85
153,866,598.74
ส่ วนของบริษ205,100,000.00
ัทใหญ่
205,100,000.00
205,100,000.00
205,100,000.00
องค์ประกอบอืน257,106,734.69
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
254,464,495.73
276,628,792.52
238,928,690.60
63,266,948.63
70,465,779.78
33,317,102.73
กําไรสะสม
กําไรเบ็ดเสร็จอืน 44,620,180.55
19,180,219.69
21,382,310.01
14,885,833.27
16,448,297.38
ผลขาดทุนจากการวั
ดมูลค่าใหม่
4,990,323.96
2,120,770.30
16,013,852.32
16,461,954.90
จัดสรรเป็ น
ของผลประโยชน์ พนักงานที
รวมองค์ประกอบอืน
1,690,953.67
3,978,090.89
260,000.00
279,090.89
สํ ารองตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จดั สรร กําหนดไว้ - สุ ทธิจากภาษีเงินได้ การแปลงค่างบการเงิน ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
795,581,253.33
825,192,984.96
1,000,458,501.88
1,106,774,666.97
1,576,424,743.91
1,834,006,826.21
1,302,626,277.82
1,426,755,704.04
12,635,052.79
(6,989,170.62)
2,204,390.56
2,204,390.56

6,735,034.38
135,220.24
32,661,714.90
302,167,775.94

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
การเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นสําหรับปี :
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

ลูกหนีสญ
ั ญาเช่า - สุทธิ
โครงการทีอยูอ่ าศัยเพือผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน - สุทธิ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
ทุนทีออก
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
และชําระแล้ ว
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564
213,050,619.30
การเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นสําหรับปี :
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
213,050,619.30

11
6.3
12
13
14

งบแสด้งการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถึือหุ้น

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกัน
บริษัทุ บิวเด้อร์สมีาร์ทุ จำากัด้ (มีหุ้าชน) และบริษัทุย่อย
เงินให้กูย้ ืมสำระยะยาวและดอกเบี
บกิจการที
เกียวข้องกัน - สุทธิ
าหรัทบจํปีากัวดัน(มหาชน)
ที่ 31 ยค้ธัานงรัและบริ
วาคม
บริเงิษนัทลงทุ
บิวเดอสมาร์
ษัทพ.ศ.
ย่ อ- สุย ทธิ2564
นในตราสารหนี
าหนด
 ทีจะถือจนครบกํ
งบแสดงการเปลี
เงินลงทุนในบริยนแปลงส่
ษทั ย่อย -วสุนของผู
ทธิ ้ถือหุ้น
สํ าเงิหรันบลงทุ
ปี สินนในการร่
สุ ดวันทีว 31
ธั
น
วาคม
2564
มค้า
CONTENTS

เอกสารแนบ

74,812,651.65
536,305,656.24
1,733,917.77
35,461,495.59
780,843,490.58

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

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

343,503,712.05

213,050,619.30

12,635,052.79

12,635,052.79

12,635,052.79

(51,782,887.98)
66,719,591.71

118,502,479.69

(38,359,183.34)
(194,210.40)
28,166,197.97

5

-

-

(194,210.40)
194,210.40
-

-

-

(194,210.40)
194,210.40
-

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

687,691,863.83

(38,553,393.74)
597,355,582.11

635,908,975.85
-

งบการเงิินของบริิษััท
การรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููล
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

343,503,712.05

343,503,712.05

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวมองค์ ประกอบอืน
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

213,050,619.30

213,050,619.30

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

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
การเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับปี :
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

การเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับปี :
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

68,085,431.00
6,735,034.38
135,220.24
32,661,714.90
302,167,775.94

50,319,577.15
50,749,077.15
47,319,577.15
47,749,077.15
62,049,098.84
10,620,827.31
10,767,753.35
10,620,827.31
10,767,753.35
263,692,068.26
262,192,068.26
8,648,933.32
16,453,951.50
1,486,190.11
16,453,951.50
1,486,190.11
หน่ วย: บาท
160,845,022.37
182,514,220.85
153,866,598.74
182,514,220.85
งบการเงินเฉพาะกิจการ
205,100,000.00
205,100,000.00
205,100,000.00
205,100,000.00
กําไรสะสม
กําไรเบ็ดเสร็จอืน 254,464,495.73
276,628,792.52
238,928,690.60
257,106,734.69
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ าใหม่
63,266,948.63
70,465,779.78
33,317,102.73
44,620,180.55
จัดสรรเป็ น 14,885,833.27
19,180,219.69
21,382,310.01
16,448,297.38 ของผลประโยชน์ พนักงานที
สํ
า
รองตามกฎหมาย
ยั
ง
ไม่
ไ
ด้
จ
ด
ั
สรร
กําหนดไว้ - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
ส่ วนเกิ
น
มู
ล
ค่
า
หุ
้
น
สามั
ญ
4,990,323.96
2,120,770.30
16,013,852.32
16,461,954.90
1,690,953.67
3,978,090.89
260,000.00
279,090.89
795,581,253.33
825,192,984.96
1,000,458,501.88
1,106,774,666.97
343,503,712.05
12,635,052.79
66,719,591.71
1,576,424,743.91
1,834,006,826.21
1,302,626,277.82
1,426,755,704.04

งบแสด้งการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถึือหุ้น

ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
6.3, 6.5
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
9
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
10
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
6.3
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกัน
11
บริษัทุ บิวเด้อร์สมีาร์ทุ จำากัด้ (มีหุ้าชน) และบริษัทุย่อย 6.3
เงินให้กูย้ ืมระยะยาวและดอกเบียค้างรับกิจการทีเกียวข้องกัน - สุทธิ
สำาหรับปีทวจํันาทีกัด่ 31(มหาชน)
ธันวาคม พ.ศ.ษัท2564
บริเงิษนลงทุ
ัท บินวในตราสารหนี
เดอสมาร์
หนด - สุทธิย่อย
12
 ทีจะถือจนครบกําและบริ
งบแสดงการเปลี
เงินลงทุนในบริ ษย ทั นแปลงส่
ย่อย - สุทธิวนของผู้ถือหุ้น
13
นลงทุ
14
สํเงิาหรั
บปีนสิในการร่
นสุ ดวันวมค้
ที า31 ธันวาคม 2564
ลูกหนีสญ
ั ญาเช่า - สุทธิ
โครงการทีอยูอ่ าศัยเพือผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
15
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน - สุทธิ
16
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
17
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
18
ทุนทีออก19
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
และชําระแล้29ว
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นอทรัณพย์วัไนม่ทีห มุ1นมกราคม
เวียน 2564
ยอดคงเหลื
213,050,619.30
รวมสิ นทรัพย์
CONTENTS

เอกสารแนบ
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การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิินของบริิษััท

การรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููล

เอกสารแนบ

CONTENTS

งบกระแสเงินสด

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วัษนัททีบิ 31
ธันบริ
วาคม
ษัทุท2564
สมีาร์
ทุ จำษาัทกัย่ด้อย(มีหุ้าชน) และบริษัทุย่อย
บริ
วเดอสมาร์
จํบิาวกัดเด้อร์
(มหาชน)
และบริ

าหรับปีวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบกระแสเงินสำสด
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
กระแสเงิ
นสดจากกิจกรรมดํ
เงินสดและรายการเที
ยบเท่าาเนิเงินนงาน:
สด
7
ขาดทุ
น
สุ
ท
ธิ
ส
า
ํ
หรั
บ
ปี  หมุนเวียนอืน - สุทธิ
ลูกหนีการค้าและลูกหนี
6.3, 8
บกระทบกํ
นสดรับ(จ่าย)จากกิ
ลูรายการปรั
กหนีสญ
ั ญาเช่
าทีถึงกําาไรเป็
หนดชํนาเงิระภายในหนึ
 งปี จกรรมดําเนินงาน
(ค่าใช้จน่าและดอกเบี
ย)ภาษีเงินได้
เงินให้รายได้
กูย้ ืมระยะสั
6.3, 6.4
 ยค้างรับกิจการทีเกียวข้องกัน - สุทธิ
รายได้นคให้
า่ เช่กาูย้ โครงการที
อยูอ่ าศัยเพือ ยผูค้เ้ กษี
ตดั บัเญ
ส่วนของเงิ
ืมระยะยาวและดอกเบี
างรัยบณอายุ
กิจการที
กียชีวข้องกัน
นขายโครงการที
อยู อง่ ปีาศัยเพือผูเ้ กษียณอายุ
ทีถึงต้กํนาทุหนดชํ
าระภายในหนึ
6.3, 6.5
สิ นค้าขาดทุ
คงเหลืนอจากการตั
- สุทธิ ดหนีสูญลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
9
(กลั
บ
รายการ)ขาดทุ
น
จากการด้
อ
ยค่
า
ลู
ก
หนี
ก
ารค้
า
และลู
ก
หนี
อ

ื
น
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
10


สิ นทรั(กลั
พย์บภรายการ)ค่
าษีเงินได้งาวดปั
เผือมูจลจุค่บานั สิ นค้าล้าสมัย
สิ นทรัค่พาเผืย์หอมุผลขาดทุ
นเวียนอืนนจากการลดลงของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
6.3
รวมสิ
พย์ หมุนอเวียค่ยานเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนนทรัจากการด้
สิ นทรัพกลั
ย์ ไบม่รายการกํ
หมุนเวียานไรจากการขายโครงการทีอยูอ่ าศัยเพือผูเ้ กษียณอายุส่วนทีเช่ากลับคืน
เงินฝากธนาคารที
ภาระคําประกั
11
(กําไร)ขาดทุตนิดจากการจํ
าหน่านยสิ นทรัพย์

เงินให้กํกาไรจากการยกเลิ
ูย้ ืมระยะยาวและดอกเบี
ย
ค้
า
งรั
บ
กิ
จ
การที

เ
กี
ย
วข้
อ
งกั
น
สุ
ท
ธิ
6.3

กสัญญาเช่า
เงินลงทุ
นในตราสารหนี
าหนด
ทธิบการร่ วมค้า
12
 ทีจะถือจนครบกํ
กําไรที
ยงั ไม่รับรู้จากรายการระหว่
างบริ
ษทั -ย่อสุยกั
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ
13
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
14
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ลูกหนีสญ
ั ญาเช่า - สุทธิ
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
โครงการทีอยูอ่ าศัยเพือผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
15
(กําไร)ขาดทุนทียงั ไม่เกิดขึนจริ งจากอัตราแลกเปลียน - สุ ทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน - สุทธิ
16
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
17
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากการร่ วมค้า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
18
ดอกเบียรับ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
19
ต้นทุนทางการเงิน
สิ นทรักํพาไรจากกิ
ย์ภาษีเงินจกรรมดํ
ได้รอการตั
ด
บั
ญ
ชี
สุ
ท
ธิ
29
าเนินงานก่อนการเปลียนแปลง
สิ นทรัพในสิ
ย์ไม่นหทรั
มุนพเวีย์ยแนอื

น
ละหนีสินดําเนินงาน
รวมสิ
นทรั
มุนเวียมนขึน)ลดลง
สิ นทรั
พย์พดาย์ํ เนิไม่นหงาน(เพิ
รวมสิ นทรัพย์
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
ลูกหนีสัญญาเช่า
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้จากการขายและเช่ากลับคืน
โครงการทีอยูอ่ าศัยเพือผูเ้ กษียณอายุ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสินดําเนินงานเพิมขึน(ลดลง)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
เจ้าหนีคา่ ซื อทีดิน
หนีสินทีเกิดจากสัญญา
เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
หนีสินจากเงินทีตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
เงินประกันผลงาน
หนีสินหมุนเวียนอืน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รับคืนภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

2564
2564

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม

หน่ วย: บาท
2563

หน่ วย: บาท

2563

64,312,006.25
(88,075,115.23)
99,664,608.70
1,223,878.23
22,651,942.03
(5,064,506.16)
79,835,334.10
76,834,782.06187,104.32
722,477,113.34
2,478,682.8941,822,769.781,008,813,841.252,695,163.23
50,749,077.15
834,196.65
-10,767,753.3534,456,751.70
1,486,190.11
30,792,275.98
182,514,220.85
80,929.59
205,100,000.00
1,292,100.92
276,628,792.52
70,465,779.78
(705,063.49)
21,382,310.01
30,698,739.21
2,120,770.30
3,978,090.89
109,679,852.85
825,192,984.96
1,834,006,826.21
23,151,033.06
(2,710,068.34)
20,854,608.42
56,647,851.68

26,441,753.54
(38,359,183.34)
69,313,712.08
6,094,909.80
496,655.18
92,700,000.00
(4,087,303.90)
33,047,622.11
68,085,431.00
6,735,034.38(21,584.00)
135,220.24
(529,427.04)
32,661,714.90302,167,775.9447,319,577.15
(448,591.14)
(113,169.12)
10,620,827.31263,692,068.26
30,376,639.28
16,453,951.50
153,866,598.74
297,630.19
205,100,000.00
1,630,037.04
238,928,690.60
33,317,102.73
(8,463,966.60)
14,885,833.27
20,828,601.31
16,013,852.32
260,000.00
34,653,959.97
1,000,458,501.88
1,302,626,277.82
16,365,711.38
6,015,708.54
37,272,177.99
-

55,441,573.09
(51,782,887.98)
85,521,489.25
1,223,878.23
(12,441,516.48)
30,774,657.53
(144,886.20)
6,539,222.14
70,000,000.00
43,477,785.33--33,541,653.64319,981,037.07
106,421,135.89
47,749,077.15
112,736.11
62,049,098.8410,767,753.35262,192,068.26
13,220,900.60
1,486,190.11
182,514,220.85
(515,584.31)
205,100,000.00
1,093,531.46
257,106,734.69
44,620,180.55
(27,007,918.21)
16,448,297.38
19,930,510.33
16,461,954.90
279,090.89
55,425,243.35
1,106,774,666.97
1,426,755,704.04
31,635,943.74
98,578.00
21,824,064.83
-

5,052,674.46
6,361,274.19
2,287,137.22

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

879,938.74
19,090.89

940,950.70
-

(12,674,423.18)
(4,095,000.00)
(14,181,937.61)
30,717,773.19
(22,024,000.00)
(2,041,829.33)
114,622.54
1,223,948.32
220,731,318.78
(1,506,310.00)
864,146.97
(5,456,312.69)
214,632,843.06

(8,886,905.34)
(24,570,000.00)
(11,487,736.45)
69,930,197.32
(43,368,000.00)
450,915.81
(239,376.27)
2,781,186.97
221,568,605.86
(2,000,200.00)
3,316,436.39
(13,222,365.62)
209,662,476.63

(36,182,624.36)
(2,526,529.61)
30,717,773.19
(22,024,000.00)
238,366.26
(384,143.39)
1,085,885.00
66,131,314.60
(1,506,310.00)
(3,857,615.16)
60,767,389.44

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

5

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

41,292,633.64
(83,721,596.94)
85,142,225.89
6,094,909.80
(2,253,245.53)
(4,087,303.90)
21,016,524.02
2,851,176.85
74,812,651.65
(2,851,176.85)
536,305,656.24
1,733,917.77
666,390.83
35,461,495.59
3,675,245.65
780,843,490.581,045,850.11
50,319,577.15
50,864.27
(113,169.11)
10,620,827.31
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429,500.00
85,142,225.89
6,094,909.80
-(19,629,177.20)
74,812,651.65
(4,011,720.02)
536,305,656.24
557,038.52
1,733,917.77
(1,486,004.30)
35,461,495.59
780,843,490.58
(10,000,000.00)
1,100,582.65
50,319,577.15
(33,039,780.35)
10,620,827.31
(10,449,538.37)
8,648,933.32
8,163,381.99
16,453,951.50
(5,000,000.00)
160,845,022.37
(30,167,237.77)
205,100,000.00
10,000,000.00
254,464,495.73
(17,984,234.66)
63,266,948.63
27,593,000.00
19,180,219.69
(175,909,551.36)
4,990,323.96
23,000,000.00
1,690,953.67
(2,000,000.00)
795,581,253.33
(31,858,255.15)
1,576,424,743.91
(204,612,435.32)

64,312,006.25
679,922.85
99,664,608.70
1,223,878.23
-(70,656,016.30)
76,834,782.06
(20,628,451.49)
722,477,113.34
897,094.12
2,478,682.89
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41,822,769.78
1,008,813,841.25
848,097.42
50,749,077.15
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2,000,000.00
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69,313,712.08
6,094,909.80
(14,150,000.00)
92,700,000.00
22,000,000.00
68,085,431.00
(19,947,283.92)
6,735,034.38
(3,044,670.15)
448,598.14
135,220.24
(589,000.00)
32,661,714.90
(1,500,000.00)
302,167,775.94
2,801,700.05
47,319,577.15
(13,551,155.88)
10,620,827.31
263,692,068.26
(19,531,366.61)
16,663,381.99
16,453,951.50
(5,000,000.00)
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14,885,833.27
(24,725,128.51)
16,013,852.32
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(2,000,000.00)
1,000,458,501.88
(13,279,732.19)
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30,774,657.53
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43,477,785.33
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(41,314,387.65)

(23,019,372.61)
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26,441,753.54
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22,310,722.84
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(4,838,550.02)
(15,229,177.20)
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8,925,000.00
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-
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บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทุ บิวเด้อร์สมีาร์ทุ จำากัด้ (มีหุ้าชน) และบริษัทุย่อย
พ.ศ.2564
2564
สาหรับปีสำสิา้นหรัสุบดปีวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันวาคม
นวาคม

หุ้มีายเหุ้ตุประกอบงบการเงิน

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 ษทั ฯ มีสาขา 1 แห่ง ตั้งอยูเ่ ลขที่ 647 หมู่ 7 ตาบลหินเหล็กไฟ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุรกิจหลักในการขายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งภายใน และพัฒนา
และให้เช่าโครงการที่พกั อาศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุ
บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเข้าเป็ นบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 โดยหลักทรัพย์ทาการ
ซื้อขายในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai: Market for Alternative Investment)

2.

เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิ บัติ 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 ก าหนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้าลงวัน ที่ 26
ธันวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี 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 งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปั จจัยต่าง ๆ ที่ผบู ้ ริ หารมีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้สภาวการณ์ แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนาไปสู่ การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ การกาหนดจานวน
สิ นทรัพย์และหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริ งจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินอาจ
แตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอ การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ
และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนั และอนาคต
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ท าให้ เกิ ดการชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และมี ผลกระทบ
ต่ อ ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม สถานการณ์ ดังกล่ าวอาจน ามาซึ่ ง ความไม่ แ น่ น อนและผลกระทบต่ อ สภาพแ วดล้อ มของ
การดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่งส่ งผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ 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 2564 และ 2563 มีดงั นี้

อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
ประเทศ
ชื่ อบริษัท
2564
2563
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 อัลลอย โซลูชนั่ ส์ เอเชีย จากัด ไทย จาหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ใช้ตกแต่งภายใน และ
100.00
100.00
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว
จาหน่ายและติดตั้งเกี่ยวกับระบบประตูและหน้าต่าง
(เอเชีย) จากัด”)*
อลูมิเนียมอัจฉริ 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 2558)
4. บริ ษทั บิวดิง้ บลิง้ จากัด
ไทย
จาหน่าย และรับเหมาติดตั้งงานอลูมิเนียม บานเกล็ด
50.99
(ชาระบัญชีแล้วเสร็จวันที่ 16 มิถุนายน 2564)
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

* ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการดาเนินธุรกิจหลัก โดยมีการโอนส่วนการดาเนินงานจาหน่าย
วัสดุก่อสร้างที่ใช้ตกแต่งภายในประเภทอลูมิเนียมของบริ ษทั ไปที่บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั อัลลอย โซลูชนั่ ส์ เอเชีย จากัด
** ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการปรับโครงสร้างธุ รกิจด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business
Transfer) ของบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั แสนสรา ดี เวลลอปเม้นท์ จากัด มายังบริ ษ ัทฯ บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ดาเนิ นการจด
ทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และอยู่ในระหว่างการชาระบัญชี ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 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 ย่อยส่วนที่ไม่ได้
เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ้น ในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุ งจานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับ งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ย วกับวิธีปฏิบตั ิทางการ
บัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2565
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งบางฉบับ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับ
งบการเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการ
ให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ น้ ี จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ

4.

การปรับโครงสร้ างธุรกิจ
ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ้ น ครั้ งที่ 1/2563 เมื่ อ วัน ที่ 27 ตุ ล าคม 2563 มี ม ติ อ นุ มัติ แ ผนปรั บ โครงสร้ างธุ ร กิ จ ด้วยวิ ธี การ
โอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด มายังบริ ษทั ฯ เพื่อ
ประโยชน์ในการลดรายการระหว่างกัน ลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น
บริ ษทั ฯ (“ผูร้ ับโอน”) และบริ ษทั ย่อยดังกล่าว (“ผูโ้ อน”) ได้ทาสัญ ญาโอนกิ จการทั้งหมด ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
โดยการโอนทรั พ ย์สิ น และหนี้ สิ น ทั้ง หมดของผู ้โ อนให้ แ ก่ ผู ้รั บ โอนให้ เสร็ จ สิ้ น ในวัน ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2563 และ
ผูร้ ับโอนจะชาระค่าโอนกิจการในมูลค่า 43.58 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ณ วันที่โอนธุรกิจ
การโอนธุรกิจ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ดังกล่าวถือเป็ นการปรับโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม
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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
5.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
งบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ องมาตรการ
ผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรับรองผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ในเรื่ องดังต่อไปนี้
-

