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เรียน ทุ่านผู้้�ถืือหุุ้�นทุี�เคารพ

ปี	 2564	 ยังคงเป็นปีที่่�ที่้าที่ายเป็นอย่างมากสำาหรับกลุ่มบริษััที่	
เน่�องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดูข้องเชุ่�อ	COVID	19	ที่่�ยังคงเกิดูข้้�น
อย่างต่อเน่�อง	 ส่งผู้ลกระที่บอย่างมากต่อโครงการอสังหาริมที่รัพย์
ข้องบร ิษั ัที่	ที่ ั �งโครงการแสนสรา	ห ัวห ิน	ซึ่ ่ �งล ูกค ้าส ่วนใหญ่เป ็น
ชุาวต่างชุาติที่่�ยังไม่สามารถูเดูินที่างเข้้ามาในประเที่ศไที่ยไดู้	 และส่วน
งานโครงการคอนโดูมิเน่ยมข้อง	บริษััที่	ที่่ค	ดู่เวลลอปเมนที่์	จำากัดู	
ซึ่่�งลูกค้าชุะลอการตัดูสินใจซึ่่�อเพราะสภาวะเศรษัฐกิจ	 ในส่วนธุรกิจ
จำาหน่ายวัสดูุก่อสร้างบริษััที่ยังคงม่ผู้ลประกอบการที่่�เป็นบวกแต่ใน
อัตราที่่�ลดูลงเม่�อเที่่ยบกับปีก่อนหน้า	 อย่างไรก็ตามบริษััที่ไดู้ระดูม
ความคิดูและวางกลยุที่ธ์ ในการบริหาร ให้สอดูคล้องกับการ
เปล่ �ยนแปลงต่างๆ	 รวมถู่งควบคุมต้นทีุ่นและค่าใชุ้จ่ายอย่างรัดูกุม	
เพ่�อรักษัาสภาพคล่องข้องบริษััที่ให้สามารถูดูำาเนินธุรกิจอย่างต่อเน่�อง	
และกลับมาเติบโตไดู้

ในปี	2564	บริษััที่ไดู้มุ่งเน้นเร่�องการพัฒนาอย่างต่อเน่�อง	4	ดู้านหลัก		
ค่อ	 1)	 การบริหารต้นทีุ่นอย่างม่ประสิที่ธิภาพ	 2)	 ให้ความชุ่วยเหล่อ
ที่่�มากกว่าการให้บริการ	3)	รักษัาชุ่�อเส่ยงข้องบริษััที่ในดู้านคุณภาพ
สินค้าและการให้บริการ	 4)	 การให้บริการที่่ �รวดูเร็วในทีุ่กข้ั �นตอน	
อย่างเป็นระบบ	

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

ดู้วยความนับถู่อ

นายสัญชัย  เนื�องสิทุธิ์ 
ประธานเจ�าหน�าที่่�บริหาร

สาส์นจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร



CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนิบ

06 บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

คณะกรรมีการ
บริษััท

นายเอนก พิเชฐพงศา
•	 ประธานกรรมการ
•	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแที่น

นายสุเรช ซ้บรามีาเนียมี
•	 กรรมการบริษััที่
•	 กรรมการบริหาร

นายสัญชัย เนื�องสิทุธิ์
•	 รองประธานกรรมการ
•	 กรรมการบริหาร
•	 ประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร	กลุ่มบริษััที่	บ่เอสเอ็ม

นายวรุตมี์ ภาณุพัฒนพงศ์
•	 กรรมการบริษััที่
•	 กรรมการบริหาร
•	 ประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร	:		
บริษััที่	ที่่ค	ดู่เวลลอปเมนที่์	จำากัดู



CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนิบ

06 บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

คณะกรรมีการ
บริษััท

นายเอนก พิเชฐพงศา
•	 ประธานกรรมการ
•	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแที่น

นายสุเรช ซ้บรามีาเนียมี
•	 กรรมการบริษััที่
•	 กรรมการบริหาร

นายสัญชัย เนื�องสิทุธิ์
•	 รองประธานกรรมการ
•	 กรรมการบริหาร
•	 ประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร	กลุ่มบริษััที่	บ่เอสเอ็ม

นายวรุตมี์ ภาณุพัฒนพงศ์
•	 กรรมการบริษััที่
•	 กรรมการบริหาร
•	 ประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร	:		
บริษััที่	ที่่ค	ดู่เวลลอปเมนที่์	จำากัดู

07บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

นายมีาร์ค เด้วิด้ เรมีิแจน
•	 กรรมการบริษััที่
•	 กรรมการอิสระ	
•	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
•	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแที่น

นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย
•	 กรรมการบริษััที่
•	 กรรมการอิสระ
•	 กรรมการตรวจสอบ

นางสาวพิชญ์ธิด้า ภาณุพัฒนพงศ์
•	 กรรมการบริษััที่	

นายออเสน การบริสุทุธิ์
•	 กรรมการบริษััที่
•	 กรรมการอิสระ
•	 กรรมการตรวจสอบ
•	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแที่น



CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนิบ

08 บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

บริิษััท หริือ BSM หมายถึึง บริษััท บิวเดอสมาร์ท จำากัด (มหาชน)