การไม่ต้องน าข้อมู ลที่ มีการคาดการณ์ ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการวัด มูลค่ าของผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าตามวิธีอย่างง่าย (Simplified Approach)
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เนื่องด้วยแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวสิ้นสุ ดการมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ประเมินผลกระทบดังกล่าว
ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั ฯ จึงไม่ปรับปรุ งมูลค่าลูกหนี้การค้าในปี 2564
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 องดื่ ม รวมทั้งการขายสิ นค้าจะรับรู ้ ณ จุดขายตามราคาในใบแจ้งหนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หลังจากหัก
ส่วนลดและค่าบริ การที่บวกเพิ่มแล้ว
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรั พย์
บริ ษทั ย่อยในฐานะผูใ้ ห้เช่ารับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ที่ให้เช่าระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่สัญญา
เช่าเริ่ มมีผล
บริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้จากการขายหน่ วยในอาคารชุดพักอาศัยเมื่อได้มีการโอนอานาจควบคุมในหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
ให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว โดยรับรู ้รายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผซู ้ ้ื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 ซึ่ งพร้อม
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 ซึ่ งกาหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้และรับรู ้ผลขาดทุน
ตั้งแต่การรับรู ้รายการลูกหนี้การค้า
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงิน
การจัดประเภทรายการ
การจัดประเภทรายการขึ้นอยูก่ บั 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) ซึ่งไม่สามารถจัด
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 รกิ จที่ มีวตั ถุประสงค์การถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา
และข้อกาหนดตามสั ญญาของสิ 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
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• มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ านก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น (FVOCI) - สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ต้อ งวัด มู ล ค่ าด้ว ยมู ล ค่ ายุ ติ ธ รรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่ อกลุ่มบริ ษทั ฯ ถื อครองสิ นทรัพย์ทางการเงิน ตามโมเดลธุ รกิจที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อ
รับกระแสเงินสดตามสัญ ญาและเพื่อขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน และข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
ซึ่ งทาให้ เกิ ด กระแสเงิ น สด ซึ่ งเป็ นการจ่ายเพี ยงเงิ น ต้นและดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลื อ ของเงิ นต้น ในวัน ที่ กาหนดไว้
การเปลี่ ยนแปลงของมูลค่าของสิ นทรั พย์ทางการเงินรั บรู ้ผ่านกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุ นจาก
การด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย และกาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ ยวข้องจะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมี การ
ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน กาไรหรื อขาดทุนสะสมที่เคยรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะต้องจัดประเภท
รายการใหม่เข้ากาไรหรื อขาดทุน และแสดงรายการในกาไร/(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ ยจากสิ นทรั พย์ทางการเงิ 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 าด้วยราคาทุ น
ตัดจาหน่ายหรื อ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน กาไรหรื อขาดทุนที่เกิ ดจากตราสารหนี้ที่
วัดมูลค่า FVPL จะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุน และแสดงรายการสุ ทธิในกาไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ
การวัด มู ลค่ าในภายหลังของตราสารทุ น ต้องแสดงตราสารทุ น โดยใช้มูล ค่ายุติธรรม 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
ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นต่อสิ น ทรั พย์ทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุน ตัดจาหน่ าย หรื อสิ นทรั พ ย์
ทางการเงิ นประเภทตราสารหนี้ ที่ วดั มูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น และสิ น ทรัพ 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 อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคานวณโดยวิธี
ถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนในการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่ เกี่ยวข้องกับการซื้ 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 ซึ่ งแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ (ค่าออกแบบ ค่าสาธารณู ปโภค ค่าก่อสร้าง) และต้นทุนการกูย้ ืมซึ่ งกูม้ าโดยเฉพาะ เพื่อใช้ใน
อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างพัฒนาที่เกี่ยวข้อง รวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกระทัง่ การพัฒนาสาเร็ จ มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
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 คาดว่าจะได้รับคืน ของสิ น ทรัพ ย์และหากพบว่าราคาตามบัญ 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
เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในการร่ วมค้าที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในการร่ วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่าจากการ
ลงทุน (ถ้ามี)
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) ประเภทอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าระยะยาวโดยการทาสัญญาแบบการรับประกันรับคืนสิ ทธิการเช่า (สัญญาเช่าดาเนินงาน) หรื อ
สัญญาแบบการแบ่งกาไร-ขาดทุนจากผลต่างระหว่างสัญญาเช่าเดิมและสัญญาเช่าใหม่ (สัญญาเช่าทางการเงิน)
ต้นทุนวิลล่าที่พฒั นาแล้วเสร็ จเพื่อวัตถุประสงค์ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานจะถูกโอนออกไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุน
ต้นทุนหน่วยในอพาร์ ทเม้นท์ที่พฒั นาแล้วเสร็ จและทาสัญญาเช่าระยะยาวแบบสัญญาเช่าดาเนินงาน จะถูกโอนออกไปเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ต้นทุนหน่วยในอพาร์ ทเม้นท์ที่พฒั นาแล้วเสร็ จและทาสัญญาเช่าระยะยาวแบบสัญญาเช่าเงินทุนเมื่อได้มีการโอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็ นเจ้าของให้กบั ผูเ้ ช่าแล้ว จะถูกโอนออกเป็ นต้นทุนขาย
ต้นทุนที่ดินและอาคารสโมสรและทรัพย์สินส่ วนกลางที่ มีการเรี ยกเก็บค่าบริ การแยกต่างหากจากสัญญาเช่าที่พฒั นาแล้ว
เสร็ จจะถูกโอนออกไปเป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อสร้างเสร็ จ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ทาการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคานึ งถึงต้นทุนจริ งที่ เกิ ดขึ้นด้วย) ให้กับ
วิลล่า หน่วยของอพาร์ทเม้นท์ และทรัพย์สินส่วนกลาง ตามเกณฑ์พ้นื ที่
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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
ผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒ นา และวัดมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนใหม่ด้วยมูลค่ายุติ ธรรมด้วยการตี ราคาใหม่อย่าง
สม่ าเสมอโดยอ้างอิ งราคาประเมิ น โดยผูป้ ระเมิ น ราคาอิ สระ กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ รั บ รู ้ ผ ลก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนการกูย้ ืม
ต้น ทุ น การกู้ยืมของเงิ น กู้ที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ การได้ม า การก่ อสร้ างหรื อการผลิ ต สิ น ทรั พ ย์ที่ ต้องใช้ระยะเวลานาน
ในการเตรี ยมพร้อมเพื่อนาสิ นทรัพย์น้ ันมาใช้ได้ตามประสงค์หรื 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 เพื่อลดราคาตามบัญชี ของสิ 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 ง คานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิด
ในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรื อจานวนที่จะได้รับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนจากการจาหน่าย
สิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนประกอบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลกั ษณะเจาะจงจะถูกบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยต้นทุนในการได้มาเมื่อดาเนิ นการให้
น ามาใช้งานได้ตามประสงค์โดยจะตัด จาหน่ ายตลอดอายุป ระมาณการให้ ป ระโยชน์ ที่ ป ระมาณการภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 10 ปี
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่น ได้แก่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

อายุการให้ ประโยชน์ (จานวนปี )

ค่าลิขสิ ทธิ์และเครื่ องหมายการค้าในการผลิต
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมในนาม “ALLOY”
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศออสเตรเลีย

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
รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนาที่เกี่ยวข้อ งกับแผนงานหรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรื อการปรับปรุ งให้
ดีข้ นึ กว่าเดิม รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของงวดบัญชีตน้ ทุนการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์หรื อ
กระบวนการนั้นมีความเป็ นไปได้ทางเทคนิ คและทางการค้า ซึ่ งมี ความเป็ นไปได้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ
ในอนาคต และกลุ่มบริ ษทั ฯ มีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะนามาใช้ เพื่อให้การพัฒนาเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ และนา
สิ นทรัพ ย์มาใช้ประโยชน์หรื อนามาขายได้ รายจ่ายในการพัฒ นาที่ รับรู ้เป็ นสิ นทรั พย์ป ระกอบด้วย ต้นทุน ของวัต ถุดิบ
ต้นทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนการกูย้ ืม และต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดเตรี ยมสิ นทรัพย์เพื่อให้สามารถนามาใช้
ประโยชน์ตามประสงค์ รายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ายในการพัฒนาซึ่ งรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ 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
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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 อกลุ่ มบริ ษ ัท ฯ ได้รับ ชาระหรื อ มี สิท ธิ ที่ป ราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนที่ เรี ยกคืน ไม่ ได้จ 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 อ ประกอบด้วยสั ญ ญาเช่ า ถ้าสั ญ ญาเช่ านั้น เป็ นการให้ สิ ทธิ ในการควบคุม การใช้สิ น ทรั พ ย์ที่ ระบุ สาหรั บ
ช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่ม บริ ษทั ฯ รั บ รู ้ สิน ทรั พ ย์สิท ธิ การใช้และหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ณ วัน ที่ สัญ ญาเช่ าเริ่ ม มี 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 สินตามสัญ ญาเช่ าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบันของการจ่ายชาระตามสั ญญาเช่ าที่ ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ ณ วันที่ สัญ ญาเช่ า
เริ่ ม มี ผ ล ซึ่ งคิ ด ลดด้ว ยอัต ราดอกเบี้ ย ตามนัย 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 าผันแปรที่ ข้ ึนอยู่กับดัชนี หรื ออัตรา ซึ่ งการวัดมูลค่าเริ่ มแรกใช้ดัชนี หรื ออัตรา ณ วันที่ 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 นทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้
วิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้หรื อวันสิ้นสุ ดอายุ
สั ญ ญาเช่ าแล้ว แต่ วนั ใดจะเกิ ด ขึ้ น ก่ อ น อย่างไรก็ ต าม หากสั ญ ญาเช่ าโอนความเป็ นเจ้าของในสิ น ทรั พ ย์อ้างอิ ง ให้ 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
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หนี้สินตามสัญญาเช่าต้องมีการวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระในอนาคต ซึ่งอาจเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
• การเปลี่ยนแปลงดัชนีหรื ออัตราที่ใช้ในการกาหนดการจ่ายชาระเหล่านั้น
• การเปลี่ยนแปลงจานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
• กลุ่มบริ ษทั ฯ เปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซื้อ สิ ทธิการต่อสัญญา และสิ ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
เมื่ อหนี้ สินตามสัญ ญาเช่าที่ ถูกวัดมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ ยนแปลงของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่ า กลุ่ มบริ ษทั ฯ
ต้องรับรู ้จานวนเงินของการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ อย่างไรก็ตาม
ถ้ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็ นศูนย์แล้ว และมี การลดลงเพิ่มเติมจากการวัดมูลค่าของ
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 จจุบันของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานกับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
โดยรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ สาหรับต้นทุนส่วนที่เหลือจะถูกรับรู ้เป็ นต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
สัญญาเช่ าระยะสั้น และสัญญาเช่ าซึ่ งสิ นทรั พย์ มีมูลค่ าตา่
กลุ่มบริ ษทั ฯ อาจเลือกที่จะไม่รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้น ซึ่ งเป็ นสัญญา
เช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่า หรื อสัญญาเช่าซึ่ งสิ 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 าดังกล่ าวจัดประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ าเงิ น ทุน หรื อหากไม่เป็ นไปตามนั้น สัญ ญาเช่ าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ น
สัญญาเช่าดาเนินงาน
อสังหาริ มทรั พย์ ที่ให้ เช่ าตามสัญญาเช่ าเงินทุน
สัญญาเช่าระยะยาวแบบแบ่งกาไร-ขาดทุนจากผลต่างระหว่างสัญญาเช่าเดิมและสัญญาเช่าใหม่ซ่ ึ 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
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เงินค่าเช่าแบบเหมาจ่ายที่ได้รับซึ่งเท่ากับเงินที่ตอ้ งคืนให้แก่ผเู ้ ช่าจะถูกรับรู ้เป็ น “หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า” ในงบ
แสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องทาการวัดมูลค่าหนี้ สินจากเงินที่ ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่าดังกล่าวด้วยมูลค่าปั จจุบันของจานวนเงินที่ตอ้ งคืน
ให้กบั ผูเ้ ช่า ผลต่างระหว่างจานวนเงินค่าเช่าแบบเหมาจ่ายที่ได้รับกับมูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
ดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็ นรายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชี ซึ่งจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิน ได้สาหรั บปี ประกอบด้วยภาษีเงิน ได้ปั จจุบันและภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี ภาษี เงิ น ได้ปั จจุบัน 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
ภาษีเงิน ได้รอการตัดบัญ ชี วดั มู ลค่าโดยใช้อตั ราภาษี ท่ีคาดว่าจะใช้กับ ผลแตกต่างชั่วคราวเมื่ อมี การกลับรายการโดยใช้
อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ในการกาหนดมู ลค่ าของภาษี เงิ น ได้ปั จจุบัน และภาษี เงิน ได้รอการตัดบัญ ชี กลุ่ม บริ ษ ัท ฯ ต้อ งคานึ งถึ งผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชาระ กลุ่มบริ ษทั ฯ เชื่อว่า
ได้ต้ งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสาหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย
รวมถึ ง การตี ค วามทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ ในอดี ต การประเมิ นนี้ อยู่บ นพื้ นฐานการประมาณการและ
ข้อสมมติ ฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั ฯ
เปลี่ ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่ มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะ
กระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่
จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดย
หน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดี ยวกันสาหรับหน่ วยภาษีเดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สาหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์
และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ น ทรั พ ย์ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี จะบัน ทึ กต่อเมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากาไรเพื่ อเสี ยภาษี ในอนาคต
จะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน
ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารขาดทุนสุ ทธิ สาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักในระหว่างปี
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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 อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลซึ่ งมี อิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับกลุ่มบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ ห ารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษ ัท ฯ และบริ ษทั ฯ ที่ มีอ านาจในการวางแผนและควบคุ 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 ซึ่ งเป็ นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ แสดงสกุลเงินที่ใช้ในการรายงานเป็ นสกุลเงินบาท
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย โดยสกุลเงิ นที่ใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
เป็ นสกุลเงินบาท ยกเว้น บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ ซิสเต็ม จากัด เป็ นสกุลเงินรู ปีอินเดีย
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงาน โดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ ยน 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 งใกล้เคียงกับอั ตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ
- ทุนเรื อนหุ้นแปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการเริ่ มแรก
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน จะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจาก
อัตราแลกเปลี่ยนในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น จนกว่าจะมีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
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ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้น
กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เงินบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้ สิ น ผลประโยชน์ พ นักงานส่ วนที่ เป็ นเงิ น ชดเชยตามกฎหมายแรงงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่ น ของพนัก งาน
(รางวัลการปฏิบัติงานครบกาหนดระยะเวลา) บันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทางานของพนักงาน โดยการประมาณ
จานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่ พนักงานจะได้รับจากการทางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั ฯ ตลอดระยะเวลาทางานถึ งปี ที่
เกษียณอายุงาน/ปี ที่ปฏิบตั ิงานครบกาหนดระยะเวลาในอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้
ถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ่ มต้น การประมาณการ
หนี้สินดังกล่าวคานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit
Method)
เมื่ อข้อสมมติ ที่ ใช้ในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัยมี การเปลี่ ยนแปลง กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ รั บ รู ้ ผลกาไร
(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นสาหรับโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและสาหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานในกาไรหรื อขาดทุน
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 คการประเมิ นมูลค่าที่ เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่ สามารถสังเกต
ได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั 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
ทุก วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษ ัทฯ จะประเมิ น ความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างล าดับ ชั้น ของมู ลค่ า
ยุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
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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 อขายคล่องวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า
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
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์
กลุ่มบริ ษทั ฯ พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่ าของสิ 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 งประเมิ นโดยผูป้ ระเมิ นราคาอิสระและรับรู ้การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน ผูป้ ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนโดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด โดยอิงกับข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งมูลค่าตลาดเพื่อกาหนด
มู ล ค่ า ยุ 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
บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)
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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 นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่า เงินทุน
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้โอนความเสี่ ยง
และผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้น
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต ราคาทองคาในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
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 งมีการควบคุม 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 อัลลอย โซลูชนั่ ส์ เอเชีย จากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จากัด”)
บริ ษทั บิวดิ้ง บลิ้ง จากัด
(ชาระบัญชีแล้วเสร็จวันที่ 16 มิถุนายน 2564)
บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(อยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี)
บริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์ วิส 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

120
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ลักษณะความสัมพันธ์

ประเทศ

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

ไทย
อินเดีย
ไทย

บริ ษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 50.99

ไทย

บริ ษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00

ไทย

บริ ษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00
บริ ษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00

ไทย
ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
จัดตั้งโดยญาติสนิทกรรมการ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
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ชื่ อ

ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ
และควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของบริ ษทั ฯ (ไม่ว่าจะทา
หน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)

กรรมการ/ผูบ้ ริ หารสาคัญ

6.2 รายการบัญชีที่สาคัญที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับปี สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563

บริษัทย่อย
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ

-

-

48,923,487.60

ซื้อสิ นค้า
ต้นทุนการให้บริ การ

-

-

421,340.04
3,933,155.76

รายได้ดอกเบี้ย

-

-

7,544,595.90

รายได้ค่าเช่า

-

-

304,800.00

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน

-

-

299,706.16
199,010.65

การร่ วมค้า
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
98,990,000.00
บริ ษทั ไทม์ แอนด์ ทีค จากัด
รายได้อื่น
บริ ษทั ไทม์ แอนด์ ทีค จากัด
1,100,000.00
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
2,059,665.45
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ
10,327,386.00
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด 37,049,800.30 85,067,505.90
ต้นทุนโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุ
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด

-

30,723,755.80

นโยบายการกาหนดราคา

1,788,487.98 ต้ น ทุ น บ วกก าไรส่ วน
เพิ่ม/ราคาตามสัญญา
996,327.02 ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิม่
- ต้ น ทุ น บ วกก าไรส่ วน
เพิ่ม/ ราคาตามสัญญา
27,066,651.09 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25
- 7.7 ต่ อ ปี ต าม สั ญ ญ า
เงินกู้
304,800.00 ใกล้เคี ย งกับ ราคาที่ คิ ด
แก่บุคคลภายนอก
908,486.08 ต้นทุน
364,590.91 ราคาตามสัญญา
56,013.00 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.8,
5 ต่อปี ตามสัญญาเงินกู้

-

-

ราคาตามสัญญา

-

-

ราคาตามสัญญา

-

2,059,665.45 ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา

-

-

ราคาตามสัญญา

-

-

ราคาตามสัญญา
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หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ค่าเช่า
บริ ษทั แอล เค เอช เทรดดิ้ง จากัด
คณะบุคคลสบฤกษ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ
ต้นทุนทางการเงิน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ

นโยบายการกาหนดราคา

192,600.00
3,339,980.00
1,903,265.72

192,600.00
3,469,980.00
2,760,470.72

3,339,980.00
1,023,750.00

ราคาตามสัญญา
3,469,980.00 ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

2,692,136.37

1,571,339.75

2,234,602.14

1,571,339.75 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 6.4 ต่อปี

6.3 ยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่รวมอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนีก้ ารค้า
บริ ษทั ย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
รวมลูกหนีก้ ารค้า
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
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
รวมลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

10,066.75
11,792,651.28
11,802,718.03

11,733,883.81
11,733,883.81
152,077.30
152,077.30
11,885,961.11
23,688,679.14

หน่ วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

11,792,651.28
11,792,651.28

20,214,762.10
-

1,577,942.50
-

11,792,651.28
32,007,413.38

11,792,651.28
13,370,593.78

247,268.00

54,356.00

11,694,431.76
11,941,699.76

11,694,431.76
11,748,787.76

7,560,097.53

6,126,708.43

152,077.30
(3,420,674.93)
4,291,499.90
16,233,199.66
48,240,613.04

(3,442,258.93)
2,684,449.50
14,433,237.26
27,803,831.04

11,733,883.81
1,414,415.60
13,148,299.41
13,148,299.41
24,940,950.69
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งบการเงินรวม
2564
2563
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้างรับ - สุ ทธิ
บริ ษทั ย่อย
รวม
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
เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินทดรองรับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ
เจ้ าหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบีย้ ค้างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
รวมเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

-

หน่ วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

-

92,700,000.00
92,700,000.00

30,774,657.53
30,774,657.53

272,820.63

272,820.63

272,820.63

272,820.63

8,973,907.17
9,246,727.80

12,678,887.18
12,951,707.81

7,041,894.27
7,314,714.90

7,041,894.27
7,314,714.90

-

-

68,085,431.00

132,049,098.84

-

-

(68,085,431.00)
-

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

-

-

9,116,972.32

697,844.68

268,964.95
268,964.95

853,568.62
853,568.62

9,116,972.32

697,844.68

1,059,768.73

118,387.71

100,013.64

19,937.42

43,578,849.92

43,578,849.92

118,387.71
971,956.33

147,894.92
43,826,758.48
52,943,730.80

4,744.27
43,603,531.61
44,301,376.29

35,000,000.00
35,000,000.00
(1,074,617.02)
33,925,382.98

12,995,000.00
37,000,000.00
49,995,000.00
(176,632.84)
49,818,367.16

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

1,059,768.73
1,328,733.68

รวมเจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
บริ ษทั ย่อย
39,500,000.00
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
39,500,000.00
(176,632.84)
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
39,323,367.16
สุ ทธิ

-
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งบการเงินรวม
2564
2563
เงินประกันผลงาน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
13,804,374.84
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
13,804,374.84
รวมเงินประกันผลงาน
หนีส้ ินจากเงินที่ต้องคืนให้ กับผู้เช่ า - หมุนเวียน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6.3.3)
รวมหนีส้ ินจากเงินที่ต้องคืนให้ กับผู้เช่ า - หมุนเวียน
หนีส้ ินจากเงินที่ต้องคืนให้ กับผู้เช่ า - ไม่ หมุนเวียน - สุ ทธิ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6.3.1 และ 6.3.2)
25,000,000.00
(1,203,071.59)
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
รวมหนีส้ ินจากเงินที่ต้องคืนให้ กับผู้เช่ า - ไม่
23,796,928.41
หมุนเวียน - สุ ทธิ

หน่ วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

16,084,570.43
16,084,570.43

8,856,283.76
8,856,283.76

22,024,000.00
22,024,000.00

-

8,856,283.76
8,856,283.76
22,024,000.00
22,024,000.00

-

15,000,000.00
(1,203,071.59)

-

-

13,796,928.41

-

6.3.1 ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริ ษ ัท ฯ มี สัญ ญาให้เช่ าที่ พกั อาศัยประเภทอพาร์ ท เม้น ท์ระยะยาว 30 ปี กับเครื อญาติ
กรรมการร่ วมกับบุคคลภายนอก (“ ผูซ้ ้ื อสิ ทธิ การเช่า”) จานวน 1 สัญญา กาหนดเงินค่าเช่าจานวน 10 ล้านบาท
ซึ่งถือเป็ นสัญญาเช่าเงินทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริ ษทั ฯ ได้รับรู ้เงินค่าเช่าดังกล่าวเป็ น “รายได้จาก
การขายสิ นค้า” ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ
ต่อมาบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งได้เข้าทาสัญญาเช่าดาเนิ นงานกลับคืนจากผูซ้ ้ื อสิ ทธิ การเช่าในระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี
โดยต้องจ่ายผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ของเงินค่าเช่าตามสัญญาระยะยาว เพื่อนาอพาร์ เม้นท์ดงั กล่าว
ไปให้บริ การเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้น ท์ และได้ทาสัญญาโอนสิ ทธิ การเช่า โดยมีเงื่อนไขให้บริ ษทั ย่อยรับโอนสิ ทธิ
การเช่าคืนจากผูซ้ ้ือสิ ทธิการเช่าในกรณี ที่ผซู ้ ้ือสิ ทธิการเช่าประสงค์ยกเลิกสัญญาเช่า/สัญญาเช่าครบกาหนด และ
ต้องคืนเงินค่าเช่า 10 ล้านบาท ให้แก่ผูซ้ ้ื อสิ ทธิ การเช่า ซึ่ งทาให้สัญญาให้เช่าดังกล่าวเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
ในงบการเงินรวม โดยรับรู ้เงินค่าเช่าตามสัญญาให้เช่าระยะยาวจานวน 10 ล้านบาท ดังกล่าวเป็ น “หนี้ สินจาก
เงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า - ไม่หมุนเวียน - สุ ทธิ ” ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและรับรู ้เงินค่าตอบแทนการเช่า
กลับคืนเป็ นต้นทุนทางการเงินในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
6.3.2 ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษทั ฯ มี สัญ ญาเช่ าที่ พกั อาศัยประเภทวิลล่าแบบประกันรั บคืนสิ ทธิ การเช่ ากับ
เครื อญาติ ก รรมการบริ ษัท ฯ จ านวน 1 สั ญ ญา ซึ่ งแสดงในบั ญ ชี ห นี้ สิ น จากเงิ น ที่ ต้อ งคื น ให้ กับ ผู ้เช่ า ไม่หมุนเวียน - สุ ทธิ ในงบแสดงฐานะการเงินจานวน 15.00 ล้านบาท
6.3.3 ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 บริ ษทั ฯ มี สัญ ญาเช่ าที่ พกั อาศัยประเภทวิลล่าแบบประกันรั บคืนสิ ทธิ การเช่ ากับ
เครื อญาติกรรมการบริ ษทั ฯ จานวน 1 สัญญา ซึ่ งแสดงในบัญชีหนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า - หมุนเวียน
ในงบแสดงฐานะการเงินจานวน 22.02 ล้านบาท ต่อมาในระหว่างปี 2564 ได้ประสงค์ขอย้ายออกและยกเลิก
สัญญาเช่า บริ ษทั ฯ จึงได้รับคืนสิ ทธิการเช่าดังกล่าวโดยการจ่ายคืนค่าเช่าระยะยาวตามสัญญาเรี ยบร้อยแล้ว
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6.4 ในระหว่างปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 เงิ น ให้ กู้ยื ม ระยะสั้ น และดอกเบี้ ยค้างรั บ กิ จการที่ เกี่ ย วข้อ งกัน - สุ ท ธิ
มีการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้
หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกราคม
31 ธันวาคม
2564
เพิม่ ขึน้
ลดลง
จัดประเภท
2564
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้างรับกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน - สุทธิ
บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
24.50
10.35
(13.35)
70.00
91.50
บริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์วสิ จากัด
1.05
3.80
(3.65)
1.20
บริ ษทั อัลลอย โซลูชนั่ ส์ เอเชีย จากัด (เดิมชื่อ
“บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จากัด”)
5.00
(5.00)
0.22
1.38
(1.60)
ดอกเบี้ยค้างรับ
30.77
15.53
(23.60)
70.00
92.70
รวม
6.4.1 เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ปของสัญญา
เงินกู้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี
กาหนดชาระคื น ภายในเดื อ นธัน วาคม 2564 และบางสั ญ ญากาหนดช าระคืน เมื่ อ ทวงถาม ในระหว่างปี 2564
เงินกูย้ ืมจานวน 70 ล้านบาทได้จดั ประเภทมาจากส่ วนของเงินให้กูย้ ืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี เนื่องจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาขยายแผนการรับชาระคืนเงินกูย้ ืมดังกล่าวของบริ ษทั
ย่อย โดยจัดทาเป็ นสัญญาเงินกูใ้ หม่ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี กาหนดชาระคืนภายในเดือนธันวาคม 2565
6.4.2 เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์ วิส จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ป
ของสัญญาเงินกู้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุ นการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ไม่คิดดอกเบี้ย กาหนด
ชาระคืนเมื่อทวงถาม
6.4.3 เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั อัลลอย โซลูชั่นส์ เอเชีย จากัด (เดิมชื่อ “บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชี ย) จากัด”) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ปของสัญญาเงินกู้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
บริ ษ ัท ย่อ ยดังกล่ า ว คิ ด ดอกเบี้ ยในอัต ราร้ อ ยละ 5 ต่ อ ปี ก าหนดช าระคื น เมื่ อ ทวงถาม ซึ่ งในระหว่ างปี 2564
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จ่ายชาระคืนครบแล้วทั้งจานวน
เงินให้กูย้ ืมดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ พิจารณาว่าสามารถเรี ยกชาระคืนได้เมื่อบริ ษทั ฯ ต้องการภายในระยะเวลาหนึ่ งปี
ซึ่งขึ้นอยูก่ บั สภาพคล่องของบริ ษทั ย่อย ดังนั้นผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสาคัญ
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6.5 ในระหว่างปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 เงิ น ให้ กู้ยื ม ระยะยาวและดอกเบี้ ยค้างรั บ กิ จ การที่ เกี่ ยวข้อ งกัน - สุ ท ธิ
มีการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้
หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกราคม
31 ธันวาคม
2564
เพิม่ ขึน้
ลดลง
จัดประเภท
2564
เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวและดอกเบีย้ ค้างรับแก่กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน - สุทธิ
บริ ษทั บิวดิ้ง บลิ้ง จากัด
0.06
(0.06)
บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
116.00
(70.00)
46.00
ดอกเบี้ยค้างรับ
17.51
6.07
(0.01)
23.57
หัก ดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี
(1.46)
(0.02)
(1.48)
(0.06)
0.06
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
รวม
132.05
6.07
(0.03)
(70.00)
68.09
(70.00)
(68.09)
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
62.05
สุ ทธิ
6.5.1 เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั บิวดิ้ง บลิ้ง จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ปของสัญญาเงินกู้
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทบานหน้าต่างและบานเกล็ด ร่ วมกับ Louvre Systems
Ltd. คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ฯ ได้ออกหนังสื อยกหนี้ ให้สาหรับลูกหนี้ เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นพร้อมดอกเบี้ย
ค้างรับดังกล่าวข้างต้นทั้งจานวน
6.5.2 เงินให้กู้ยืมแก่บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ปของ
สัญญาเงินกู้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
5 ต่อปี กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม และในระหว่างปี 2564 ได้มีการจัดประเภทบางส่ วนที่ครบกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี เป็ นเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6.4.1)
เงินให้กยู้ ืมดังกล่าวข้างต้น ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแผนการรับชาระคืนของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งมี กาหนดระยะเวลา
การชาระคืนเกินกว่าหนึ่งปี บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ประเภทเป็ นเงินให้กยู้ ืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6.6 ในระหว่ างปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 เงิ น กู้ยื ม ระยะสั้ นจากบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน - สุ ท ธิ มี ก าร
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
2564 เพิม่ ขึน้ ลดลง
2564
2564 เพิม่ ขึน้
ลดลง
2564
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน - สุ ทธิ
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด
2.00
2.00
บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
11.00
11.00
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หน่ วย: ล้านบาท

ณ วันที่
1 มกราคม
2564
35.00
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ
รวม
35.00
(1.07)
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
33.93
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการเคลื่อนไหว ณ วันที่ ณ วันที่ รายการเคลื่อนไหว ณ วันที่
ระหว่างปี
ระหว่างปี
31 ธันวาคม 1 มกราคม
31 ธันวาคม
เพิม่ ขึน้ ลดลง
2564
2564 เพิม่ ขึน้
ลดลง
2564
9.50 (5.00)
39.50
35.00
7.00 (5.00) 37.00
9.50 (5.00)
39.50
37.00
18.00
(5.00) 50.00
(0.18) (1.07)
(0.18)
39.32
35.93
49.82

6.6.1 เงินกูย้ ืมจากบริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ปของสัญญาเงินกู้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.8 ต่อปี
กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
6.6.2 เงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ปของสัญญา
เงินกู้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5
ต่อปี กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
6.6.3 เงินกูย้ ืมจากกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นการกูย้ ืมในรู ปของตัว๋ แลกเงินระยะสั้น ระยะเวลาไม่เกิน 269
วัน จานวนเงิน 37.00 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.4 ต่อปี กาหนดชาระคืนวันที่ 18 มีนาคม 2565 และการ
กูย้ ืมในรู ปของสัญญาเงินกู้ จานวนเงิน 2.50 ล้านบาท คิดดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2565 เป็ นต้นไป กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ
6.7 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสาคัญ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสาคัญสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น
26,870,191.38 31,182,764.98 18,232,535.38 20,551,876.98
1,375,199.04
1,560,355.06
1,121,796.66
1,210,385.16
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้ ผ้บู ริหารสาคัญ 28,245,390.42 32,743,120.04 19,354,332.04 21,762,262.14
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
เงินสดในมือ
627,421.46
626,678.79
62,053.46
69,024.54
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
26,050,451.90 45,203,295.06 13,547,824.75 41,484,326.55
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
9,935,260.28 13,482,032.40
9,652,375.33 10,388,222.00
4,679,500.00
5,000,000.00
3,179,500.00
3,500,000.00
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
41,292,633.64 64,312,006.25 26,441,753.54 55,441,573.09
รวม
บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

ริายงานปริะจำำ าปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

35
127

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิินของบริิษััท

การรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููล

เอกสารแนบ

CONTENTS

8.

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
61,287,746.23 74,760,626.57 30,091,692.09 65,937,216.80
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
11,802,718.03 11,792,651.28 32,007,413.38 13,370,593.78
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
(11,825,406.89) (14,676,583.74) (10,044,968.14) (10,044,968.14)
รวมลูกหนีก้ ารค้า - สุ ทธิ
61,265,057.37 71,876,694.11 52,054,137.33 69,262,842.44
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
11,733,883.81 13,148,299.41 11,941,699.76 11,748,787.76
เงินทดรองจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
152,077.30
7,712,174.83
6,126,708.43
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
355,549.16
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
4,342,483.64 7,690,271.20
467,520.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
1,067,938.31 1,467,458.93
826,108.02
1,089,895.44
ลูกหนี้กรมสรรพากร
6,177,631.92 4,897,881.36
72,687.47
63,914.47
อื่น ๆ
403,153.54
228,454.53
127,579.60
204,079.64
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินทดรองจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(3,420,674.93) (3,442,258.93)
รวมลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ
23,877,168.52 27,787,914.59 17,259,574.75 16,258,646.81
รวมลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น - สุ ทธิ 85,142,225.89 99,664,608.70 69,313,712.08 85,521,489.25
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
กิจการอื่น
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
35,226,101.60 43,934,236.96
13,997,540.27
43,517,691.93
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
11,423,072.74 12,593,967.14
5,892,095.30
11,882,775.44
3-6 เดือน
59,583.40
868,242.78
2,931.19
850,346.12
6-12 เดือน
1,535.95
504,471.20
2,527,730.70
158,521.59
เกินกว่า 12 เดือน
14,074,517.29 14,836,448.99
10,197,589.38
9,527,881.72
รวมลูกหนีก้ ารค้ากิจการอื่น
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
รวมลูกหนีก้ ารค้ากิจการอื่น - สุ ทธิ
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74,760,626.57
30,091,692.09
(14,676,583.74) (10,044,968.14)
60,084,042.83
20,046,723.95

ริายงานปริะจำำ าปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

65,937,216.80
(10,044,968.14)
55,892,248.66
36

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิินของบริิษััท

การรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููล

เอกสารแนบ

CONTENTS

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2564
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนีก้ ารค้า - สุ ทธิ
9.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

10,066.75
11,792,651.28
11,802,718.03
61,265,057.37

10,919,581.86
873,069.42
11,792,651.28
71,876,694.11

2,912,775.30

177,942.50

11,653,696.68
3,023,290.12
1,575,000.00
12,842,651.28
32,007,413.38
52,054,137.33

350,000.00
525,000.00
11,444,581.94
873,069.34
13,370,593.78
69,262,842.44

สินค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
2564
2563
51,789,218.33 46,390,537.72
24,313,101.35 24,547,319.78
511,741.18
456,460.39
4,105,481.78 10,957,601.86

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
พัสดุภณ
ั ฑ์
งานระหว่างทา
สิ นค้าระหว่างทาง

276,637.53

หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าล้าสมัย
สุ ทธิ

หน่ วย: บาท

(6,183,528.52)
74,812,651.65
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
9,047,365.52 46,390,537.72
551,918.19
480,923.98

(5,517,137.69)
76,834,782.06

(2,864,249.33)
6,735,034.38
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10. ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุ ทธิ
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

ที่ดิน
ค่าที่ปรึ กษาโครงการ
ค่าก่อสร้าง
ดอกเบี้ยจ่ายที่บนั ทึกเป็ นต้นทุน
ห้องชุดรอการขาย
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
รวม

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2564
231,940,000.00
7,217,685.00
132,182,370.84
28,557,142.19
140,083,703.86
(3,675,245.65)
536,305,656.24

2563
418,003,934.83
12,240,800.00
84,551,913.23
31,719,849.03
175,960,616.25
722,477,113.34

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษ ัท ย่อ ยมี โครงการที่ อยู่ระหว่ างการก่ อ สร้ างจ านวน 2 โครงการ คื อ โครงการ “The Teak
Ratchada” และโครงการ “The Teak Ari”
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูเ้ พื่อการก่อสร้างจานวนเงิน 6.57 ล้านบาท ได้บนั ทึกเป็ นส่ วน
หนึ่งของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยได้จดจานองที่ ดินพร้อมทั้งสิ่ งปลูกสร้ างจานวน 3 โครงการซึ่ งมี ราคาตามบัญชี รวม
534.99 ล้านบาท กับธนาคารสองแห่ ง เพื่ อใช้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่ อ เพื่อสนับสนุ นทางด้านการเงินในการดาเนิ น
โครงการ (หมายเหตุ 24 และ 36.2) และใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกูย้ ืมระยะยาวบุคคลอื่น จานวน 18 ล้านบาท
11. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคา้ ประกัน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ มี เงิ น ฝากประจ าและเงิ น ฝากออมทรั พ ย์กับ ธนาคารพาณิ ชย์จ านวนเงิ น รวม
50.32 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 50.75 ล้านบาท)โดยนาไปเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อระยะสั้น (หมายเหตุ
36.2)
12. เงินลงทุนในตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกาหนดชาระ - สุ ทธิ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดชาระ - สุ ทธิ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
10,767,753.35
ตัดจาหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน
(146,926.04)
10,620,827.31
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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เงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในพันธบัตรที่มีมูลค่าที่ตราไว้จานวนเงินรวม 10.00 ล้านบาท ซึ่ งจะครบกาหนดในวันที่ 12
ธันวาคม 2568 กาหนดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.85 ต่อปี รับดอกเบี้ยปี ละ 2 ครั้ง
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 บริ ษั ท ฯ น าพั น ธบั ต รข้ า งต้ น ไปเป็ นหลัก ทรั พ ย์เพื่ อ ค้ าประกั น วงเงิ น สิ นเชื่ อ ระยะสั้ น
(หมายเหตุ 36.2)
13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

หน่ วย: ล้านบาท

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
บริษัท
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด
บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ ซิสเต็ม จากัด

บริ ษทั อัลลอย โซลูชนั่ ส์ เอเชีย จากัด

(เดิมชื่อ “บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จากัด”)

บริ ษทั บิวดิ้ง บลิ้ง จากัด
บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์วิส จากัด
บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน

หน่ วย: ล้านบาท

หน่ วย: พันรูปี

สัดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)

2564
10.00
-

2564
1.00

2563
1.00

2564
100.00
99.70

2563
100.00
99.70

2564
10.00
0.68

2563
10.00
0.68

-

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
50.99
100.00
100.00
100.00

60.00
150.00
2.00
150.84
373.52
(109.83)
263.69

60.00
0.25
150.00
0.50
150.84
372.28
(110.09)
262.19

2563
10.00
-

60.00 60.00
0.50
150.00 150.00
2.00
0.50
150.00 150.00

-

สุ ทธิ

มูลค่าเงินลงทุนตาม
วิธีราคาทุน

บริ ษ ัท บิ ว ดิ้ ง บลิ้ ง จ ากัด ได้ด าเนิ น การจดทะเบี ย นเลิ ก บริ ษ ัท กับ กรมพัฒ นาธุ รกิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ เมื่ อ วัน ที่
25 ธันวาคม 2563 และได้จดทะเบียนเสร็ จสิ้นการชาระบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
ณ วัน ที่ 30 พฤศจิ กายน 2563 กลุ่ม บริ ษ ัท ฯ มี ก ารปรั บ โครงสร้ างธุ รกิ จ ด้วยวิธี การโอนกิ จ การทั้งหมด (Entire Business
Transfer) ของบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด มายังบริ ษทั ฯ ซึ่งถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดี ยวกัน ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 4 โดยบริ ษ ัท ย่อยดังกล่ าว ได้ดาเนิ น การจดทะเบี ยนเลิ กกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และอยูใ่ นระหว่างการชาระบัญชี
ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2564 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์ วิส จากัด เมื่อ
วันที่ 21 กันยายน 2564 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นจานวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็ น
จานวนเงิน 1.5 ล้านบาท บริ ษทั ได้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจานวน บริ ษทั ย่อยได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยคือบริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ได้รวมส่วนที่สูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมจานวน 0.84 ล้านบาท จากการพิจารณามูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดรับตามแผนชาระเงินคืนเงินให้กูย้ ืมแก่
บริ ษทั ย่อย
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ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 บริ ษ ัท ฯ ได้พิ จารณามู ลค่ าที่ ค าดว่ าจะได้รับ คืน ของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษทั แสนสรา
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด โดยพิจารณาจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษทั ฯ คิดเป็ น จานวน 43.58 ล้านบาท ซึ่งต่ากว่าราคาทุนของเงินลงทุนในบริ ษทั แสนสรา
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ที่แสดงไว้ในจานวน 150 ล้านบาท จึงรับรู ้ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนจานวน 106.42 ล้านบาทเพื่อปรับลด
มูลค่าเงินลงทุนให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งแสดงอยูใ่ นบัญชี “ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย” ใน
กาไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
14. เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
บริษัท
2564
2563
บริ ษทั ไทม์ แอนด์ ทีค จากัด
50.00
-

สัดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
2564
2563
20.00
-

รวม

หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่าเงินลงทุนตาม
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
วิธีราคาทุน
2564
2563
2564
2563
8.65
10.00
8.65
10.00
-

การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันร่ วมทุน
เพิ่มทุน
ขาดทุนสาหรับปี
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี
การตัดรายการระหว่างกัน
รวม
สัดส่วนเงินลงทุน(ร้อยละ)
สัดส่ วนตามส่ วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุ ทธิ
กาไรที่ยงั ไม่รับรู ้จากรายการระหว่างบริ ษทั ย่อยกับการร่ วมค้า
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสียของกิจการในการร่ วมค้า

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
20,000,000.00
30,000,000.00
(1,443,248.89)
48,556,751.11
1,100,000.00
49,656,751.11
20
9,931,350.22
(1,282,416.90)
8,648,933.32

ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2564 บริ ษ ัทย่อยแห่ งหนึ่ ง คื อ บริ ษ ัท ที ค ดี เวลลอปเมนท์ จากัด ได้เข้าท าสั ญญาร่ วมลงทุ นและ
ข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุ้นลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 กับบริ ษทั ไทม์ แอนด์ สเปซ แอซเซท จากัด โดยมีความประสงค์ที่จะจด
ทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ไทม์ แอนด์ ทีค จากัด ขึ้น เพื่อประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์บนที่ดินแห่ งหนึ่งของบริ ษทั ย่อย
ร่ วมกัน โดยการร่ วมลงทุนมีรายละเอียดดังนี้
- ทุนจดทะเบียนเบื้องต้นเมื่อจัดตั้งบริ ษทั จานวน 20 ล้านบาท โดยบริ ษทั ไทม์ แอนด์ สเปซ แอซเซท จากัด ภายใน 15
วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- เพิ่มทุนครั้งที่ 1 จานวน 5 ล้านบาท โดยบริ ษทั ย่อย ภายใน 1 เดือนนับจากวันลงนามในสัญญา
- เพิ่มทุนครั้งที่ 2 จานวน 25 ล้านบาท โดยบริ ษทั ย่อยจานวน 5 ล้านบาท และโดยบริ ษทั ไทม์ แอนด์ สเปซ แอซเซท
จากัด จานวน 20 ล้านบาท ภายใน 3 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา
- เพิ่มทุนครั้งที่ 3 จานวน 25 ล้านบาท โดยบริ ษทั ย่อยจานวน 5 ล้านบาท และโดยบริ ษทั ไทม์ แอนด์ สเปซ แอซเซท
จากัด จานวน 20 ล้านบาท ภายใน 6 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา
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เมื่อดาเนินการจัดตั้งบริ ษทั ไทม์ แอนด์ ทีค จากัด และจดทะบียนเพิ่มทุนแล้วเสร็ จ จะมีทุนจดทะเบียนรวมจานวน 75 ล้านบาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริ ษทั ย่อยจะมีเงินลงทุนในบริ ษทั บริ ษทั ไทม์
แอนด์ ทีค จากัด จานวน 15 ล้านบาท ในสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั ดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 20
บริ ษ ัท ไทม์ แอนด์ ที ค จ ากัด ได้ก่ อ ตั้ง ขึ้ นเป็ นหน่ ว ยภาษี แ ยกต่ า งหากและบริ ษัท ย่ อ ยมี สิ ท ธิ ใ นมู ล ค่ าคงเหลื อ ของ
สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ไทม์ แอนด์ ทีค จากัด บริ ษทั ย่อยจึงจัดประเภทส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นการร่ วมค้า
15. โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี โครงการที่ อยู่อาศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
ต้ นทุนโครงการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
โอนออกไปเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการใช้จากการขายและเช่ากลับคืน
โอนออกไปเป็ นต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้ นทุนโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

182,514,220.85
4,400,000.00
(5,052,674.46)
(21,016,524.02)
160,845,022.37

งบการเงินเฉพาะกิจการ
182,514,220.85
4,400,000.00
(33,047,622.11)
153,866,598.74

16. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท

ประเภทวิลล่า
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ผลขาดทุนจากการตีราคาเป็ นมูลค่ายุติธรรม (ระดับ 2)

205,100,000.00
205,100,000.00

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ราคาทุน
ผลกาไรจากการตีราคาเป็ นมูลค่ายุติธรรมสะสม

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

มูลค่ายุติธรรม - สุ ทธิ

ราคายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว อ้างอิงจากราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคา
อิสระ คือ บริ ษทั เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์ วิส จากัด ตามรายงานการประเมินทรัพย์สินลงวันที่ 11 กันยายน 2563 ซึ่ ง
ราคาประเมินดังกล่าวข้างต้นได้พิจารณาจากวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด โดยถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่
2 จากเกณฑ์ขอ้ มูลที่นามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั พิจารณาว่าราคาประเมินดังกล่าว
ได้พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID - 19 แล้ว ดังนั้นราคายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจึงไม่แตกต่าง
จากที่เคยประเมินไว้เดิมอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ ได้จดจานองที่ดินพร้อมทั้งสิ่ งปลูกสร้างโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
ประเภทวิลล่าจานวนหกวิลล่ากับธนาคารแห่งหนึ่ง เพื่อใช้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อ เพื่อสนับสนุนทางด้านการเงินในการ
ดาเนินโครงการ ซึ่งมีราคาตามบัญชี 110.00 ล้านบาท (หมายเหตุ 24)
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17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
เคลื่อนไหวระหว่างปี
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
รับโอน
31 ธันวาคม
2563
เพิม่ ขึน้
ลดลง
(โอนออก)
2564
ราคาทุน:
ที่ดิน
39,271,633.15
39,271,633.15
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
66,375,554.85
66,375,554.85
อาคารสานักงานขาย
8,843,806.91
8,843,806.91
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
69,035,356.20
2,186,070.78 71,221,426.98
ระบบสาธารณูปโภค
88,332,120.64
88,332,120.64
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
28,333,937.61
24,374.45
28,358,312.06
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
5,555,845.02
26,574.77
5,582,419.79
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้
สานักงาน
34,321,129.71 3,763,866.38
(89,929.93)
37,995,066.16
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้
ห้องตัวอย่างและสานักงานขาย 5,190,867.25
5,190,867.25
เครื่ องใช้ในการดาเนินงาน
2,081,347.10
96,065.32
(31,328.52)
2,146,083.90
ยานพาหนะ
19,259,098.34
492,200.00 (2,196,980.00)
17,554,318.34
2,518,913.20
68,541.58
- (2,186,070.78)
401,384.00
งานระหว่างก่อสร้าง
369,119,609.98 4,471,622.50 (2,318,238.45)
- 371,272,994.03
รวมราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
2,129,769.56 4,553,888.54
6,683,658.10
อาคารสานักงานขาย
6,227,009.25 1,768,761.38
7,995,770.63
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
21,579,193.77 3,204,766.31
24,783,960.08
ระบบสาธารณูปโภค
2,676,150.79 5,643,616.42
8,319,767.21
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
15,530,387.01 3,236,885.47
18,767,272.48
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
4,973,159.78
243,416.02
5,216,575.80
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้
สานักงาน
16,844,789.06 5,477,791.37
(53,191.63)
22,269,388.80
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้
ห้องตัวอย่างและสานักงานขาย 3,575,894.25 1,091,601.98
4,667,496.23
เครื่ องใช้ในการดาเนินงาน
252,268.13
420,273.46
(5,001.18)
667,540.41
18,300,811.86
931,847.70 (2,196,975.00)
17,035,684.56
ยานพาหนะ
92,089,433.46 26,572,848.65 (2,255,167.81)
- 116,407,114.30
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
(401,384.00)
(401,384.00)
276,628,792.52
254,464,495.73
สุ ทธิ
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ราคาทุน:
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารสานักงานขาย
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้
สานักงาน
เครื่ องใช้ในการดาเนินงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารสานักงานขาย
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้
สานักงาน
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ห้อง
ตัวอย่างและสานักงานขาย
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
สุ ทธิ

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เคลื่อนไหวระหว่างปี

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

เพิม่ ขึน้

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

ลดลง

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

26,574.77

-

28,709,101.12
5,190,867.25
17,998,836.28
401,384.00
334,434,684.19

3,641,866.38
3,668,441.15

2,129,769.56
6,227,009.25
21,529,929.65
2,676,150.79
5,354,253.00
4,794,174.48

4,553,888.54
1,768,761.38
3,107,670.29
5,643,616.42
243,416.02

-

6,683,658.10
7,995,770.63
24,637,599.94
8,319,767.21
5,354,253.00
5,037,590.50

13,528,471.89

4,608,741.62

(25,250.33)

18,111,963.18

3,575,894.25
17,110,912.63
76,926,565.50
(401,384.00)
257,106,734.69

1,091,601.98
828,781.99
21,846,478.24

(2,196,975.00)
(2,222,225.33)

4,667,496.23
15,742,719.62
96,550,818.41
(401,384.00)
238,928,690.60

(25,252.33)
(2,196,980.00)
(2,222,232.33)

39,271,633.15
66,375,554.85
8,843,806.91
68,598,306.20
88,332,120.64
5,354,500.00
5,385,148.56
32,325,715.17
5,190,867.25
15,801,856.28
401,384.00
335,880,893.01

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้บนั ทึกรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุนของงบการเงินรวมจานวนเงิน
26.57 ล้านบาท และ 20.80 ล้านบาท ตามลาดับ และรวมอยู่ในกาไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิ จการจานวนเงิน 21.85
ล้านบาท และ 5.69 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอุปกรณ์ที่หักค่าเสื่ อมราคาเต็มตามอายุการใช้งานแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ มีราคาทุน
ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมจานวน 62.93 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: จานวน 54.51 ล้านบาท)
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บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งคือ บริ ษทั อัลลอย โซลูชนั่ ส์ เอเชีย จากัด มีเครื่ องจักรที่ใช้เป็ นหลักประกันสิ นเชื่อเพื่อการซื้ อเครื่ องจักร
กับธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งมีราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 7.95 ล้านบาท (หมายเหตุ 24)
18. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
เคลื่อนไหวระหว่างปี
รับโอนจาก
ณ วันที่
โครงการที่อยู่อาศัย ณ วันที่
31 ธันวาคม
เพื่อผู้เกษียณอายุ 31 ธันวาคม
2563
เพิม่ ขึน้
ลดลง
ระหว่างพัฒนา
2564
ราคาทุน:
อาคาร
73,873,619.83 6,369,962.50 (5,400,435.31)
5,052,674.46 79,895,821.48
8,274,872.89
8,274,872.89
ยานพาหนะ
82,148,492.72 6,369,962.50 (5,400,435.31)
5,052,674.46 88,170,694.37
รวมราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:
อาคาร
8,914,890.91 12,241,115.89 (675,054.41)
20,480,952.39
2,767,822.03 1,654,971.32
4,422,793.35
ยานพาหนะ
11,682,712.94 13,896,087.21 (675,054.41)
24,903,745.74
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
70,465,779.78
63,266,948.63
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

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

45,225,832.18
5,198,662.61
50,424,494.79
4,175,939.56
1,628,374.68
5,804,314.24
44,620,180.55

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิม่ ขึน้
5,537,965.20
1,039,731.73
6,577,696.93

ลดลง

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

(5,400,435.31)
(5,400,435.31)

39,825,396.87
5,198,662.61
45,024,059.48

(675,054.41)
(675,054.41)

9,038,850.34
2,668,106.41
11,706,956.75
33,317,102.73

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้บนั ทึกรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุนของงบการเงินรวมจานวนเงิน
13.90 ล้านบาท และ 11.15 ล้านบาท ตามลาดับ และรวมอยู่ในกาไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการจานวนเงิน 6.58 ล้าน
บาท และ 5.62 ล้านบาท ตามลาดับ
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19. สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
เคลื่อนไหวระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
เพิม่ ขึน้
ลดลง
รับโอน(โอนออก)
2564
ราคาทุน:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
21,810,876.84
28,000.00
2,441,329.56
24,280,206.40
ลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิบตั ร
1,500,000.00
1,500,000.00
รายจ่ายในการพัฒนา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
3,122,784.89
362,000.00 (987,134.91)
2,497,649.98
โปรแกรมระหว่างติดตั้ง
1,971,255.26
470,074.30
(2,441,329.56)
2,750,000.00
2,750,000.00
ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
31,154,916.99
860,074.30 (987,134.91)
31,027,856.38
รวมราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ ายสะสม:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
7,351,775.15 2,224,079.16
9,575,854.31
ลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิบตั ร
1,499,995.00
1,499,995.00
รายจ่ายในการพัฒนา
920,836.83
293,253.31 (442,302.76)
771,787.38
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
9,772,606.98 2,517,332.47 (442,302.76)
11,847,636.69
รวมตัดจาหน่ ายสะสม
21,382,310.01
19,180,219.69
สุ ทธิ

ราคาทุน:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิบตั ร
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
รวมราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ ายสะสม:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิบตั ร
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
รวมตัดจาหน่ ายสะสม
สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
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เคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิม่ ขึน้
ลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564

18,472,350.62
1,500,000.00
1,632,000.00
2,750,000.00
24,354,350.62

28,000.00
362,000.00
390,000.00

-

18,500,350.62
1,500,000.00
1,994,000.00
2,750,000.00
24,744,350.62

6,067,472.11
1,499,995.00
338,586.13
7,906,053.24
16,448,297.38

1,765,521.18
186,942.93
1,952,464.11

-

7,832,993.29
1,499,995.00
525,529.06
9,858,517.35
14,885,833.27
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ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้บนั ทึกรวมอยู่ในกาไรขาดทุนของงบการเงินรวมจานวน
เงิน 2.52 ล้านบาท และ 2.50 ล้านบาท ตามลาดับ และรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการจานวนเงิน 1.95 ล้าน
บาท และ 1.91 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 กลุ่ มบริ ษ ัท ฯ มี สิ น ทรั พ ย์ไม่ มี ตัวตนที่ หั ก ค่ าตัด จ าหน่ ายเต็ม ตามอายุการใช้งานแล้วแต่ ย งั คง
ใช้งานอยูม่ ีราคาทุนก่อนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมจานวน 6.15 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: จานวน 4.91 ล้านบาท)
20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
หน่ วย: บาท
2564
2563
2564
2563
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
MOR, MOR-3.18,
MOR, MOR-3.18,
16,039,083.01 26,110,754.91
MMR-1.25, MRR-1.50, MMR-1.25, MRR-1.50,
F/D Rate+2
F/D Rate+2
ทรัสต์รีซีท
2.23 - 4.47
3.48 - 4.25
49,031,688.40 66,773,052.96
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
MLR, MLR1.5, MLR-2
MLR, MLR-2,
171,797,342.75 174,433,844.66
3.47 - 4.35
3.47 - 4.35
236,868,114.16 267,317,652.53
รวม

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ทรัสต์รีซีท
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
หน่ วย: บาท
2564
2563
2564
2563
MOR-3.18, MMR-1.50 MOR-3.18, MMR-1.25
9,697,085.73 14,994,635.25
35,175,737.78 66,773,052.96
3.47 - 4.25
3.48 - 4.25
MLR, MLR-2, 3.47 - 4.35 MLR, MLR-2, 3.47 - 4.35 171,797,342.75 174,433,844.66
216,670,166.26 256,201,532.87

21. เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
เจ้ าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
57,409,743.21 69,560,896.63 19,920,595.26 63,793,243.45
268,964.95
853,568.62
9,116,972.32
697,844.68
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
57,678,708.16 70,414,465.25 29,037,567.58 64,491,088.13
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้า
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หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

เจ้ าหนีอ้ ื่น
เงินทดรองรับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,059,768.73
118,387.71
100,013.64
19,937.42
เจ้าหนี้อื่น
8,982,633.59 12,050,405.69
3,167,753.64
4,052,672.00
เจ้าหนี้ค่าโอนธุรกิจ - บริ ษทั ย่อย
43,578,849.92 43,578,849.92
ค่านายหน้าค้างจ่าย
6,658,613.77
5,598,301.06
4,646,730.49
4,876,946.21
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
9,244,857.89 13,180,735.90
5,032,545.45
9,949,980.72
ต้นทุนงานโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุ
ระหว่างพัฒนาค้างจ่าย
32,973,272.08 42,339,213.45 32,973,272.08 42,339,213.45
ต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ค้างจ่าย
2,669,247.60
2,822,902.40
โบนัสค้างจ่าย
6,268,499.99
6,268,499.99
6,268,499.99
6,268,499.99
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
3,041,925.48
3,215,234.02
3,041,925.48
3,215,234.02
ดอกเบี้ยค้างจ่ายบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
147,894.92
4,744.27
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
334,558.87
310,907.13
159,536.71
19,285.85
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
735,566.29
904,606.57
397,459.48
634,430.13
266,298.95
310,053.38
อื่น ๆ
72,235,243.24 87,119,247.30 99,514,481.80 114,959,793.98
รวมเจ้ าหนีอ้ ื่น
129,913,951.40 157,533,712.55 128,552,049.38 179,450,882.11
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
22. หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา
เงินจองและเงินมัดจาค่าซื้อห้องชุด
23,299,575.23 30,799,342.27
เงินมัดจาค่าสิ นค้ารับล่วงหน้า
10,241,706.91 17,246,676.20
2,460,423.38
4,986,952.99
613,826.76
291,028.04
เงินมัดจาห้องพัก
34,155,108.90 48,337,046.51
2,460,423.38
4,986,952.99
รวม
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23. หนีส้ ินจากเงินที่ต้องคืนให้ กับผู้เช่ า
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
หมุนเวียน
ไม่ หมุนเวียน
2564
2563
2564
2563
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
22,024,000.00
151,569,425.00
73,776,625.00
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
(80,217,815.07)
(47,267,690.31)
22,024,000.00
71,351,609.93
26,508,934.69
สุ ทธิ

2564
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
สุ ทธิ

หมุนเวียน
-

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
22,024,000.00
22,024,000.00

ไม่ หมุนเวียน

2564
141,569,425.00
(80,217,815.07)
61,351,609.93

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

24. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกราคม
รับโอนจาก
31 ธันวาคม
2564
เพิม่ ขึน้
ลดลง
เงินกู้ยืมระยะสั้น
2564
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
วงเงินรวม 475.72 ล้านบาท - เพือ่ โครงการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
367,451,115.29 23,360,000.00 (151,184,422.85)
239,626,692.44
วงเงินรวม 60 ล้านบาท - เพือ่ โครงการที่อยู่
อาศัยเพือ่ ผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
44,236,395.11
(14,371,727.48)
29,864,667.63
วงเงินรวม 46.63 ล้านบาท - เพื่อช่วยเหลือ
จากผลกระทบ COVID - 19
42,398,619.56
4,233,000.00 (2,898,000.00)
43,733,619.56
วงเงินรวม 20.00 ล้านบาท - เพื่อผ่อนปรน
การชาระหนี้ตวั๋ สัญญาใช้เงิน*
(7,455,401.03) 20,000,000.00 12,544,598.97
รวม
454,086,129.96 27,593,000.00 (175,909,551.36) 20,000,000.00 325,769,578.60
หัก ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี (217,176,356.91)
(273,351,560.37)
236,909,773.05
52,418,018.23
สุ ทธิ
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
วงเงินรวม 60 ล้านบาท - เพือ่ โครงการที่อยู่
อาศัยเพือ่ ผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
วงเงินรวม 36.63 ล้านบาท - เพื่อช่วยเหลือ
จากผลกระทบ COVID - 19
วงเงินรวม 20.00 ล้านบาท - เพื่อผ่อนปรน
การชาระหนี้ตวั๋ สัญญาใช้เงิน*
รวม
หัก ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

ณ วันที่
1 มกราคม
2564
44,236,395.11

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
รับโอนจาก
เพิม่ ขึน้
ลดลง
เงินกู้ยืมระยะสั้น
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

(14,371,727.48)

-

29,864,667.63

-

33,733,619.56

32,398,619.56

4,233,000.00

(2,898,000.00)

76,635,014.67

4,233,000.00

(7,455,401.03)
(24,725,128.51)

20,000,000.00
20,000,000.00

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

12,544,598.97
76,142,886.16
(33,724,867.93)
42,418,018.23

วัน ที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ มี วงเงิ น กู้ยื ม เงิ น ระยะยาวเพื่ อ รั บ การสนับ สนุ น ทางการเงิ น 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 2561
ร้อยละ MLR-1.65 ต่อปี
2
161.25
72 เดือนนับแต่วนั ที่ 29 ตุลาคม 2561
ร้อยละ MLR-1.65 ต่อปี
3
160.00
39 เดือนนับแต่วนั ที่ 5 ตุลาคม 2561
ร้อยละ MLR-0.75 ต่อปี
475.72
รวม
วงเงิน - เพื่อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่ างพัฒนา
4
60.00
48 เดือนนับแต่วนั ที่ 19 พฤศจิกายน 2562
60.00
รวม
วงเงิน - เพื่อช่ วยเหลือจากผลกระทบ COVID - 19
5
10.00
60 เดือนนับแต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2563
6
24.63
60 เดือนนับแต่วนั ที่ 10 ตุลาคม 2563
7
12.00
24 เดือนนับแต่วนั ที่ 18 พฤศจิกายน 2563
รวม
46.63
วงเงิน - ผ่ อนปรนการชาระหนีต้ ั๋วสัญญาใช้ เงิน
8
20.00
24 เดือนนับแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564
รวม
20.00
602.35
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ MLR ต่อปี

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

49
บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

ริายงานปริะจำำ าปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

141

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิินของบริิษััท

การรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููล

เอกสารแนบ

CONTENTS

วงเงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวข้างต้นค้ าประกันโดยบัญชี เงินฝากประจากรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ฯ ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของ
โครงการ เครื่ องจักรของบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 10, 11 และ 17) และค้ าประกันโดยบริ ษทั ฯ
เงื่อนไขทางการเงินที่สาคัญที่ตอ้ งปฎิบตั ิตามสาหรับวงเงินกูว้ งที่ 3 วงเงินรวม 160.00 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 4 และ 7: 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
*ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้ทาบันทึกชาระหนี้กบั สถาบันการเงินแห่ งหนึ่งเพื่อรับการยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขในการ
ชาระหนี้ตวั๋ สัญญาใช้เงินคงค้างจานวน 20 ล้านบาท ที่เคยแสดงไว้เป็ นเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 20) โดย
ให้บริ ษทั ฯ ผ่อนชาระเงิ นต้นและดอกเบี้ ยเป็ นงวดรายเดื อนงวดละ 0.9 ล้านบาท นับตั้งแต่เดื อนเมษายน 2564 เป็ นต้นไป
กาหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี ค้ าประกันด้วยเงินฝากธนาคารของบริ ษทั ฯ (หมายเหตุ 11)
25. หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
- ภายใน 1 ปี
- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของหนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

142

งบการเงินรวม
2564
2563
19,697,168.82
59,080,428.88
(10,330,175.69)
68,447,422.01

หน่ วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

17,880,490.10
7,169,016.52
7,917,110.44
68,881,997.07 32,482,632.93 45,076,009.03
(12,726,040.26) (6,080,672.16) (8,989,302.84)
74,036,446.91 33,570,977.29 44,003,816.63

(16,595,662.89) (14,352,798.38) (5,677,114.98) (5,934,022.57)
51,851,759.12 59,683,648.53 27,893,862.31 38,069,794.06
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26. หนีส้ ินทางการเงินอื่น - สุ ทธิ
หนี้สินทางการเงินอื่น - สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2564

หนีส้ ินทางการเงินอื่น
- ภายใน 1 ปี
- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก ดอกเบี้ยรอตัดจาหน่าย
มูลค่าปัจจุบันของหนีส้ ินทางการเงินอื่น
หัก ส่วนของหนี้สินทางการเงินอื่นที่จะครบ
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

2563

3,334,692.00
4,446,256.00
(680,718.47)
7,100,229.53

1,059,082.00
7,780,948.00
(1,262,902.44)
7,577,127.56

(2,887,773.53)
4,212,456.00

(476,897.56)
7,100,230.00

หนี้ สินทางการเงินอื่น เกิดจากการทาสัญญาขายและเช่ากลับคืนซึ่ งถูกพิจารณาว่าเป็ นการโอนสิ นทรัพย์ที่มิใช่การขายตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงยังคงรับรู ้สินทรัพย์ที่
โอนเป็ นสิ นทรัพย์ถาวรในงบการเงินต่อไป และรับรู ้หนี้สินที่เกิดจากการทาสัญญาขายและเช่ากลับคืนเป็ นหนี้สินทางการเงิน
อื่นเท่ากับจานวนเงินที่ได้รับจากการโอนสิ นทรัพย์
27. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - สุ ทธิ
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
ตัว๋ แลกเงินระยะสั้น
6.2
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี - ตัว๋ แลกเงินระยะสั้น
สุ ทธิ

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
30,000,000.00
(885,263.98)
29,114,736.02
-

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีตวั๋ แลกเงินระยะสั้น ระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน ครบกาหนดวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่อนุ มตั ิ
ให้เสนอขายให้แก่ผูล้ งทุน เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง และหรื อเป็ นทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ได้ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงินดังกล่าวแล้วในวันครบกาหนด
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28. ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
7,399,905.90 8,108,004.98
6,902,060.96 6,373,655.00
เพิ่มขึ้นจากการโอนกิจการ
1,435,074.50
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
1,116,955.10 1,047,009.96
941,202.04
891,728.21
ต้นทุนดอกเบี้ย
267,615.00
245,090.96
246,385.00
201,803.25
ต้นทุนบริ การในอดีต
442,450.00
442,450.00
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ผล(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
601,718.00
487,509.00
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
(1,367,760.00)
(995,051.00)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
1,607,070.00
750,305.00
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(1,506,310.00) (2,000,200.00) (1,506,310.00) (2,000,200.00)
7,268,551.00 6,902,060.96
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 8,561,644.00 7,399,905.90
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้บนั ทึกรวมอยู่ในกาไรขาดทุนของงบ
การเงินรวมจานวนเงิน 1.83 ล้านบาท และ 1.29 ล้านบาท ตามลาดับ และรวมอยู่ในกาไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนเงิน 1.63 ล้านบาท และ 1.09 ล้านบาท ตามลาดับ
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล และสะท้อนประมาณการของ
จังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็ นไปได้ที่จะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณการ
จากตารางมรณะ
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และและ 2563 (แสดงด้วย
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก) มีดงั นี้
(อัตราร้ อยละ/ปี )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
อัตราคิดลด
1.20 - 2.82
2.55 - 3.29
1.20, 1.92
2.66
เงินเดือนรายเดือนในอนาคตที่เพิ่มขึ้น
3.86
6.34
3.86
6.34
อัตรามรณะ
ร้อยละ 100 ของตาราง ร้อยละ 100 ของตาราง ร้อยละ 100 ของตาราง ร้อยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย 2560
มรณะไทย 2560
มรณะไทย 2560
มรณะไทย 2560
ราคาทองคา (บาทละ)
27,144.00
27,144.00
-
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติหลักต่อมูลค่าปั จจุบนั ของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้ 0.5%
ลดลง 0.5%
เพิม่ ขึน้ 0.5%
ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด
(0.33)
0.35
(0.26)
0.27
อัตราการขึ้นเงินเดือน
0.32
(0.31)
0.25
(0.24)
อัตราการหมุนเวียน
(0.38)
0.41
(0.29)
0.31
การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี
1,195,707.00
1,195,707.00
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
1,713,384.00
1,281,007.00
เกินกว่า 5 ปี
10,750,350.00
9,195,701.00
29. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

2564
4,990,323.96
(5,270,374.86)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
16,013,852.32
16,461,954.90
-

2563
2,120,770.30
(4,822,272.33)

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ 2563 มีดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

1 มกราคม

กาไร

กาไรขาดทุน

31 ธันวาคม

1 มกราคม

กาไร

กาไรขาดทุน

31 ธันวาคม

2564

(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่น

2564

2564

(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่น

2564

-

-

2,365,081.40

2,008,993.64

-

-

2,008,993.64

-

1,236,705.69

678,735.28

-

572,849.85

-

21,284,227.18

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2,365,081.40

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้า

1,080,503.99

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

156,201.70
-

-

-

21,284,227.18

(105,885.43)
-

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
ขาดทุนทางภาษี

1,479,981.18

64,142.02

168,205.60

1,712,328.80

1,380,412.18

24,745.41

496,370.55

425,792.78

496,370.55

425,792.78

-

922,163.33

-

2,539,962. 63

-

2,539,962.63

ผลกระทบจากการรับโอนธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน -

-

ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน

4,391,115.72

(428,359.54)

รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

9,813,052.84

2,757,739.59

-

3,962,756.18

168,205.60 12,738,998.03

3,127,770.94
28,976,509.77

(336,813.88)
7,838.88

48,552.60

1,453,710.19

-

922,163.33

-

2,790.957.06

-

-

48,552.60 29,032,901.25
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หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

1 มกราคม

กาไร

กาไรขาดทุน

31 ธันวาคม

1 มกราคม

กาไร

กาไรขาดทุน

31 ธันวาคม

2564

(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่น

2564

2564

(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่น

2564

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคาทางภาษี - อสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน

(1,233,153.42)

(504,494.06)

-

(1,737,647.48)

(1,233,153.42) (504,494.06)

-

(1,737,647.48)

-

(11,281,401.45)

-

(13,019,048.93)

กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

(11,281,401.45)

รวมหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

(12,514,554.87)

(504,494.06)

(2,701,502.03)

2,253,245.53

สุ ทธิ

-

-

(11,281,401.45) (11,281,401.45)

-

(13,019,048.93) (12,514,554.87) (504,494.06)

168,205.60

(280,050.90)

16,461,954.90
16,461,954.90

(496,655.18)

48,552.60 16,013,852.32

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้:
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

2,120,770.30

4,990,323.96

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

(4,822,272.33)

(5,270,374.86)

(2,701,502.03)

(280,050.90)

16,013,852.32

-

-

16,461,954.90

16,013,852.32

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

ณ วันที่

1 มกราคม

กาไร

31 ธันวาคม

1 มกราคม

ณ วันที่

2563

(ขาดทุน)

2563

2563

รับโอนธุรกิจ

กาไร

31 ธันวาคม

(ขาดทุน)

2563

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2,320,060.53

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้า

1,080,503.99

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

45,020.87
-

-

-

2,365,081.40

2,008,993.64

-

-

2,008,993.64

1,080,503.99

678,735.28

-

-

678,735.28

-

-

-

21,284,227.18

21,284,227.18

287,014.90

(181,333.72)

1,380,412.18

474,059.35

22,311.20

496,370.55

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
ขาดทุนทางภาษี

1,621,600.99

(141,619.81)

1,479,981.18

983,757.85

(487,387.30)

496,370.55

18,174,067.43

(18,174,067.43)

ผลกระทบจากการรับโอนธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

-

-

1,274,731.00
-

-

-

-

-

3,127,770.94

-

-

-

3,127,770.94

ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน

5,304,157.97

(913,042.25)

4,391,115.72

รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

29,484,148.76

(19,671,095.92)

9,813,052.84

(728,659.33)

(504,494.09)

(1,233,153.42)

-

(1,184,272.37)

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

(17,439,856.60)

6,158,455.15

(11,281,401.45)

-

(11,281,401.45)

รวมหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

(18,168,515.93)

5,653,961.06

(12,514,554.87)

-

(12,465,673.82)

(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

2,120,770.30

3,962,459.92

3,962,459.92

3,888,845.19

-

-

21,125,204.66

28,976,509.77

(48,881.05)

(1,233,153.42)

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคาทางภาษี - อสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
-

(11,281,401.45)

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้:
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

11,315,632.83
11,315,632.83

(4,822,272.33)
(2,701,502.03)

16,461,954.90

3,962,459.92

16,461,954.90
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บริ ษทั ย่อยทุกแห่ งมีผลขาดทุนทางภาษียกไปที่ยงั ไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่ งฝ่ ายบริ หารเห็นว่าบริ ษทั
ย่อยดังกล่าวจะยังไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนาผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์ได้ จึงยังไม่ได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
769,993.91
หมดอายุในอีก 1 ปี
359,475.46
หมดอายุในอีก 2-5 ปี
21,568,877.85 7,534,049.25 8,549,041.18
(241,343.39) 1,052,199.07
(279,512.06) 259,370.84
ผลแตกต่างชัว่ คราว
21,687,009.92 9,356,242.23 8,269,529.12
259,370.84
รวม
30. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
สาหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้ จ่าย(รายได้ )ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2564
2563
2,253,245.53
2,253,245.53

หน่ วย: บาท

8,634,807.17
14,017,134.86
22,651,942.03

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-

8,634,807.13

496,655.18 (21,076,323.61)
496,655.18 (12,441,516.48)

กระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ งสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2564
2563
อัตราภาษี
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
หน่ วย : บาท
(ร้ อยละ)
หน่ วย : บาท
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(85,974,842.47)
(65,423,173.20)
ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั ตามอัตราภาษี
20.00
(17,194,968.49)
20.00
(13,084,634.64)
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามาหัก
และรายได้ที่ไม่ตอ้ งนามาคานวณกาไรทางภาษี
(0.35)
302,442.09
(0.62)
403,306.96
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
(23.25)
19,993,400.82
(28.84)
18,870,029.30
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สาหรับผลขาดทุน
(27.78)
18,174,067.43
ผลขาดทุนในปี ก่อนที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
7.06
0.02
(14,476.55)
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หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
ได้รอการตัดบัญชี แต่นามาใช้ลดค่าใช้จ่ายภาษี
ผลแตกต่างชัว่ คราวในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

2564
(6,074,124.30)
0.28
(1.12)
(2.62)

(241,343.39)
961,347.74
2,253,245.53

2563

(0.55)
3.15
(34.62)

361,996.55
(2,058,347.02)
22,651,942.03

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั ตามอัตราภาษี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ คราวในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้ จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

2563

หน่ วย: บาท
(37,862,528.21)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

หน่ วย: บาท
(64,224,404.46)

20.00

(7,572,505.63)

20.00

(12,844,880.89)

0.53

(200,368.31)

(0.34)

217,981.06

(22.58)

8,549,041.18

0.12

(73,987.49)

0.74
1.31

(279,512.06)
496,655.18

(0.40)
19.38

259,370.84
(12,441,516.48)

31. สารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรสารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด 2535 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ
ประจาปี หักด้วยขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ สารอง
ตามกฎหมายไม่สามารถนามาจ่ายปันผลได้
32. กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ 2530 และเข้าเป็ น
กองทุนจดทะเบียนโดยได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกองทุนพนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตรา
ร้อยละ 3 ของเงินเดือน และกลุ่มบริ ษทั ฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนนี้ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานเช่นกัน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุนรับอนุ ญาตแห่ งหนึ่ ง เพื่อบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ 2530
ในระหว่างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจานวนเงิน 2.98 ล้านบาท (ปี 2563: 3.38
ล้านบาท)
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33. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้แก่
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
การเปลี่ยนแปลงของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงาน
ระหว่างทา
1,453,439.47 13,991,844.47 37,272,177.99 18,316,052.53
การเปลี่ยนเเปลงในต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
182,496,211.45 35,608,989.67
ซื้อสิ นค้าสาเร็ จรู ป
230,089,641.25 200,187,974.46 148,736,111.85 201,078,232.15
ค่าที่ดิน ค่าที่ปรึ กษาโครงการ และค่าก่อสร้าง
59,795,540.80 130,964,072.14
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
34,156,876.81 31,899,238.51
5,416,529.32 10,269,509.29
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
42,986,268.33 34,456,751.70 30,376,639.28 13,220,900.60
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
89,097,960.80 102,237,442.09 54,129,552.62 65,105,571.95
ค่านายหน้าขาย ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย 26,092,934.77 25,503,548.27
9,456,483.70 11,403,465.40
ค่าขนส่งและจัดจาหน่าย
3,747,065.25
5,160,785.17
3,139,423.66
4,265,184.43
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
4,014,255.14
7,991,875.87
1,042,801.95
1,180,896.31
ค่าที่ปรึ กษาและค่าบริ การวิชาชีพ
6,079,488.73
7,227,093.99
3,346,039.00
2,870,439.00
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150
(2,709.41)

92,722.23 115,164.78
กาไร(ขาดทุน)ตามส่ วนงาน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุ ทธิ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
กาไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากการร่ วมค้า
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิสาหรับงวด

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้ระหว่างส่วนงาน
ต้นทุนขายและการให้บริ การ

2564
46,112.54
950.39
(49,772.34)

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

(4,420.50)

2563
58,875.83
948.28
(64,244.61)

ขายสิ นค้ าพร้ อมติดตั้ง

ต้ นทุนโครงการพัฒนา
อสั งหาริมทรัพย์

(60,322.07) (32,901.33)
(22,801.14) (18,550.31)
(68.65)
(83,123.21) (51,520.29)
(12,983.16)
4.26
(96,106.37)

(25,072.89)
(6,948.49)
(32,021.38)
(376.09)
(32,397.47)
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(89,966.68)

(75,166.28)
(17,517.02)
(92,683.30)
2,716.62

7,757.79
3,571.56
1,792.47
(34,739.56)
(53,548.54)
-

-

-

(82,435.14)

(73,553.99)
(21,405.51)
(94,959.50)
12,524.36

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

2563

145.76

(7,296.72)
7,534.03
237.31
(91.55)

294.63
(7,509.03)
(82.32)
-

(970.01)
1,264.64

2564

งบการเงินรวม

(19,179.59)

(18,988.64)
22,006.32
3,017.68
(22,197.27)

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

(88,075.12)

(34,724.45)
(30,698.73)
(65,423.18)
(22,651.94)

175,782.74
705.06
3,182.36
(322.20)
(85,163.94)
(98,116.20)
(30,792.27)

การรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููล
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(83,721.60)

(50,424.40)
(35,481.79)
(68.65)
(85,974.84)
2,253.24

91,535.70
953.67
5,968.69
1,792.47
(66,202.20)
(84,472.73)
-

2564
2563
605,069.61 732,198.48
(3,409.98)
11,727.00 (513,533.91) (556,415.74)

2563

ตัดรายการ
ระหว่ างส่ วนงาน

งบการเงิินของบริิษััท

(1,098.30)

7,395.97
(8,498.40)
(1,102.43)
4.13

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

2564

ส่ วนกลาง

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

(51,516.03)

13,125.48
136.40
1,417.38
(0.84)
(20,205.86)
(24,002.36)
(30,792.27)

(3,241.95)
559.62
863.36
(10,295.04)
(12,958.88)
-

4,470.20
145.29
1,616.09
(21,167.60)
(17,965.31)
-

2564
2563
2564
2563
42,287.59 113,180.90 228,246.37 210,169.02
(45,529.54) (100,055.42) (223,776.17) (166,573.06)

โครงการที่อยู่อาศัย
เพื่อผู้เกษียณอายุ

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

2564
2563
288,423.11 349,972.73
19.62
2,461.70
(195,720.50) (237,269.65)

ขายวัสดุก่อสร้ าง

หน่ วย: พันบาท

ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดกาไรหรื อขาดทุนตามส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 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

34. การนาเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน

CONTENTS

เอกสารแนบ

119,445.76

113,686.17

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

36,943.20

3,000.00
12,760.32
13,302.17
2,899.11
4,981.60

2564

34,626.28

3,000.00
16,312.04
9,685.68
3,369.14
2,259.42

2563

ขายสินค้าพร้ อมติดตั้ง

632,501.11

160,845.02
205,100.00
234,581.17
20,443.90
4,059.43
7,471.59

2564

665,099.89

182,514.22
205,100.00
249,792.31
21,985.31
4,221.88
1,486.17

2563

12,450.77

1,110.34
1,168.11
10,172.32

2564

6,021.05

1,150.28
1,310.42
3,560.35

2563

ต้ นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

795,581.25

50,319.58
160,845.02
205,100.00
254,464.50
63,266.95
19,180.22
42,404.98

2564

825,192.98

50,749.09
182,514.22
205,100.00
276,628.82
70,465.78
21,382.30
18,352.77

2563

งบการเงินรวม

การรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููล
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กลุ่มบริ ษทั ฯ นาเสนอรายได้ตามส่ วนงานแยกตามที่ต้งั ทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า นอกจากนี้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ในต่างประเทศเป็ นจานวนเงินไม่เป็ นสาระสาคัญ
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี้
หน่ วย: พันบาท
ในประเทศไทย
ต่ างประเทศ
งบการเงินรวม
2564
2563
2564
2563
2564
2563
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
564,120.57
685,697.07
40,949.04
46,501.41
605,069.61
732,198.48

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานภูมศิ าสตร์

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

ในปี 2564 บริ ษทั ย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ 2 ราย ซึ่ งเป็ นรายได้จากการขายที่ดินที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มบริ ษทั ซึ่งแสดงอยูใ่ นงบการเงินรวม เป็ นจานวนเงิน 199.49
ล้านบาท

47,749.09
9,374.19
38,794.79
12,480.86
11,046.83

47,319.58
6,012.67
29,520.88
11,053.57
19,779.47

2563

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน
โครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
อื่น ๆ

2564

ขายวัสดุก่อสร้ าง

หน่ วย: พันบาท
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อ
ผู้เกษียณอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทบยอดรายการสิ นทรัพย์ และรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสาคัญของแต่ละส่วนงานกับจานวนรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี้
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35. 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 ืมเงินเพื่อใช้ในการดาเนินงานซึ่งต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบ
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 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการป้องกันความ
เสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเจ้าหนี้การค้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นบางส่วน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้มีการ
ทาสัญญาป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

หน่ วย: บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
(บาทต่ อหน่ วยเงินตราต่ างประเทศ)
สกุลเงิน
ทางการเงิน
ทางการเงิน
ทางการเงิน ทางการเงิน
อัตราซื้อ
อัตราขาย
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา 18,944,696.07 5,589,641.21 7,246,547.55 5,278,570.96
33.25
33.59
ดอลลาร์นิวซีแลนด์
1,438,396.93
22.53
23.18
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
1,190,058.97
23.85
24.68

ง) ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกบันทึกและวัดมูลค่าเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่เข้าทารายการ และมีการวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตั ราที่กาหนดโดยตลาด ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน กาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมจะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรขาดทุน
อย่างไรก็ตาม หากรายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขมีไว้เพื่อเป็ นเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยง การบันทึกรายการกาไรหรื อ
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมจะขึ้นอยูก่ บั ประเภทของรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ ยง
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสิ ทธิ ที่จะซื้อหรื อขายเงินตรา
ต่างประเทศ ดังนี้

สัญญาซื้อ

วันที่สัญญาครบกาหนด
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง
วันที่ 4 มกราคม 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
จานวนเงินตราต่ างประเทศ
13,282.15 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
33.54 บาท

จ) ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสาคัญ นโยบายของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือ ทาให้
มัน่ ใจได้ว่า ได้ขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
ฉ) 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 2564 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่ายุติธรรม เนื่องจากบริ ษทั ฯ ตั้งใจและถือจน
ครบกาหนด จึงจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกาหนด แสดงในราคาทุนตัดจาหน่ายหักด้วย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี) ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัด
จ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมแสดงได้ดงั นี้
หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่า
ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
สินทรัพย์ทางการเงินทีไ่ ม่ ได้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดชาระ - สุ ทธิ
10.62
11.09
ในระหว่างปี ปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
36.

ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้
36.1 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดิน สิ่ งปลูกสร้าง ที่อายุสัญญาเช่าโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ปี หรื อสัญญาเช่า
ซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า และสัญญาบริ การ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันข้างต้นกับบุคคลภายนอกที่จะต้องจ่ายในอนาคต ดังนี้
ปี
หน่ วย: บาท
ภายใน 1 ปี
2,008,732.64
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
552,980.00
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36.2 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน ดังนี้
งบการเงินรวม
หน่ วย: ล้านบาท
วงเงิน
เบิกใช้
ยังไม่ ได้ ใช้
1) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
22.42
(16.04)
6.38
2) เงินกูย้ ืมระยะสั้น - ทรัสต์รีซีท, เลตเตอร์ออฟเครดิต
300.87
(220.83)
80.04
และตัว๋ สัญญาใช้เงิน
3) วงเงินหนังสื อค้ าประกัน
120.82
(23.22)
97.60
4) เงินกูย้ ืมระยะยาว
321.25
(218.50)
102.75
765.36
(478.59)
286.77
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีวงเงินตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็ นสกุลเงินบาท จานวน 68.04 ล้านบาท
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ มี ห นังสื อค้ าประกัน ที่ อ อกโดยธนาคาร เพื่ อค้ าประกัน การใช้ไฟฟ้ าและ
ค้ าประกันการจ่ายชาระค่าสิ นค้าให้กบั เจ้าหนี้ การค้าบางรายของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 23.22 ล้านบาท
วงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวข้างต้น ค้ าประกันโดยเงินฝากธนาคารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยและเงินลงทุนในพันธบัตรของ
บริ ษทั ฯ (หมายเหตุ 11 และ 12)
37.

การบริหารจัดการทุน
วัต ถุป ระสงค์ใ นการบริ ห ารจัด การทุน ที่ สาคัญ ของกลุ่ม บริ ษทั ฯ คือ การจัดให้มี ซ่ ึ ง โครงสร้ างทางการเงิ นที่ เ หมาะสม
และการดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ อง
งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ มี อตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 2.28 ต่อ 1
และ 1.18 ต่อ 1 ตามลาดับ (31 ธันวาคม 2563: 2.25 ต่อ 1 และ 1.24 ต่อ 1)
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38.

การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการจัดประเภทงบการเงิ นรวมบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
งบกาไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ สาหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 ใหม่ เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ การจัด ประเภทรายการ
บัญชี ในงวดปั จจุบัน ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกาไรสุ ทธิ หรื อส่ วนของผูถ้ ื อหุ้น การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
จานวนที่จัด
รายการบัญชี
ตามรายงานไว้
ประเภท
ตามที่จัดประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
2,120,770.30
2,120,770.30
ส่วนของหนี้สินทางการเงินอื่นที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
(476,897.56)
(476,897.56)
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
(244,486,900.61)
7,577,127.56 (236,909,773.05)
หนี้สินทางการเงินอื่น - สุ ทธิ
(7,100,230.00)
(7,100,230.00)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
(2,701,502.03)
(2,120,770.30)
(4,822,272.33)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
553,462,258.56
2,953,481.84
556,415,740.40
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
101,069,680.99
(2,953,481.84)
98,116,199.15

39.

การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
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การรับรอง
ความถึูกต้องของข้อมูล
“บริิ ษัั ท ไดำ้ ส อบท�นิข้ อ มู ลิ ในิแบบแสดำงริ�ยกิ�ริข้ อ มู ลิ ปีริะจำ � ปีี / ริ�ยง�นิปีริะจำ � ปีี 2564 (One Report) ฉบั บ นิี� แ ลิ้ ว
ดำ้วยคว�มริะมัดำริะวัง บริิษััทขอริับริองว�� ข้อมูลิดำังกิลิ��วถูกิต้้องคริบถ้วนิ ไม�เปี็นิเท็จ ไม�ทำ�ให้ผู้อ่�นิสำ�คัญ่ผิดำ หริ่อไม�ข�ดำข้อมูลิ
ที�ควริต้้องแจ้งในิส�ริะสำ�คัญ่ นิอกิจ�กินิี� บริิษััทขอริับริองว��
(1) งบกิ�ริเงินิแลิะข้อมูลิท�งกิ�ริเงินิที�สริุปีม�ในิแบบแสดำงริ�ยกิ�ริข้อมูลิปีริะจำ�ปีี/ริ�ยง�นิปีริะจำ�ปีี ไดำ้แสดำงข้อมูลิอย��งถูกิต้้อง
คริบถ้วนิในิส�ริะสำ�คัญ่เกิี�ยวกิับฐ�นิะกิ�ริเงินิ ผลิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิ แลิะกิริะแสเงินิสดำของ บริิษััทแลิะบริิษััทย�อยแลิ้ว
(2) บริิษััทไดำ้จัดำให้มีริะบบกิ�ริเปีิดำเผยข้อมูลิที�ดำี เพี่�อให้แนิ่ใจว�� บริิษััทไดำ้เปีิดำเผยข้อมูลิในิส�วนิที�เปี็นิส�ริะสำ�คัญ่ทั�งหมดำของ บริิษััท
แลิะบริิษััทย�อย อย��งถูกิต้้องคริบถ้วนิแลิ้ว ริวมทั�งควบคุมดำูแลิให้มีกิ�ริปีฏิิบัต้ิต้�มริะบบดำังกิลิ��ว
(3) บริิษััทไดำ้จัดำให้มีริะบบกิ�ริควบคุมภั�ยในิที�ดำี แลิะควบคุมดำูแลิให้มีกิ�ริปีฏิิบัต้ิต้�มริะบบดำังกิลิ��ว แลิะ บริิษััทไดำ้แจ้งข้อมูลิ
กิ�ริปีริะเมินิริะบบกิ�ริควบคุมภั�ยในิ ณ วันิที� 24 กิุมภั�พีันิธุ์ 2565 ต้�อผู้สอบบัญ่ชีแลิะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบของบริิษััทแลิ้ว
ซั่ึ � งคริอบคลิุ ม ถึงข้อ บกิพีริ�อ งแลิะกิ�ริเปีลิี�ยนิแปีลิงที� สำ�คัญ่ ของริะบบกิ�ริควบคุมภั�ยในิ ริวมทั�งกิ�ริกิริะทำ�ที� มิช อบที� อ�จมี
ผลิกิริะทบต้�อกิ�ริจัดำทำ�ริ�ยง�นิท�งกิ�ริเงินิของ บริิษััท แลิะบริิษััทย�อย
ในิกิ�รินิี� เพี่�อเปี็นิหลิักิฐ�นิว��เอกิส�ริทั�งหมดำเปี็นิเอกิส�ริชุดำเดำียวกิันิกิับที� บริิษััท ไดำ้ริับริองคว�มถูกิต้้องแลิ้ว บริิษััทไดำ้มอบหม�ย
ให้ นิ�งส�วมิ ศั ริ� วงศั์ สิ นิ ศัิ ริิ กิุ ลิ เปี็ นิ ผู ้ ลิ งลิ�ยม่ อ ช่� อ กิำ� กิั บ เอกิส�รินิี� ไ ว้ ทุ กิ หนิ้ � ดำ้ ว ย ห�กิเอกิส�ริใดำไม� มี ลิ�ยม่ อ ช่� อ ของ
นิ�งส�วมิศัริ� วงศั์สินิศัิริิกิุลิ กิำ�กิับไว้ บริิษััท จะถ่อว��ไม�ใช�ข้อมูลิที� บริิษััท ไดำ้ริับริองคว�มถูกิต้้องของข้อมูลิแลิ้วดำังกิลิ��วข้�งต้้นิ
ชื�อ

ต�าแหน่ง

ลายมิือชื�อ

1. นิ�ยสุเริซั่ ซัู่บริ�ม�เนิียม

กิริริมกิ�ริ

2. นิ�ยสัญ่ชัย เนิ่�องสิทธุิ�

กิริริมกิ�ริ/
ปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริ
(ปีริะทับต้ริ�บริิษััท)

ผูู้้รับมิอบอ�านาจ
นิ�งส�วมิศัริ� วงศั์สินิศัิริิกิุลิ

ผู้อำ�นิวยกิ�ริฝ้่�ยบัญ่ชีแลิะกิ�ริเงินิ/
ปีฏิิบัต้ิหนิ้�ที�เลิข�นิุกิ�ริบริิษััท
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี เลขานุการบริษััท
และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษััทต่างประเทศ

นายเอนก พิเชฐพงศา
สัด้ส่วนการถืือหุุ้�นในบริษัทุ

อายุ : 53 ปี
ตำาแหุ้น่งในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแที่น
วันทุี�จด้ทุะเบียนเข�าด้ำารงตำาแหุ้น่งเป็นกรรมีการ
18 ตุลาคม 2550
คุณวุฒิทุางการศึกษาส้งสุด้/ประวัติการอบรมี
• ปริญญาโที่ MBA
สถูาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินที่ร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาข้าวิศวอุตสาหการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่่� 56/2006
สมาคมส่งเสริมสถูาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD)
• หลักสูตรผูู้้บริหารระดูับสูง สถูาบันวิที่ยาการตลาดูทีุ่น รุ่นที่่� 14
สถูาบันวิที่ยาการตลาดูทีุ่น (CMA)
• หลักสูตรผูู้้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดูับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่่� 15
วิที่ยาลัยการยุติธรรม สำานักงานศาลยุติธรรม
ประวัติการกระทุำาผู้ิด้กฎหุ้มีายในระยะเวลา 10 ปี ทุี�ผู้่านมีา
ไม่ม่
ความีสัมีพันธ์ทุางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมีการและผู้้�บริหุ้าร
ไม่ม่
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ณ วันทุี�
ณ วันทุี�
เปลีย� นแปลง
3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564 เพิมี� /ลด้
1. ตนเอง
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
2. ค้่สมีรส
300,823,612
300,823,612
0
3. บุตรทุีย� งั ไมี่บรรลุนติ ภิ าวะ
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ
การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ไม่ม่
การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/องค์กรอื�น
ปัจจุบัน กรรมการผูู้้จัดูการ บริษััที่ นิสชุิน เอสที่่ซึ่่ ฟลาวมิลลิ่ง จำากัดู
ปัจจุบัน กรรมการบริหาร เคร่อเอสที่่ซึ่่
ปัจจุบัน กรรมการ
บริษััที่ เอสซึ่่เอชุ ไพรม์โฮลดูิ้ง จำากัดู
ปัจจุบัน กรรมการ
บริษััที่ ซึ่่อาร์ ไอ อินเตอร์เนชุั�นแนล จำากัดู
ปัจจุบัน กรรมการ
บริษััที่ แคปปิตัลเที่รดูดูิ้ง จำากัดู
ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัที่ั ที่็อปออร์กานิกโปรดูักส์แอนดู์ซึ่พั พลายส์ จำากัดู
ปัจจุบัน กรรมการ
บริษััที่ เอสที่่ซึ่่ โลจิสติกส์
ปัจจุบัน กรรมการ
บริษััที่ พลังมิตรที่รานสปอร์ต จำากัดู
ปัจจุบัน กรรมการ
บริษััที่ มาริต้า มารีน จำากัดู
ปัจจุบัน กรรมการ
บริษััที่ มาริต้า โลจิสติกส์ จำากัดู
ปัจจุบัน กรรมการ
บริษััที่ เดูอะแพคเกจจิ้ง จำากัดู

ริายงานปริะจำำ าปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิินของบริิษััท

การรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููล

เอกสารแนบ

CONTENTS

นายสัญชัย เนื�องสิทุธิ์
สัด้ส่วนการถืือหุุ้�นในบริษัทุ

อายุ : 50 ปี
ตำาแหุ้น่งในปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
• ประธานเจ้าหน้าที่่�บริหารกลุ่ม BSM Group
• กรรมการผูู้้ม่อำานาจลงนามผูู้กพันบริษััที่
วันทุี�จด้ทุะเบียนเข�าด้ำารงตำาแหุ้น่งเป็นกรรมีการ
18 ตุลาคม 2550
คุณวุฒิทุางการศึกษาส้งสุด้/ประวัติการอบรมี
• ปริญญาเอก บริการธุรกิจการจัดูการ (กำาลังศ่กษัา)
สถูาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินที่ร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย
• ปริญญาโที่ บริหารธุรกิจการจัดูการ
สถูาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินที่ร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย
• ปริญญาตรี เศรษัฐศาสตร์บัณฑิต สาข้าที่รัพยากรมนุษัย์
มหาวิที่ยาลัยรามคำาแหง
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่่� 61/2550 สมาคมส่งเสริมสถูาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่นที่่� 3/2552 สมาคมบริษััที่จดูที่ะเบ่ยนไที่ย (TLCA)
• หลักสูตรวิที่ยาลัยตลาดูทีุ่น (วตที่.) รุ่นที่่� 23
สถูาบันวิที่ยาการตลาดูทีุ่น (CMA)
ประวัติการกระทุำาผู้ิด้กฎหุ้มีายในระยะเวลา 10 ปี ทุี�ผู้่านมีา
ไม่ม่
ความีสัมีพันธ์ทุางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมีการและผู้้�บริหุ้าร
ไม่ม่

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

ณ วันทุี�
ณ วันทุี�
เปลีย� นแปลง
3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564 เพิมี� /ลด้
1. ตนเอง
155,000,000
155,000,000
0
2. ค้่สมีรส
118,647,000
118,647,000
0
3. บุตรทุีย� งั ไมี่บรรลุนติ ภิ าวะ
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ
การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ไม่ม่
การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/องค์กรอื�น
2536 – 2539 ผูู้้ประสานงานโครงการ
มูลนิธิ โฮปเวิลดู์วาย ไที่ยแลนดู์
2539 – 2543 เจ้าหน้าที่่�ดููแลลูกค้าฝ่่ายข้าย บริษััที่ แปซึ่ิฟิค เดูคคอร์ 1990
(ประเที่ศไที่ย) จำากัดู
2543 – 2544 ผูู้้ชุ่วยกรรมการผูู้้จัดูการ บริษััที่ เที่่ยนโป จิวเวลรี� จำากัดู
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ/
บริษัที่ั อัลลอย โซึ่ลูชุนั� ส์ เอเชุ่ย จำากัดู
ประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร
(เดูิมชุ่�อ “บริษััที่ ดู่แอนดู์ดูับบลิว
(เอเชุ่ย) จำากัดู”)
2559 - 2563 กรรมการ
บริษัที่ั แสนสรา ดู่เวลลอปเมนที่์ จำากัดู
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษััที่ แสนสรา ไลฟ์สไตส์ เซึ่อร์วิส
จำากัดู
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษััที่ ที่่ค ดู่เวลลอปเมนที่์ จำากัดู
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษััที่ ลิฟวิ่งวิซึ่ จำากัดู

ริายงานปริะจำำ าปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)
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การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิินของบริิษััท

การรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููล

เอกสารแนบ

CONTENTS

นายสุเรช ซ้บรามีาเนียมี

นายวรุตมี์ ภาณุพัฒนพงศ์

อายุ : 54 ปี

อายุ : 38 ปี

ตำาแหุ้น่งในปัจจุบัน
• กรรมการบริษััที่ / กรรมการบริหาร
• กรรมการผูู้้ม่อำานาจลงนามผูู้กพันบริษััที่

ตำาแหุ้น่งในปัจจุบัน
• กรรมการบริษััที่ / กรรมการบริหาร
• กรรมการผูู้้ม่อำานาจลงนามผูู้กพันบริษััที่

วันทุี�จด้ทุะเบียนเข�าด้ำารงตำาแหุ้น่งเป็นกรรมีการ
18 ตุลาคม 2550

วันทุี�จด้ทุะเบียนเข�าด้ำารงตำาแหุ้น่งเป็นกรรมีการ
24 เมษัายน 2561

คุณวุฒิทุางการศึกษาส้งสุด้/ประวัติการอบรมี
• ปริญญาตรี เศรษัฐศาสตร์, การบัญชุ่และการเงิน
มหาวิที่ยาลัยเวสเที่อน ประเที่ศออสเตรเล่ย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่่� 61/2550 สมาคมส่งเสริมสถูาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD)
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่นที่่� 4/2552 สมาคมบริษััที่จดูที่ะเบ่ยนไที่ย (TLCA)

คุณวุฒิทุางการศึกษาส้งสุด้/ประวัติการอบรมี
• ปริญญาโที่ International Business Management,
University of Wollongong
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่่� 150/2018 สมาคมส่งเสริมสถูาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD)

ประวัติการกระทุำาผู้ิด้กฎหุ้มีายในระยะเวลา 10 ปี ทุี�ผู้่านมีา
ไม่ม่
ความีสัมีพันธ์ทุางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมีการและผู้้�บริหุ้าร
ไม่ม่
สัด้ส่วนการถืือหุุ้�นในบริษัทุ

ณ วันทุี�
ณ วันทุี�
เปลีย� นแปลง
3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564 เพิมี� /ลด้
1. ตนเอง
100,000,000
100,000,000
0
2. ค้่สมีรส
36,456,120
36,456,120
0
3. บุตรทุีย� งั ไมี่บรรลุนติ ภิ าวะ
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ
การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ไม่ม่
การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/องค์กรอื�น
2539 – 2545 ผูู้้อำานวยการที่างการค้า บริษััที่ ออสคอน อินที่รีเล่ย จำากัดู
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษััที่ อัลลอย โซึ่ลูชุั�นส์ เอเชุ่ย จำากัดู
(เดูิมชุ่�อ “บริษััที่ ดู่แอนดู์ดูับบลิว (เอเชุ่ย)
จำากัดู”)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัที่ั แสนสรา ไลฟ์สไตส์ เซึ่อร์วสิ จำากัดู
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษััที่ ที่่ค ดู่เวลลอปเมนที่์ จำากัดู
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บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

ประวัติการกระทุำาผู้ิด้กฎหุ้มีายในระยะเวลา 10 ปี ทุี�ผู้่านมีา
ไม่ม่
ความีสัมีพันธ์ทุางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมีการและผู้้�บริหุ้าร
ไม่ม่
สัด้ส่วนการถืือหุุ้�นในบริษัทุ

ณ วันทุี�
ณ วันทุี�
เปลีย� นแปลง
3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564 เพิมี� /ลด้
1. ตนเอง
188,700,000
188,700,000
0
2. ค้่สมีรส
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
3. บุตรทุีย� งั ไมี่บรรลุนติ ภิ าวะ
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ
การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ไม่ม่

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/องค์กรอื�น
2554 - ปัจจุบัน กรรมการผูู้้จัดูการ
บริษัที่ั แอล เค เอชุ ดู่เวลลอปเม้นที่์ จำากัดู
2555 - ปัจจุบัน กรรมการผูู้้จัดูการ
บริษััที่ แอล เค เอชุ เที่รดูดูิ้ง จำากัดู
2558 - ปัจจุบัน กรรมการผูู้้จัดูการ
บริษััที่ รวมโชุคชุัย เอ็นจิเน่ยริ่ง จำากัดู
2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร บริษััที่ ที่่ค ดู่เวลลอปเมนที่์ จำากัดู

ริายงานปริะจำำ าปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิินของบริิษััท

การรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููล

เอกสารแนบ

CONTENTS

นางสาวพิชญ์ธิด้า ภาณุพัฒนพงศ์

นายมีาร์ค เด้วิด้ เรมีิแจน

อายุ : 34 ปี

อายุ : 55 ปี

ตำาแหุ้น่งในปัจจุบัน
• กรรมการบริษััที่

ตำาแหุ้น่งในปัจจุบัน
• กรรมการบริษััที่ / กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแที่น

วันทุี�จด้ทุะเบียนเข�าด้ำารงตำาแหุ้น่งเป็นกรรมีการ
24 เมษัายน 2561
คุณวุฒิทุางการศึกษาส้งสุด้/ประวัติการอบรมี
• ปริญญาโที่ Msc Facilities Management
University College London
• ปริญญาตรี Interior Architecture
AAU Architectural School, Assumption University
• Certificate in International Marketing, จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย
• Certificate in Real Estate, จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่่� 150/2018 สมาคมส่งเสริมสถูาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD)
ประวัติการกระทุำาผู้ิด้กฎหุ้มีายในระยะเวลา 10 ปี ทุี�ผู้่านมีา
ไม่ม่
ความีสัมีพันธ์ทุางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมีการและผู้้�บริหุ้าร
ไม่ม่
สัด้ส่วนการถืือหุุ้�นในบริษัทุ

ณ วันทุี�
ณ วันทุี�
เปลีย� นแปลง
3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564 เพิมี� /ลด้
1. ตนเอง
58,833,100
58,833,100
0
2. ค้่สมีรส
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
3. บุตรทุีย� งั ไมี่บรรลุนติ ภิ าวะ
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ
การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ไม่ม่

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/องค์กรอื�น
ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั Business Development โรงพยาบาลสินแพที่ย์ ศรีนครินที่ร์
2560 - ปัจจุบัน
Business Development โรงพยาบาลสินแพที่ย์เที่พารักษั์
& Board of Directors
2556 - ปัจจุบัน
Business Development โรงพยาบาลสินแพที่ย์
and Facilities Manager
2556 - ปัจจุบัน
Business Development บริษััที่ เออาร์คิเที่ค จำากัดู
& Director of Interior
Design Department

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

วันทุี�จด้ทุะเบียนเข�าด้ำารงตำาแหุ้น่งเป็นกรรมีการ
18 ตุลาคม 2550
คุณวุฒิทุางการศึกษาส้งสุด้/ประวัติการอบรมี
• ปริญญาโที่ บริหารธุรกิจ (เก่ยรตินิยมอันดูับ 1) สาข้าการเงิน
The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคร่�องจักรกล)
Massachusetts Institute of Technology, USA
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 65/2007 สมาคมส่งเสริมสถูาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 207/2015 สมาคมส่งเสริมสถูาบันกรรมการบริษััที่ไที่ย (IOD)
ประวัติการกระทุำาผู้ิด้กฎหุ้มีายในระยะเวลา 10 ปี ทุี�ผู้่านมีา
ไม่ม่
ความีสัมีพันธ์ทุางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมีการและผู้้�บริหุ้าร
ไม่ม่
สัด้ส่วนการถืือหุุ้�นในบริษัทุ

ณ วันทุี�
ณ วันทุี�
เปลีย� นแปลง
3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564 เพิมี� /ลด้
1. ตนเอง
7,220,412
7,220,412
0
2. ค้่สมีรส
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
3. บุตรทุีย� งั ไมี่บรรลุนติ ภิ าวะ
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ
การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษััที่ เชุาว์ สต่ล อินดูัสที่รี� จำากัดู (มหาชุน)
การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/องค์กรอื�น
ปัจจุบนั Group CFO กลุม่ บริษัที่ั Yaana Ventures
• ผูู้ร้ ว่ มก่อตัง� HMP Master Systems Limited ;
Hong Kong
• ผูู้ร้ ว่ มก่อตัง� Visama Lodges
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CONTENTS

น่างสูาวัฐิตำิยุา วังศึ์จิรช่ัยุ

น่ายุออเสูน่ การบัริสูุที่ธ์ิ์

อายุุ : 50 ปีี

อายุุ : 51 ปีี

ตำำาแหน่่งใน่ปััจจุบััน่
• กรรมการบริษััท / กรรมการอิิสระ
• กรรมการตรวจสอิบ

ตำำาแหน่่งใน่ปััจจุบััน่
• กรรมการบริษััท / กรรมการอิิสระ
• กรรมการตรวจสอิบ
• กรรมการสรรหา แลัะพิจารณาค�าตอิบแทน

วััน่ที่่�จดที่ะเบั่ยุน่เข้้าดำารงตำำาแหน่่งเปั็น่กรรมการ
23 เมษัายน 2558
คุุณวัุฒิิที่างการศึึกษาสููงสูุด/ปัระวััตำิการอบัรม
• ปีริญญาโท MBA
Columbia Business School
• ปีริญญาตรี Economics
Columbia College, Culumbia University
• หลัักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ร่�นท่� 117/2015 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)
• หลัักสูตร Executive Development Program (EDP)
ร่�นท่� 9/2552 สมาคมบริษััทจดทะเบ่ยนไทย (TLCA)
ปัระวััตำิการกระที่ำาผิิดกฎหมายุใน่ระยุะเวัลา 10 ปัี ที่่�ผิ่าน่มา
ไม�ม่
คุวัามสูัมพััน่ธ์์ที่างคุรอบัคุรัวัระหวั่างกรรมการและผิู้บัริหาร
ไม�ม่
สูัดสู่วัน่การถืือหุ้น่ใน่บัริษัที่

ณ วััน่ที่่�
ณ วััน่ที่่�
เปัล่ยุ� น่แปัลง
3 ธ์ัน่วัาคุม 2563 14 ธ์ัน่วัาคุม 2564 เพั่ม� /ลด
1. ตำน่เอง
ไม�ม่
ไม�ม่
ไม�ม่
2. คุู่สูมรสู
ไม�ม่
ไม�ม่
ไม�ม่
3. บัุตำรที่่ยุ� งั ไม่บัรรลุน่ตำิ ภิ าวัะ
ไม�ม่
ไม�ม่
ไม�ม่
ปัระสูบัการณ์การที่ำางาน่ 5 ปัียุ้อน่หลัง และ/หรือตำำาแหน่่งที่่�สูำาคุัญ
2550 – 2551 Integration Team
ธนาคารกร่งศรีอิย่ธยา
2551 - 2558 Senior Vice President, Risk GE Capital
การดำารงตำำาแหน่่งใน่บัริษัที่จดที่ะเบั่ยุน่อื�น่
ไม�ม่
การดำารงตำำาแหน่่งใน่บัริษัที่ที่่� ไม่ ใช่่บัริษัที่จดที่ะเบั่ยุน่/องคุ์กรอื�น่
2559 - ปีัจจุบนั Deputy General Manager
บริษัทั บริหารสินทรัพย์อิลัั ฟา
แคปีปีิตอิลั จำากัด
2551-2558
Senior Vice President, Risk จีอิ่ แคปีปีิตอิลั
2550-2551
Integration Team
ธนาคารกร่งศรีอิย่ธยา
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วััน่ที่่�จดที่ะเบั่ยุน่เข้้าดำารงตำำาแหน่่งเปั็น่กรรมการ
24 เมษัายน 2561
คุุณวัุฒิิที่างการศึึกษาสููงสูุด/ปัระวััตำิการอบัรม
• ปีริญญาโท บริหารการจัดการ
สถาบัน แมสซาจูเซท เทคโนโลัย่ ปีระเทศสหรัฐอิเมริกา
• ปีริญญาตรี เศรษัฐศาสตร์ การเงินแลัะการบัญชี่
มหาวิทยาลััยเพนซิลัวาเน่ย ปีระเทศสหรัฐอิเมริกา
• หลัักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ร่�นท่� 152/2018 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)
• หลัักสูตร Executive Development Program (EDP)
ร่�นท่� 16/2559 สมาคมบริษััทจดทะเบ่ยนไทย (TLCA)
ปัระวััตำิการกระที่ำาผิิดกฎหมายุใน่ระยุะเวัลา 10 ปัี ที่่�ผิ่าน่มา
ไม�ม่
คุวัามสูัมพััน่ธ์์ที่างคุรอบัคุรัวัระหวั่างกรรมการและผิู้บัริหาร
ไม�ม่
สูัดสู่วัน่การถืือหุ้น่ใน่บัริษัที่

ณ วััน่ที่่�
ณ วััน่ที่่�
เปัล่ยุ� น่แปัลง
3 ธ์ัน่วัาคุม 2563 14 ธ์ัน่วัาคุม 2564 เพั่ม� /ลด
1. ตำน่เอง
ไม�ม่
ไม�ม่
ไม�ม่
2. คุู่สูมรสู
ไม�ม่
ไม�ม่
ไม�ม่
3. บัุตำรที่่ยุ� งั ไม่บัรรลุน่ตำิ ภิ าวัะ
ไม�ม่
ไม�ม่
ไม�ม่
ปัระสูบัการณ์การที่ำางาน่ 5 ปัียุ้อน่หลัง และ/หรือตำำาแหน่่งที่่�สูำาคุัญ
การดำารงตำำาแหน่่งใน่บัริษัที่จดที่ะเบั่ยุน่อื�น่
ไม�ม่

การดำารงตำำาแหน่่งใน่บัริษัที่ที่่� ไม่ ใช่่บัริษัที่จดที่ะเบั่ยุน่/องคุ์กรอื�น่
2549 - ปีัจจุบนั Head of Equities บริษัทั หลัักทรัพย์จดั การ กอิงท่น
Thailand
อิเบอิร์ดน่ สแตนดาร์ด (ปีระเทศไทย จำากัด
2549 - เม.ย. 2561 ผูู้จ� ดั การกอิงท่นอิาวุโส บริษัทั หลัักทรัพย์จดั การกอิงท่น
Asia Equities
อิเบอิร์ดน่ สแตนดาร์ด (ปีระเทศไทย จำากัด
2560 - ปีัจจุบนั กรรมการ
สมาคม ซ่เอิฟเอิ ไทยแลันด์
2545 – 2549 ผูู้จ� ดั การ ความสัมพันธ์ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ลัูกค�า ฝ่่ายสหบรรษััทธนกิจ
2542 – 2545 Assistant Vice President Merrill Lynch Investment Managers
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นางสาวมีิศรา วงศ์สินศิริกุล

นางสาวนนทุชา พรเพิ�มีสุข

อายุ : 52 ปี

อายุ : 46 ปี

ตำาแหุ้น่งในปัจจุบัน
• ผูู้้อำานวยการฝ่่ายบัญชุ่และการเงิน
(ผูู้้รับผู้ิดูชุอบสูงสุดูในสายงานบัญชุ่และการเงิน)
• เลข้านุการ

ตำาแหุ้น่งในปัจจุบัน
• ผูู้้จัดูการอาวุโสฝ่่ายพัฒนาและบริหารผู้ลิตภัณฑ์

คุณวุฒิทุางการศึกษาส้งสุด้/ประวัติการอบรมี
• ปริญญาโที่
Master of Business Administration
Washington State University, Pullman, WA, USA
• หลักสูตร CFO Refresher Course รุ่นที่่� 2/2564
• หลักสูตร แนวโน้ม ที่ิศที่างการที่ำา M&A ประเดู็นสำาคัญที่่�ต้องพิจารณา และ
กลยุที่ธ์การที่ำา M&A ให้ประสบความสำาเร็จ
• หลักสูตร สรุปสาระสำาคัญประเดู็นที่่�ควรที่ราบข้อง TFRS for PAEs ที่่�ต้องใชุ้และ
การเปล่�ยนแปลงในปี 2564
ประวัติการกระทุำาผู้ิด้กฎหุ้มีายในระยะเวลา 10 ปี ทุี�ผู้่านมีา
ไม่ม่
ความีสัมีพันธ์ทุางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมีการและผู้้�บริหุ้าร
ไม่ม่
สัด้ส่วนการถืือหุุ้�นในบริษัทุ

ณ วันทุี�
ณ วันทุี�
เปลีย� นแปลง
3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564 เพิมี� /ลด้
1. ตนเอง
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
2. ค้่สมีรส
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
3. บุตรทุีย� งั ไมี่บรรลุนติ ภิ าวะ
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ
2555 - 2560 VP, Finance & Accounting Vilailux Development Co.,Ltd.
Dept./Financial Controller
2560 - 2561 Chief Finance Officer
JAS Asset Public Company Limited

คุณวุฒิทุางการศึกษาส้งสุด้/ประวัติการอบรมี
• ปริญญาตรี
วิที่ยาการจัดูการ
มหาวิที่ยาลัยราชุภัฎธนบุรี
ประวัติการกระทุำาผู้ิด้กฎหุ้มีายในระยะเวลา 10 ปี ทุี�ผู้่านมีา
ไม่ม่
ความีสัมีพันธ์ทุางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมีการและผู้้�บริหุ้าร
ไม่ม่
สัด้ส่วนการถืือหุุ้�นในบริษัทุ

ณ วันทุี�
ณ วันทุี�
เปลีย� นแปลง
3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564 เพิมี� /ลด้
1. ตนเอง
625
625
0
2. ค้่สมีรส
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
3. บุตรทุีย� งั ไมี่บรรลุนติ ภิ าวะ
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ
การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ไม่ม่
การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/องค์กรอื�น
ไม่ม่

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ไม่ม่
การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/องค์กรอื�น
2562 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษัที่ั ที่่ค ดู่เวลลอปเมนที่์ จำากัดู
2563 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษัที่ั อัลลอย โซึ่ลูชุนั� ส์ เอเชุ่ย จำากัดู
(เดูิมชุ่อ� “บริษัที่ั ดู่แอนดู์ดูบั บลิว (เอเชุ่ย) จำากัดู”)
2563 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษัที่ั แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซึ่อร์วสิ จำากัดู

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)
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นางสาวพัชรี เก๊อะเจริญ

นางสาววิชุตา สิงหุ้์สุข

อายุ : 43 ปี

อายุ : 42 ปี

ตำาแหุ้น่งในปัจจุบัน
• ผูู้้จัดูการอาวุโสฝ่่ายเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ

ตำาแหุ้น่งในปัจจุบัน
• ผูู้้จัดูการฝ่่ายบัญชุ่ (ผูู้้ควบคุมการที่ำาบัญชุ่)

คุณวุฒิทุางการศึกษาส้งสุด้/ประวัติการอบรมี
• ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ สาข้าบัญชุ่
มหาวิที่ยาลัยรามคำาแหง

คุณวุฒิทุางการศึกษาส้งสุด้/ประวัติการอบรมี
• ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ การบัญชุ่
มหาวิที่ยาลัยราชุภัฎสวนดูุสิต
• หลักสูตร สรุปสาระสำาคัญประเดู็นที่่�ควรที่ราบข้อง TFRS for PAEs ที่่�ต้องใชุ้และ
การเปล่�ยนแปลงในปี 2564

ประวัติการกระทุำาผู้ิด้กฎหุ้มีายในระยะเวลา 10 ปี ทุี�ผู้่านมีา
ไม่ม่
ความีสัมีพันธ์ทุางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมีการและผู้้�บริหุ้าร
ไม่ม่
สัด้ส่วนการถืือหุุ้�นในบริษัทุ

ณ วันทุี�
ณ วันทุี�
เปลีย� นแปลง
3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564 เพิมี� /ลด้
1. ตนเอง
230,625
140,625
(90,000)
2. ค้่สมีรส
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
3. บุตรทุีย� งั ไมี่บรรลุนติ ภิ าวะ
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ

สัด้ส่วนการถืือหุุ้�นในบริษัทุ

ณ วันทุี�
ณ วันทุี�
เปลีย� นแปลง
3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564 เพิมี� /ลด้
1. ตนเอง
625
625
0
2. ค้่สมีรส
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
3. บุตรทุีย� งั ไมี่บรรลุนติ ภิ าวะ
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ไม่ม่
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เอกสารแนบ

CONTENTS

นายจิรพงษ์ ภาชนะสุวรรณ
สัด้ส่วนการถืือหุุ้�นในบริษัทุ

ณ วันทุี�
ณ วันทุี�
เปลีย� นแปลง
3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564 เพิมี� /ลด้
1. ตนเอง
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
2. ค้่สมีรส
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่
3. บุตรทุีย� งั ไมี่บรรลุนติ ภิ าวะ
ไม่ม่
ไม่ม่
ไม่ม่

อายุ : 39 ปี
ตำาแหุ้น่งในปัจจุบัน
• ผูู้้จัดูการฝ่่ายที่รัพยากรบุคคล
คุณวุฒิทุางการศึกษาส้งสุด้/ประวัติการอบรมี
• ปริญญาโที่
บริหารธุรกิจ การจัดูการ มหาวิที่ยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• หลักสูตร Analysis Spam Email
• หลักสูตร Communication in crisis
• หลักสูตร Personal Data Protection Act (PDPA)
• หลักสูตร Enterprise Tech and Innovation 2021
• หลักสูตร TCFD & SDGs Workshop: ESG Risk Analysis and GHG
Accounting
• หลักสูตร ESG Webinar: Q&A One Report เข้ียนข้้อมูล ESG อย่างไรให้
ครบถู้วน โปร่งใส โดูนใจผูู้้ลงทีุ่น

ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ
การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ไม่ม่
การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/องค์กรอื�น
ไม่ม่

ประวัติการกระทุำาผู้ิด้กฎหุ้มีายในระยะเวลา 10 ปี ทุี�ผู้่านมีา
ไม่ม่
ความีสัมีพันธ์ทุางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมีการและผู้้�บริหุ้าร
ไม่ม่

ตารางแสดงการดำารงตำาแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษััท
ชื่อ – สกุล

Board of
Directors

Nomination &
Audit Commitee Remuneration
Commitee

Management

1.

นายเอนก พิเชฐพงศา

/

2.

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์

/

/

3.

นายสุเรช ซูบรามาเนียม

/

/

4.

นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์

/

/

5.

นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์

/

6.

นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน

/

/

7.

นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย

/

/

8.

นายออเสน การบริสุทธิ์

/

/

9.

นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล

/

10.

นางสาวนนทชา พรเพิ่มสุข

/

11.

นางสาวพัชรี เก๊อะเจริญ

/

12.

นางสาววิชุตา สิงห์สุข

/

13.

นายจิรพงษั์ ภาชนะสุวรรณ

/

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

/
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษััทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษััทย่อย
ชื่อ – สกุล

บจ. อัลลอยโซลูชั่นส์
เอเชีย จำากัด (เดิมชื่อ
บจ.ดีแอนด์ดับบลิว (
เอเชีย))

บจ. แสนสรา ไลฟ์
สไตล์ เซอร์วิส

บจ. ทีค ดีเวลลอป
เมนท์

1.

นายเอนก พิเชฐพงศา

-

-

-

2.

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์

D

D

D

3.

นายสุเรช ซูบรามาเนียม

D

D

D

4.

นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์

-

-

D

5.

นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์

-

-

-

6.

นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน

-

-

-

7.

นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย

-

-

-

8.

นายออเสน การบริสุทธิ์

-

-

-

9.

นายวิศวัฒน์ แสงอรุณ

-

-

D

10.

นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล

D

D

D

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ D = กรรมการ
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิิบัติงาน
ของบริษััท (COMPLIANCE)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิิบัติงานของบริษััท (Compliance)
ปีัจจุบันิ บริิษััท อยู�ริะหว��ง คัดำเลิ่อกิบริิษััทต้ริวจสอบภั�ยในิ ซั่ึ�งจะเปี็นิหนิ่วยง�นิภั�ยนิอกิ (outsource) ให้เปี็นิผู้ต้ริวจสอบริะบบ
ควบคุมภั�ยในิของกิลิุ�มบริิษััท แลิะอยู�ริะหว��งสริริห�บุคคลิผู้จะปีฏิิบัต้ิง�นิเปี็นิหัวหนิ้�ง�นิกิำ�กิับดำูแลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของบริิษััท
เพี่�อให้ส�ม�ริถควบคุมกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของกิลิุ�มบริิษััทให้เปี็นิไปีต้�มกิฎหม�ย กิฎริะเบียบของหนิ่วยง�นิกิำ�กิับดำูแลิที�เกิี�ยวข้อง
ริะเบียบข้อบังคับ นิโยบ�ยกิ�ริกิำ�กิับดำูแลิกิิจกิ�ริ แลิะจริริย�บริริณธุุริกิิจของกิลิุ�มบริิษััท แลิะจะนิำ�เสนิอต้�อฝ้่�ยบริิห�ริ

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)
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CONTENTS

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประเภททรัพย์สิน

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

ลักษัณะกรรมสิทธิ์

การใช้งาน

ภาระผูกพัน

39,271,633.15

ไม่มีภาระผูกพัน

59,691,896.75

ไม่มีภาระผูกพัน

848,036.28
46,437,466.90

ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

80,012,353.43
9,591,039.58

ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

1.

ที่ดิน

เป็นเจ้าของ

2.

ส่วนปรับปรุงที่ดิน

เป็นเจ้าของ

3.
4.

อาคารสำานักงานขาย
ส่วนปรับปรุงอาคาร

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

5.
6.

ระบบสาธารณูปโภค
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

ที่ตั้งอาคารสำานักงาน
และคลังสินค้า
ที่ตั้งอาคารสำานักงาน
และคลังสินค้า
ที่ตั้งอาคารสำานักงาน
ที่ตั้งอาคารสำานักงาน
และคลังสินค้า
ที่ตั้งอาคารสำานักงาน
ใช้สำาหรับผลิตสินค้า

อุปกรณ์คลังสินค้า
เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สาำ นักงาน
เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้หอ้ งตัวอย่าง
และสำานักงานขาย
10. เครื่องใช้ในการดำาเนินงาน
11. ยานพาหนะ

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

ใช้ที่บริษััท
ใช้ที่บริษััท
ใช้ที่บริษััท

365,843.99
15,725,677.36
523,371.02

ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

ใช้ที่บริษััท
ใช้ที่บริษััท

1,478,543.49
518,633.78

12. งานระหว่างก่อสร้าง
ริวมทริัพย์์สำินั
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

เป็นเจ้าของ

ใช้ที่บริษััท

401,384.00
254,865,879.73
(401,384.00)

ไม่มีภาระผูกพัน
มูลค่าตามบัญชี จำานวน
2,502,615.97 บาท
อยู่ภายใต้สัญญาเช่า
ทางการเงิน
ไม่มีภาระผูกพัน

7.
8.
9.

รวมีทุรัพย์สินสุทุธิ

254,464,495.73

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประเภททรัพย์สิน

ลักษัณะ
กรรมสิทธิ์

การใช้งาน

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

ภาระผูกพัน

1.

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เป็นเจ้าของ

ใช้ที่บริษััท

14,704,352.09

ไม่มีภาระผูกพัน

2.

ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร

เป็นเจ้าของ

ใช้ที่บริษััท

5.00

ไม่มีภาระผูกพัน

3.

รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ

เป็นเจ้าของ

ใช้ที่บริษััท

1,725,862.60

ไม่มีภาระผูกพัน

เป็นเจ้าของ

ใช้ที่บริษััท

2,750,000.00

ไม่มีภาระผูกพัน

4.

ริวมสำินัทริัพย์์ ไม่มีตัวตนัสำุทธิ
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โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษัียณอายุระหว่างพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1.

ประเภททรัพย์สิน

ลักษัณะ
กรรมสิทธิ์

การใช้งาน

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

ภาระผูกพัน

โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษัียณอายุ
ระหว่างพัฒนา

เป็นเจ้าของ

ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่า
ดำาเนินงานและสัญญา
จัดหาเงิน

160,845,022.37

ไม่มีภาระผูกพัน

ริวม

160,845,022.37

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประเภททรัพย์สิน
1.

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษัียณ
อายุ ประเภทวิลล่า

ลักษัณะ
กรรมสิทธิ์

การใช้งาน

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

ภาระผูกพัน

เป็นเจ้าของ

ถึือครองไว้เพื่อหวัง
กำาไรจากการเพิ่มมูลค่า
ในระยะยาว

205,100,000.00

ติดจำานองกับสถึาบันการเงิน
มูลค่า 110.00 ล้านบาท

ริวม

205,100,000.00

บริิษััท ไดำ้ทำ�สัญ่ญ่�เช��ที�ดำินิ อ�ค�ริสำ�นิักิง�นิแลิะคลิังสินิค้�
ทั�งสำ�นิักิง�นิใหญ่�แลิะสำ�นิักิง�นิส�ข� โดำยมีริ�ยลิะเอียดำของ
สัญ่ญ่�เช�� ดำังนิี�
ในนามบริษััท บิวเดอสมาร์ท จำากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง
- สำานักงานใหญ่
เลขที่ 905/7 ถึนนพระราม 3
ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร

เจ้าของกรรมสิทธิ์

รายละเอียดสัญญา

คณะบุคคลสบฤกษั์

สัญญาที่ 1 อายุสัญญา 3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึึง 28 กุมภาพันธ์ 2564
อัตราค่าเช่าเดือนละ181,665 บาท ตลอดอายุสัญญา
และต่อสัญญา เช่า 3 ปี โดยมีอัตราเช่าดังนี้
ปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
เดือนละ 181,665 บาท
ปีที่ 2-3 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2567 เดือนละ 181,665 หรือขอพิจารณาปรับค่าเช่า
หากสถึานการณ์เศรษัฐกิจกลับสู่ปกติ โดยอัตราการปรับเพิ่ม
เป็นไปตามอัตราตลาดและพิจารณาตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้
เช่าและผู้เช่า
สัญญาที่ 2 อายุสัญญา 3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึึง 31 ธันวาคม 2563
อัตราค่าเช่าเดือนละ 110,000 บาท ตลอดอายุสัญญา
และต่อสัญญา เช่า 3 ปี โดยมีอัตราเช่าดังนี้
ปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึึงวันที่ 31 ธันวาคม
2564 เดือนละ 110,000 บาท
ปีที่ 2-3 ตั่งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึึงวันที่ 31 ธันวาคม
2566 เดือนละ 110,000 หรือขอพิจารณาปรับค่าเช่า
หากสถึานการณ์เศรษัฐกิจกลับสู่ปกติ โดยอัตราการปรับเพิ่ม
เป็นไปตามอัตราตลาดและพิจารณาตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้
เช่าและผู้เช่า

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)
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CONTENTS

ที่ตั้ง

เจ้าของกรรมสิทธิ์

รายละเอียดสัญญา

- โกดังเก็บสินค้า เลขที่ 907 ถึนนพระราม นางวัลภา นุชปานทอง
3 ซอย 51 แขวง บางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร

อายุสัญญา 3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษัายน 2561 ถึึง 31 มีนาคม 2564
อัตราค่าเช่าเดือนละ 56,500 บาท

- โกดังเก็บสินค้าหลังตึกแถึวเลขที่
919, 921, 923 และ 925 โฉนดเลขที่ 22168
ถึนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

อายุสัญญา 3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึึง 30 มิถึุนายน 2564
อัตราค่าเช่าเดือนละ 63,620 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึึง มิถึุนายน 2565
อัตราค่าเช่า เดือนละ 66,051 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึึง 30 มิถึุนายน 2566
อัตราค่าเช่าเดือนละ 68,604 บาท

1.นางวัลภา นุชปานทอง
2. นายมนัส ท่านเจริญ
3. นางสมสุข ออมสิน
4. นางจารุวรรณ สุริย์ระวิมาศ
5. นายพงษั์ศักดิ์ ท่านเจริญ
6. นายสุเมธ ท่านเจริญ
7. นายเฉลิมศักดิ์ ท่านเจริญ

ในนามบริษััท อัลลอย โซลูชั่นส์ (เอเชีย) จำากัด (บริษััทย่อย)
(เดิมชื่อ “บริษััท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเซีย) จำากัด”)
ที่ตั้ง

เจ้าของกรรมสิทธิ์

รายละเอียดสัญญา

- โรงงาน เลขที่ 634 หมู่ 3 ถึนนพุทธรักษัา บริษัทั ทู ทราย์ จำากัด
ตำาบลแพรกษัา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

อายุสัญญา 3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
อัตราค่าเช่าเดือนละ 150,000 บาท

- อาคาร เลขที่ 634 หมู่ 3 ถึนนพุทธรักษัา นางสาวกิมเอ็ง แซ่เตีย
ตำาบลแพรกษัา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

อายุสัญญา 1 ปี
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 ถึึงวันที่ 14 กันยายน 2564
อัตราค่าเช่า 50,000 บาท
และต่อสัญญา เช่าอีก 1 ปี ถึึงวันที่ 14 กันยายน 2565
ในอัตราค่าเช่า 50,000 บาท

- โกดังเก็บสินค้า เลขที่ 907 ถึนนพระราม 1. นางวัลภา นุชปานทอง
3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 2. นายมนัส ท่านเจริญ
กรุงเทพมหานคร
3. นางสมสุข ออมสิน
4. นางจารุวรรณ สุริย์ระวิมาศ
5. นายพงษั์ศักดิ์ ท่านเจริญ
6. นายสุเมธ ท่านเจริญ
7. นายเฉลิมศักดิ์ ท่านเจริญ

อายุสัญญา 3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษัายน 2564 ถึึง 31 มีนาคม 2565
อัตราค่าเช่าเดือนละ 56,500 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษัายน 2565 ถึึง 31 มีนาคม 2567
อัตราค่าเช่า เดือนละ 62,150 บาท

ในนามบริษััท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (บริษััทย่อย)
ที่ตั้ง

เจ้าของกรรมสิทธิ์

รายละเอียดสัญญา

- อาคารตึกแถึว 4 ชั้น เลขที่ 334
ถึนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพ
(ที่ตั้งสำานักงานบริษััท)

นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์

อายุสัญญา 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึึง 30 มิถึุนายน 2564
อัตราค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาท

- อาคารเลขที่ 257/28,257/29
ห้อง D5,D6 โครงการ THE WIZ
RATCHADA ถึนนรัชดาภิเษัก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
(ที่ตั้ง Sale Gallery โครงการทีครัชดา)

บริษัทั ทีดบั บลิวแซด
คอร์ปอเรชัน่ จำากัด (มหาชน)

อายุสัญญา 3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึึง 30 ตุลาคม 2564
อัตราค่าเช่าเดือนละ 247,000 บาท

ในนามบริษััท แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จำากัด (บริษััทย่อย)
ที่ตั้ง

เจ้าของกรรมสิทธิ์

- ที่ดินและอาคารสโมสรและทรัพย์สิน
บมจ.บิวเดอสมาร์ท
ส่วนกลางของโครงการที่อยู่อาศัย
เพือ่ ผูเ้ กษัียณอายุแสนสรา ตำาบลหินเหล็กไฟ
อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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CONTENTS

ในนามบริษััท บิวเดอสมาร์ท จำากัด (มหาชน) (เดิม บริษััท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (บริษััทย่อย)
ที่ตั้ง

เจ้าของกรรมสิทธิ์

รายละเอียดสัญญา

- บ้านตัวอย่าง Type B (V1-002)ของ
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษัียณอายุ
แสนสรา ตำาบลหินเหล็กไฟ
อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Ms. Cherie Chai Tze Lo

อายุสัญญา 3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563 ถึึง 17 กันยายน 2566
อัตราค่าเช่าเดือนละ 93,333.33 บาท

- บ้านตัวอย่าง Type C – (V1-003) ของ
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษัียณอายุ
แสนสรา ตำาบลหินเหล็กไฟ
อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นาง นริสา เนือ่ งสิทธิ์

อายุสัญญา 3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2561 ถึึง 8 มกราคม 2564
อัตราค่าเช่าเดือนละ 128,473.34 บาท

- บ้านตัวอย่าง Type C – (V1-003) ของ
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษัียณอายุ
แสนสรา ตำาบลหินเหล็กไฟ
อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวสรีนา เนือ่ งสิทธ์

อายุสัญญา 3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 ถึึง 8 มกราคม 2567
อัตราค่าเช่าเดือนละ 87,500.00 บาท

- ห้องตัวอย่าง Apartment A Unite A1-02 นางสาวสรีนา เนือ่ งสิทธ์ และ
ของโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษัียณอายุ Mr. CAO LI
แสนสรา ตำาบลหินเหล็กไฟ
อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อายุสัญญา 3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึึง 31 มกราคม 2567
อัตราค่าเช่าเดือนละ 41,666.66 บาท

สรุปสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ
บันทึกข้อตกลงการแต่งตั้งตัวแทนจำาหน่าย
คู่สำัญญ�

: บริษััท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำากัด (มหาชน) (“Gyproc”) กับ
บริษัทั บิวเดอสมาร์ท จำากัด (มหาชน) (“BSM”)

วันัที่ทำ�บันัทึก

: 20 ธันวาคม 2550

สำ�ริะสำำ�คัญของบันัทึกข้อตกลง

: BSM ตกลงซื้อสินค้าจาก Gyproc เพื่อจำาหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ สาขา
ต่างจังหวัด
สินค้าที่ตกลงซื้อตามสัญญานี้ ได้แก่ แผ่นยิปซั่มบอร์ดทุกชนิด, โครงคร่าวเหล็ก,ปูนปลาสเตอร์,อุปกรณ์
ประกอบการติดตั้งทั้งระบบ และสินค้าอื่นๆ
การชำาระเงินภายใน 60 วัน นับจากวันเปิด invoiceในการส่งสินค้า
BSM ขายสินค้าตามเป้าหมายการขาย ที่ทาง Gyproc แจ้งให้ทราบเป็นรายไตรมาส
BSM จะสั่งซื้อสินค้าจาก Gyproc ทุกๆเดือน จำานวนไม่ต่ำากว่าเป้าหมายการขาย เพื่อให้มีสินค้าเพียง
พอที่จะจำาหน่ายให้แก่ลูกค้าตลอดเวลา
Gyproc จะให้ความช่วยเหลือและความร่วมมืออย่างเต็มที่แก่ BSM เพื่อให้ทาง BSM สามารถึดำาเนินการ
ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ริะย์ะเวล�ผูกพันั

: บันทึกข้อตกลงมีอายุ 1 ปี และกรณีที่ไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา ให้ถึือว่าคู่สัญญา
ตกลงต่ออายุสัญญานี้ออกไปอีกคราวละ 1 ปี ตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ทุกประการ

เงื่อนัไขอื่นั

: BSM จะต้องนำาหนังสือค้ำาประกันของธนาคารมามอบให้แก่ Gyproc เพื่อเป็นประกันการชำาระราคาสินค้า
ตามสัญญานี้เต็มตามจำานวนที่ทาง Gyproc กำาหนดตลอดอายุสัญญา
หาก BSM ไม่สามารถึทำายอดจำาหน่ายได้ตามเป้าหมายการขายเป็นระยะเวลา 2 ไตรมาสติดต่อกัน
Gyproc มีสิทธิที่จะบอกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกับ BSM ได้

ขอบเขตอำ�นั�จของกฎหม�ย์

: บันทึกข้อตกลงฉบับนี้และบรรดาสัญญาต่างๆ ระหว่าง Gyproc และ BSM จะใช้บังคับและแปลความตาม
กฎหมายไทย

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)
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CONTENTS

เครื่องหมายการค้าที่บริษััทจัดจำาหน่ายมีดังนี้
ลำาดับ

เครื่องหมายการค้า

ประเภทผลิตภัณฑ์

1

เครื่องหมายการค้าสำาหรับบริการจัดการขายวัสดุก่อสร้าง

2

ผลิตภัณฑ์โครงคร่าว ระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซั่ม ภายใต้ตราสินค้าของบริษััท

3

โครงคร่าวผนังและเพดานสำาหรับงานแผ่นยิปซั่ม ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐาน
อุตสาหกรรม

4

โครงคร่าวฝ้าเพดานสำาหรับงานแผ่นยิปซั่ม

5

บัวเพดานสำาเร็จรูปทำาจากยิปซั่ม

6

ช่องเปิดฝ้าเพดานสำาเร็จรูป

7

ผลิตภัณฑ์ฝ้าเพดานและผนังยิปซั่ม ภายใต้ตราสินค้า
“Gyproc”

8

ฉนวนกันความร้อน

9

แผ่นผนังสำาเร็จรูป

10

ประตูอลูมิเนียม, มือจับประตูทำาจากสแตนเลสสตีล, แผ่นอลูมิเนียมใช้บุฝ้าเพดาน

11

ระบบประตูบานเลื่อนเกี่ยวล้อบน

12

ระบบประตูบานเลื่อนเกี่ยวล้อล่าง

13

ผนังกระจก 2 ชั้น

14

ระบบเฟรมอลูมิเนียมสำาหรับงานกั้นผนัง ตกแต่งภายในสำานักงาน

15

ระบบประตูหน้าต่างภายนอกคุณภาพสูง

16

มุ้งม้วน นวัตกรรมใหม่จากประเทศออสเตรเลีย

(5) ง�นิที�ยังไม�ไดำ้ส�งมอบ
ณ 31 ธุันิว�คม 2564 บริิษััทมีง�นิที�อยู�ริะหว��งผลิิต้จำ�นิวนิ 4.11 ลิ้�นิบ�ท
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รายละเอียด้เกี�ยวกับ
การประเมีินราคาทุรัพย์สิน
เม่�อวันิที� 11 กิันิย�ยนิ 2563 บริิษััทไดำ้ดำำ�เนิินิกิ�ริว��จ้�งบริิษััท
ปีริะเมิ นิ ริ�ค�ทริั พี ย์ สิ นิ อิ ส ริะที� อ ยู� ภั �ยใต้้ กิ �ริริั บ ริองของ
สำ�นิักิง�นิ กิ.ลิ.ต้. จัดำทำ�ริ�ยง�นิปีริะเมินิมูลิค��อสังห�ริิมพีริัพีย์
เพี่�อกิ�ริลิงทุนิของโคริงกิ�ริแสนิสริ� (ส�วนิของวิลิลิ��) มีมูลิค��
ต้ลิ�ดำ(ลิักิษัณะสิทธุิกิ�ริเช�� 30 ปีี ต้�ออีกิ 30 ปีี) ริ�ค�ปีริะเมินิ
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ริวมทั�งสิ�นิ 205,100,000 บ�ท สำ�หริับในิปีี 2564 บริิษััท
พีิจ�ริณ�ว�� ริ�ค�ปีริะเมินิดำังกิลิ��วไดำ้พีิจ�ริณ�ข้อมูลิเกิี�ยวกิับ
สถ�นิกิ�ริณ์ COVID-19 แลิ้ ว ดำั ง นิั� นิ ริ�ค�ยุ ต้ิ ธุ ริริมของ
อสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อกิ�ริลิงทุนิจึงไม�แต้กิต้��งจ�กิที�เคยปีริะเมินิ
ไว้เดำิมอย��งเปี็นิส�ริะสำ�คัญ่
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เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิิบัติการกำากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

“นโยบายและแนวปฏิิบัติการกำากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม บริษััทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซ์ของบริษััท www.bsmgroup.asia ภายใต้หมวด นักลงทุนสัมพันธ์”
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เอกสารแนบ 6

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมีการตรวจสอบต่อผู้้�ถืือหุุ้�น
เรียน ท่านผู้ถึือหุ้น บริษััท บิวเดอสมาร์ท จำากัด (มหาชน)

คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ บริิษััท บิวเดำอสม�ริ์ท จำ�กิัดำ (มห�ชนิ) (“บริิษััท”) ปีริะกิอบดำ้วยกิริริมกิ�ริอิสริะจำ�นิวนิ 3 ท��นิ ซั่ึ�งไดำ้ริับ
กิ�ริแต้�งต้ั�งจ�กิที�ปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิ มีว�ริะกิ�ริดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งคริ�วลิะ 3 ปีี กิริริมกิ�ริต้ริวจสอบทุกิท��นิมีคุณสมบัต้ิคริบถ้วนิ
ต้�มหนิ้ � ที� แ ลิะคว�มริั บ ผิ ดำ ชอบที� ไ ดำ้ กิำ� หนิดำไว้ ซั่ึ� ง สอดำคลิ้ อ งกิั บ ข้ อ กิำ� หนิดำแลิะแนิวท�งปีฏิิ บั ต้ิ ท�ี ดำี สำ� หริั บ คณะกิริริมกิ�ริ
ต้ริวจสอบทั�งของสำ�นิักิง�นิคณะกิริริมกิ�ริกิำ�กิับหลิักิทริัพีย์แลิะต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ แลิะต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์แห�งปีริะเทศัไทย
ในิริอบปีี 2564 คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบไดำ้มีกิ�ริปีริะชุมริวม 4 คริั�ง ทั�งนิี� มีริ�ยลิะเอียดำกิ�ริเข้�ริ�วมปีริะชุมของคณะกิริริมกิ�ริ
ต้ริวจสอบแต้�ลิะท��นิ ดำังนิี�
นายมาร์ค เดวิด เรมีแจน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย

กรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

นายออเสน การบริสุทธิ์

กรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบไดำ้เชิญ่ผู้สอบบัญ่ชี ผู้บริิห�ริริะดำับสูง ม�ต้ริฐ�นิบัญ่ชีต้�มหลิักิกิ�ริบัญ่ชีที�ริับริองทั�วไปี มีคว�มเช่�อถ่อ
แลิะผู้เกิี�ยวข้อง ริ�วมปีริะชุมต้�มว�ริะต้��งๆ เพี่�อสอบถ�มข้อมูลิ ไดำ้ ทันิเวลิ�ริวมทั�งมีกิ�ริเปีิดำเผยข้อมูลิอย��งเพีียงพีอ เพี่�อเปี็นิ
ในิปีริะเดำ็นิต้��งๆ ทีเ� กิีย� วข้องเพี่อ� ให้กิ�ริต้ริวจสอบแลิะกิ�ริสอบท�นิ ปีริะโยชนิ์ต้�อผู้ใช้งบกิ�ริเงินิ
มีปีริะสิทธุิผลิแลิะปีริะสิทธุิภั�พีเพีิ�มขึ�นิ
ในิกิ�ริพีิจ�ริณ�ไดำ้เชิญ่ผู้บริิห�ริสูงสุดำฝ้่�ยบัญ่ชีเข้�ริ�วมปีริะชุม
สริุ ปี ส�ริะสำ � คั ญ่ ในิกิ�ริปีฏิิ บั ต้ิ ห นิ้ � ที� ริ ะหว� � งปีี 2564 แลิะ เพี่�อชี�แจงในิปีริะเดำ็นิต้��งๆ กิ�อนิให้คว�มเห็นิชอบแลิะนิำ�เสนิอ
ต้�อคณะกิริริมกิ�ริบริิษััทเพี่�อพีิจ�ริณ�อนิุมัต้ิ
คว�มเห็นิของคณะกิริริมกิ�ริ ดำังนิี�
คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบมีคว�มเห็นิสอดำคลิ้องกิับผู้สอบบัญ่ชี
ว�� บริิษััทมีกิริะบวนิกิ�ริจัดำทำ�ริ�ยง�นิท�งกิ�ริเงินิมีกิ�ริควบคุม
คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบไดำ้สอบท�นิข้อมูลิที�สำ�คัญ่ของริ�ยง�นิ ภั�ยในิที�เพีียงพีอ แลิะส�ม�ริถเช่�อมั�นิไดำ้ว�� บริิษััทไดำ้จัดำทำ�
ท�งกิ�ริเงินิทั�งริ�ยไต้ริม�สแลิะปีริะจำ�ปีี2564 สิ�นิสุดำ ณ วันิที� ริ�ยง�นิท�งกิ�ริเงินิขึนิ� ต้�มหลิักิกิ�ริบัญ่ชีทริี� บั ริองทัว� ไปี ไดำ้แสดำง
31 ธุันิว�คม 2564 ของบริิษััท แลิะบริิษััทย�อย สอบท�นิปีริะเดำ็นิ
สำ�คัญ่ที�เกิี�ยวกิับนิโยบ�ยกิ�ริบัญ่ชี ริวมถึงสอบท�นิริ�ยกิ�ริ ฐ�นิะท�งกิ�ริเงินิแลิะผลิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิของบริิษััทอย��งถูกิต้้อง
ริะหว� � งกิั นิ แลิะริ�ยกิ�ริที� เ กิี� ย วโยงกิั นิ หริ่ อ ริ�ยกิ�ริที� อ�จมี ต้�มควริในิส�ริะสำ� คั ญ่ มี กิ�ริเปีิ ดำ เผยข้ อ มู ลิ อย� � งเพีี ย งพีอ
ทันิต้�อเวลิ� แลิะเปี็นิปีริะโยชนิ์ต้�อผู้ถ่อหุ้นิ นิักิลิงทุนิ แลิะผู้ใช้
คว�มขัดำแย้งท�งผลิปีริะโยชนิ์
งบกิ�ริเงินิ
กิ�ริสอบท�นิไดำ้ ส อบถ�มผู้ ส อบบั ญ่ ชี ใ นิเริ่� อ งคว�มถู กิ ต้้ อ ง
คว�มคริบถ้ ว นิของงบกิ�ริเงิ นิ กิ�ริปีริั บ ปีริุ ง ริ�ยกิ�ริบั ญ่ ชี ที� 2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
สำ�คัญ่ กิ�ริปีริะม�ณกิ�ริท�งบัญ่ชีซั่ึ�งมีผลิกิริะทบต้�องบกิ�ริเงินิ คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบไดำ้สอบท�นิคว�มเพีียงพีอของริะบบ
คว�มเพีี ย งพีอแลิะคว�มเหม�ะสมของวิ ธุี กิ �ริบั นิ ทึ กิ บั ญ่ ชี กิ�ริควบคุมภั�ยในิ แลิะไดำ้ให้คว�มเห็นิว�� ริะบบกิ�ริควบคุม
ขอบเขต้กิ�ริต้ริวจสอบ กิ�ริเปีิดำเผยข้อมูลิอย��งถูกิต้้องคริบถ้วนิ ภั�ยในิของบริิษััทมีปีริะสิทธุิภั�พีเพีียงพีอในิกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจ
เพีียงพีอ แลิะคว�มมีอิสริะของผู้สอบบัญ่ชี เพี่�อให้มั�นิใจว�� โดำยไม� พี บปีริะเดำ็ นิ ที� เ ปี็ นิ ส�ริะสำ � คั ญ่ อั นิ อ�จจะกิริะทบต้� อ
กิ�ริจัดำทำ�งบกิ�ริเงินิเปี็นิไปีต้�มข้อกิำ�หนิดำของกิฎหม�ยแลิะ กิ�ริดำำ�เนิินิกิิจกิ�ริของบริิษััท
1. สอบทานความถึู ก ต้ อ งของรายงานทางการเงิ น และ
ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษััท

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

ริายงานปริะจำำ าปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

175

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิินของบริิษััท

การรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููล

เอกสารแนบ

CONTENTS

3. สอบทานการปฏิิบัติตามกฎหมาย

คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบไดำ้สอบท�นิแลิะกิำ�กิับดำูแลิให้บริิษััท
แลิะบริิษััทย�อยปีฏิิบัต้ิต้�มกิฎริะเบียบ นิโยบ�ย แลิะดำำ�เนิินิ
กิิจกิ�ริต้��งๆ อย��งถูกิต้้องต้�มกิฎหม�ยว��ดำ้วยหลิักิทริัพีย์แลิะ
ต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ ข้อกิำ�หนิดำของคณะกิริริมกิ�ริกิำ�กิับหลิักิทริัพีย์
แลิะต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ ต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์แห�งปีริะเทศัไทย แลิะ
กิฎหม�ยที�เกิี�ยวข้องกิับธุุริกิิจของบริิษััท
คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบไม�พีบข้อบ�งชีท� ที� �ำ ให้เช่อ� ว�� มีขอ้ บกิพีริ�อง
เกิี�ยวกิับกิ�ริไม�ปีฏิิบัต้ิต้�ม แลิะ/หริ่อ กิ�ริปีฏิิบัต้ิที�ขัดำแย้งกิับ
ข้อกิำ�หนิดำ ริะเบียบแลิะกิฎหม�ยที�เกิี�ยวข้อง
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ
เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษััท เสนอค่าตอบแทน และ
เลิกจ้างบุคคลดังกล่าว

ของผลิง�นิกิ�ริต้ริวจสอบที�ผ��นิม� ทักิษัะ คว�มริู้คว�มส�ม�ริถ
แลิะปีริะสบกิ�ริณ์ ข องผู ้ ส อบบั ญ่ ชี ริวมถึ ง คว�มเหม�ะสม
ของค��สอบบัญ่ชี
คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ มี ม ต้ิ เ สนิอริ�ยช่� อ ผู ้ ส อบบั ญ่ ชี
(ต้�มริ�ยนิ�มดำ้�นิลิ��ง) จ�กิ บริิษััท เอเอ็นิเอส ออดำิท จำ�กิัดำ
ต้�อที�ปีริะชุมคณะกิริริมกิ�ริแลิะที�ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิ เพี่�อเปี็นิผู้สอบ
บัญ่ชีของบริิษััท ปีริะจำ�ปีี 2565 แลิะไดำ้เจริจ�ขอลิดำค��ต้อบแทนิ
กิ�ริสอบบัญ่ชีปีริะจำ�ปีี 2565 ให้สอดำคลิ้องกิับโคริงสริ้�งริ�ยไดำ้
ของกิลิุ�มบริิษััท โดำยค��สอบบัญ่ชีปีริะจำ�ปีี 2565 เปี็นิจำ�นิวนิเงินิ
ไม�เกิินิ 2,200,000บ�ท (สองลิ้�นิสองแสนิบ�ท) ลิดำลิง 4.35%
จ�กิปีีกิ�อนิหนิ้� ซั่ึ�งมีค��ต้อบแทนิกิ�ริสอบบัญ่ชีเปี็นิจำ�นิวนิเงินิ
ทั�งสิ�นิไม�เกิินิ 2,300,000 บ�ท (สองลิ้�นิส�มแสนิบ�ท)

คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบไดำ้ พีิ จ �ริณ�คั ดำ เลิ่ อ กิผู้ ส อบบั ญ่ ชี
โดำยพีิ จ �ริณ�ถึ ง คว�มเปี็ นิ อิ ส ริะของผู ้ ส อบบั ญ่ ชี คุ ณ ภั�พี

ริ�ยช่�อผู้สอบบัญ่ชีที�จะเสนิอให้เปี็นิผู้สอบบัญ่ชีบริิษััท ปีริะจำ�ปีี 2565 ดำังนิี�
รายชื่อผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

จำานวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษััทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา

นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล

9575

3 ปี : ปี 2562-2564

และ/หรือ

นายเสถึียร วงศ์สนันท์

3495

2 ปี : ปี 2560-2561

และ/หรือ

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล

3500

-

และ/หรือ

นายวิชัย รุจิตานนท์

4054

-

และ/หรือ

นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล

5946

3 ปี : ปี 2557-2559

5. สอบทานและให้ ค วามเห็ น ต่ อ รายการระหว่ า งกั น หรื อ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึึงประเด็น
การเปิดเผยข้อมูล

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเสี่ยงในการ
ดำาเนินงานของกลุ่มบริษััท และได้นำาเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการเพื่อพิจารณาและหาแนวทางในการป้องกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบมีกิ�ริสอบท�นิคว�มเหม�ะสมเกิี�ยวกิับ
วิธุีปีฏิิบัต้ิในิกิ�ริเข้�ทำ�ริ�ยกิ�ริที�เกิี�ยวโยงกิันิหริ่อริ�ยกิ�ริที�อ�จ
มีคว�มขัดำแย้งท�งผลิปีริะโยชนิ์ที�เกิิดำขึ�นิในิริะหว��งปีี โดำยบริริจุ ทั�งนิี� คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบไดำ้ปีฏิิบัต้ิหนิ้�ที�ต้�มขอบเขต้
เข้�เปี็นิว�ริะในิกิ�ริปีริะชุม แลิะไดำ้มีกิ�ริทบทวนิกิ�ริเปีิดำเผย หนิ้�ที�คว�มริับผิดำชอบอย��งคริบถ้วนิ ดำ้วยคว�มริอบคอบแลิะ
ข้ อ มู ลิ ที� เ กิี� ย วข้ อ งเพี่� อ ให้ ถู กิ ต้้ อ งแลิะคริบถ้ ว นิ เปี็ นิ ไปีต้�ม มีคว�มเปี็นิอิสริะ เพี่�อปีริะโยชนิ์สูงสุดำของ บริิษััท
กิฎหม�ยแลิะข้อกิำ�หนิดำของคณะกิริริมกิ�ริกิำ�กิับหลิักิทริัพีย์แลิะ
ต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์แห�งปีริะเทศัไทย
6. คณะกรรมการฯได้ จั ด ทำา รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปีของบริษััทเป็นประจำาทุกปี
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เอกสารแนบ 7

รายงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานของคณะกรรมีการสรรหุ้า และพิจารณาค่าตอบแทุน
เรียน ท่านผู้ถึือหุ้น บริษััท บิวเดอสมาร์ท จำากัด (มหาชน)

คณะกิริริมกิ�ริสริริห� แลิะพีิ จ �ริณ�ค� � ต้อบแทนิ บริิ ษัั ท บิวเดำอสม�ริ์ท จำ�กิัดำ (มห�ชนิ) (“บริิษััท”) ปีริะกิอบดำ้วยกิริริมกิ�ริ
อิสริะจำ�นิวนิ 3 ท��นิ ซั่ึ�งไดำ้ริับกิ�ริแต้�งต้ั�งจ�กิที�ปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิ มีว�ริะกิ�ริดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งคริ�วลิะ 3 ปีี กิริริมกิ�ริสริริห� แลิะ
พีิจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิ ทุกิท��นิมีคุณสมบัต้ิคริบถ้วนิต้�มหนิ้�ที�แลิะคว�มริับผิดำชอบที�ไดำ้กิำ�หนิดำไว้ ซั่ึ�งสอดำคลิ้องกิับข้อกิำ�หนิดำแลิะ
แนิวท�งปีฏิิบัต้ิที�ดำีสำ�หริับคณะกิริริมกิ�ริสริริห� แลิะพีิจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิ ทั�งของสำ�นิักิง�นิคณะกิริริมกิ�ริกิำ�กิับหลิักิทริัพีย์แลิะ
ต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ แลิะต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์แห�งปีริะเทศัไทย ในิริอบปีี 2564 คณะกิริริมกิ�ริสริริห� แลิะพีิจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิไดำ้มกิี �ริ
ปีริะชุม 1 คริัง� ทัง� นิี� มีริ�ยลิะเอียดำกิ�ริเข้�ริ�วมปีริะชุมของคณะกิริริมกิ�ริสริริห�แต้�ลิะท��นิ ดำังนิี�
สริุ ปี ส�ริะสำ � คัญ่ในิกิ�ริปีฏิิบั ต้ิหนิ้�ที� ริะหว��งปีี 2564 แลิะคว�มเห็นิของคณะกิริริมกิ�ริ ดำังนิี�
นายเอนก พิเชฐพงศา

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง

นายมาร์ค เดวิด เรมีแจน

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง

นายออเสน การบริสุทธิ์

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทั

คณะกิริริมกิ�ริสริริห�ไดำ้ทบทวนิแลิะพีิจ�ริณ�โคริงสริ้�งของ
คณะกิริริมกิ�ริบริิ ษัั ท ทั� ง ในิเริ่� อ งของจำ� นิวนิคณะกิริริมกิ�ริ
8 ท��นิยังคงเหม�ะสมกิับขนิ�ดำ แลิะปีริะเภัทของธุุริกิิจ ริวมถึง
คุณสมบัต้ิของกิริริมกิ�ริแต้�ลิะคนิในิดำ้�นิทักิษัะ ปีริะสบกิ�ริณ์
คว�มส�ม�ริถเฉพี�ะดำ้�นิที�เกิี�ยวข้องกิับธุุริกิิจของบริิษััท
2. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกิริริมกิ�ริไดำ้ทบทวนิแลิะพีิจ�ริณ�คุณสมบัต้ิของบุคคลิที�
เปี็นิกิริริมกิ�ริอิสริะของบริิษััทในิปีัจจุบันิ เหม�ะสมกิับลิักิษัณะ
เฉพี�ะของบริิษััท แลิะคว�มเปี็นิอิสริะเปี็นิไปีต้�มหลิักิเกิณฑ์์
ที�สำ�นิักิง�นิ กิ.ลิ.ต้. กิำ�หนิดำ
3. พิจารณาสรรหากรรมการ

3.1 ดำ้ ว ยคณะกิริริมกิ�ริ ต้ริะหนิั กิ ถึ ง คว�มสำ � คั ญ่ ของ
กิ�ริกิำ�กิับดำูแลิกิิจกิ�ริที�ดำี จึงเชิญ่ผู้ถ่อหุ้นิเสนิอว�ริะ
กิ�ริปีริะชุ ม ส�มั ญ่ ผู้ ถ่ อ หุ้ นิ แลิะเสนิอช่� อ บุ ค คลิที� มี
คุ ณ สมบั ต้ิ เ หม�ะสมเพี่� อ เข้ � ริั บ กิ�ริคั ดำ เลิ่ อ กิเปี็ นิ

บริิ ษัั ท บิ ว เดอสมาริ์ ท จำำ ากัั ด (มหาชน)

กิริริมกิ�ริบริิ ษัั ท สำ� หริั บ กิ�ริปีริะชุ ม ส�มั ญ่ ผู้ ถ่ อ หุ้ นิ
ปีริะจำ�ปีี 2564 ลิ�วงหนิ้� โดำยผู้ถ่อหุ้นิส�ม�ริถเสนิอ
ว�ริะกิ�ริปีริะชุม แลิะ/หริ่อ เสนิอช่�อบุคคลิเพี่�อเข้�ริับ
กิ�ริคัดำเลิ่อกิเปี็นิกิริริมกิ�ริบริิษััท ต้�มหลิักิเกิณฑ์์ท�ี
บริิษััทกิำ�หนิดำ ซั่ึ�งบริิษััทไดำ้เผยแพีริ�หลิักิเกิณฑ์์ดำังกิลิ��ว
ไว้บนิเว็บไซั่ต้์ข องบริิษััท ต้ั�งแต้�วันิที� 14 มกิริ�คม
พี.ศั. 2564 จนิถึงวันิที� 15 กิุมภั�พีันิธุ์ พี.ศั. 2564 แลิะ
หลิังจ�กิคริบกิำ�หนิดำ ปีริ�กิฎไม�มีผู้ถ่อหุ้นิใดำเสนิอเข้�ม�
3.2 คณะกิริริมกิ�ริไดำ้พีิจ�ริณ�แลิะมีมต้ิเสนิอต้�อที�ปีริะชุม
ส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิปีริะจำ�ปีี 2564 เพี่�อพีิจ�ริณ�แลิะอนิุมัต้ิ
กิ�ริเลิ่ อ กิต้ั� ง กิริริมกิ�ริ จำ � นิวนิ 3 ท� � นิจ�กิทั� ง หมดำ
3 ท��นิที�คริบกิำ�หนิดำออกิต้�มว�ริะ ค่อ นิ�ยวริุต้ม์
ภั�ณุพีัฒนิพีงศั์ , นิ�งส�วพีิชญ่์ธุิดำ� ภั�ณุพีัฒนิพีงศั์
แลิะ นิ�ยออเสนิ กิ�ริบริิ สุ ท ธุิ� ให้ กิ ลิั บ เข้ � ม�ดำำ� ริง
ต้ำ�แหนิ่งต้�มเดำิมต้�อไปีอีกิว�ริะหนิึ�ง เนิ่�องจ�กิบุคคลิ
ดำังกิลิ��วเปี็นิผูม้ คี ว�มริูค้ ว�มส�ม�ริถทีเ� ปี็นิคุณปีริะโยชนิ์
ต้�อบริิษััท

ริายงานปริะจำำ าปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)
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4. พิจาณาค่าตอบแทนประจำาปีของกรรมการ

คณะกิริริมกิ�ริพีิ จ �ริณ�ทบทวนิค� � ต้อบแทนิปีริะจำ� ปีี ข อง
กิริริมกิ�ริ แลิะเสนิอต้�อที�ปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิปีริะจำ�ปีี 2564
เพี่�อพีิจ�ริณ�แลิะอนิุมัต้ิกิ�ริกิำ�หนิดำค��ต้อบแทนิกิริริมกิ�ริแลิะ
กิริริมกิ�ริต้ริวจสอบปีริะจำ � ปีี 2564 แลิะพีิ จ�ริณ�อนิุ มั ต้ิ ใ นิ
หลิักิกิ�ริสำ�หริับกิ�ริจ��ยเงินิโบนิัสกิริริมกิ�ริปีริะจำ�ปีี2564 โดำย
มีริ�ยลิะเอียดำค��ต้อบแทนิ ดำังนิี�

5. การประเมินผลการปฏิิบติงานของคณะกรรมการ

คณะกิริริมกิ�ริไดำ้ปีริะเมินิผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของต้นิเองแบบทั�ง
คณะแลิะริ�ยบุคคลิ ปีริะจำ�ปีี ดำังนิี�

ผลิกิ�ริปีริะเมิ นิ ผลิกิ�ริปีฏิิ บั ต้ิ ง �นิของต้นิเองแบบทั� ง คณะ
โดำยคำ�นิึงถึง
1. โคริงสริ้�งแลิะคุณสมบัต้ิของคณะกิริริมกิ�ริสริริห� คะแนินิ
เฉลิี�ย 3.81
(1) ค��เบี�ยปีริะชุมกิริริมกิ�ริแลิะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบต้�อกิ�ริ 2. กิ�ริส่�อส�ริแลิะกิ�ริปีริะส�นิง�นิริะหว��งคณะกิริริมกิ�ริ แลิะ
ปีริะชุม ซั่ึ�งมีอัต้ริ�เท��กิับปีี 2563 ดำังนิี�
กิ�ริมีส�วนิริ�วมในิกิ�ริปีริะชุม คะแนินิเฉลิี�ย 3.50
• ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริ
3. บทบ�ท หนิ้�ที� แลิะคว�มริับผิดำชอบของคณะกิริริมกิ�ริ
25,000 บ�ท (สองหม่�นิห้�พีันิบ�ท) ต้�อคริั�ง
คะแนินิเฉลิี�ย 3.33
• ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ
25,000 บ�ท (สองหม่�นิห้�พีันิบ�ท) ต้�อคริั�ง
ผลิกิ�ริปีริะเมินิผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของต้นิเองแบบริ�ยบุคคลิ โดำย
• กิริริมกิ�ริแลิะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ
คำ�นิึงถึง
20,000 บ�ท (สองหม่�นิบ�ท) ต้�อคริั�ง
1. คว�มโดำดำเดำ� นิ ในิกิ�ริใช้ ค ว�มริู ้ ค ว�มส�ม�ริถ ของ
คณะกิริริมกิ�ริสริริห� คะแนินิเฉลิี�ย 4.00
ทั�งนิี� ค��เบี�ยปีริะชุมกิริริมกิ�ริแลิะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ ปีริะจำ�ปีี 2. กิ�ริมีวิสัยทัศันิ์ ในิกิ�ริสริ้�งมูลิค��เพีิ�มแกิ�กิิจกิ�ริในิริะยะย�ว
2564 ริวมทั�งสิ�นิไม�เกิินิ 2,280,000 บ�ท (สองลิ้�นิสองแสนิ
คะแนินิเฉลิี�ย 3.67
แปีดำหม่�นิบ�ท)
3. คว�มเอ�ใจใส� ต้ � อ หนิ้ � ที� แ ลิะคว�มริั บ ผิ ดำ ชอบ แลิะ
คว�มพีริ้อมในิกิ�ริปีฏิิบัต้ิหนิ้�ที�แลิะกิ�ริอุทิศัเวลิ� คะแนินิ
(2) หลิักิกิ�ริกิำ�หนิดำเงินิโบนิัสสำ�หริับปีี 2564 อนิุมัต้ิไว้ดำังนิี�
เฉลิี�ย 3.75
• จะพีิจ�ริณ�จ��ยโบนิัสกิริริมกิ�ริ เม่�อผลิปีริะกิอบกิ�ริ
ของบริิษััทมีกิำ�ไริ (งบกิ�ริเงินิริวม)
ทั�งนิี� คณะกิริริมกิ�ริสริริห� แลิะพีิจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิไดำ้ปีฏิิบัต้ิ
• จ��ยในิอัต้ริ�ไม�เกิินิริ้อยลิะ 5 ของกิำ�ไริสุทธุิ (พีิจ�ริณ� หนิ้ � ที� ต้ �มขอบเขต้หนิ้ � ที� คว�มริั บ ผิ ดำ ชอบอย� � งคริบถ้ ว นิ
จ�กิงบกิ�ริเงินิริวม) สูงสุดำไม�เกิินิ 3,000,000 บ�ท ( ดำ้วยคว�มริอบคอบแลิะมีคว�มเปี็นิอิสริะ เพี่�อปีริะโยชนิ์สูงสุดำ
ส�มลิ้�นิบ�ท) (เปี็นิอัต้ริ�เดำียวกิันิกิับปีี 2563)
ของบริิษััท
• ให้ ปี ริะธุ�นิกิริริมกิ�ริเปี็ นิ ผู ้ จั ดำ สริริโบนิั ส ดำั ง กิลิ� � วให้
กิริริมกิ�ริแต้�ลิะท��นิ

(ในินิ�มของคณะกิริริมกิ�ริสริริห� แลิะพีิจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิ)
นายเอนก พึิเชฐพึงศา
ประธานกรรมิการสิรรหา และพึิจารณาค่าตอบแทน
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