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

สำานักังาน กั.ล.ต. หมายถึึง สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักัทริัพย์ฯ หมายถึึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

mai หมายถึึง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

คำาจำากัด้ความี



08 บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

บริิษััท หริือ BSM หมายถึึง บริษััท บิวเดอสมาร์ท จำากัด (มหาชน)

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

สำานักังาน กั.ล.ต. หมายถึึง สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักัทริัพย์ฯ หมายถึึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

mai หมายถึึง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

คำาจำากัด้ความี

09บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

การประกอบธุรกิจ 
และผลการดำาเนินงาน 



CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนิบ

10 บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

1.1 นโยบายและภาพรวมีการประกอบธุรกิจ
บริิษััท เริิ�มดำำ�เนิินิธุุริกิิจในิปีี 2544 โดำยเริิ�มต้้นิจ�กิกิ�ริจำ�หนิ่�ย
ผลิิต้ภััณฑ์์เพีียง 2 กิลิุ�ม ไดำ้แกิ� ริะบบอลิูมิเนิียม Alloy แลิะเปี็นิ
ตั้วแทนิจำ�หน่ิ�ยผลิิต้ภััณฑ์์ของบริิษััท ไทยผลิิต้ภััณฑ์์ยิบซัั่�ม จำ�กัิดำ
 (มห�ชนิ) โดำยท�งบริิษััทมีทีมง�นิในิกิ�ริพีัฒนิ�ริูปีแบบ
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 รีิสอร์ิทชั�นินิำ�หลิ�ยโคริงกิ�ริทั�งในิปีริะเทศัแลิะต้��งปีริะเทศั 
ธุุริกิิจของ บริิษััทมีกิ�ริขย�ยต้ัวอย��งต้�อเนิ่�อง จนิกิริะทั�งเข้�

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�หริับปีริะเทศัที�ต้ั� งอยู� ในิภัูมิภั�คเขต้ริ้อนิช่�นิ  
จดัำจำ�หนิ่�ยในิปีริะเทศัไทย โดำยจัดำต้ั �งบริิษััท ดำีแอนิดำ์ดำับบลิิว
 (เอเชีย) จำ�กิัดำ (“D&W”) เปี็นิผู้ผลิิต้แลิะจำ�หนิ่�ยริะบบปีริะตู้
หนิ้�ต้��งคุณภั�พีสูง (ปีัจจุบันิไดำ้เปีลิี�ยนิช่�อเปี็นิบริิษััท อัลิลิอย 
โซั่ลิูชั�นิส์ เอเชีย จำ�กิัดำ [“ASA”])

โครงสร�างและการด้ำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษััท1
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โซั่ลิูชั�นิส์ เอเชีย จำ�กิัดำ [“ASA”])

โครงสร�างและการด้ำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษััท1

11บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

ปีัจจุบันิธุุริกิิจจำ�หนิ่�ยวัสดำุกิ�อสริ้�งมี 3 กิลิุ�มผลิิต้ภััณฑ์์หลิักิ
ไดำ้แกิ� 1) ริะบบฝ้้�เพีดำ�นิ แลิะผนิังยิปีซั่ั�ม (Gypsum Wall & 
Cel l ing) 2)ริะบบอลิูมิ เนิียมสำ�หริับง�นิต้กิแต้�งภั�ยในิ 
(Aluminium for Interiors) แลิะ 3) ริะบบปีริะตู้หน้ิ�ต้��งคุณภั�พีสูง
 (High Performance Doors&Windows) โดำยบริิษััทยังคงริักิษั�
จุดำแข็งในิเริ่�องของผลิิต้ภััณฑ์์ที�มีนิวัต้กิริริม ดำีไซั่นิ์สวยง�ม โดำดำ
เดำ�นิ ต้อบสนิองคว�มต้้องกิ�ริของลิูกิค้�ไดำ้เปี็นิอย��งดำีแลิ้ว 
บริิษััทยังมีช�องท�งกิ�ริจัดำจำ�หนิ่�ยที�หลิ�กิหลิ�ยริวมถึงพีัฒนิ�
สู�ริะบบออนิไลินิ์ มีคลิังสินิค้�ขนิ�ดำใหญ่�เพี่�อเกิ็บสินิค้�ริองริับ
คว�มต้้องกิ�ริของลิูกิค้�ไดำ้ทันิเวลิ� มีริะบบกิ�ริจัดำส�งที�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

ในิปีี 2560 บริิษััทเลิ็งเห็นิถึงช�องท�งแลิะโอกิ�สในิธุุริกิิจพีัฒนิ�
อสังห�ริิมทริัพีย์ ปีริะเภัทคอนิโดำมิเนิียม Low–rise แลิะไดำ้
ศัึกิษั�ริ�ยลิะเอียดำโคริงกิ�ริ The Teak Sukhumvit 39 แลิ้ว 
พีบว��กิ�ริเข้�ลิงทุนิในิโคริงกิ�ริดำังกิลิ��วส�ม�ริถต้�อยอดำธุุริกิิจ
ใหม�ของบริิษััท แลิะเสริิมสริ้�งขีดำคว�มส�ม�ริถในิกิ�ริแข�งขันิ 
แลิะเพีิ �มโอกิ�สท�งธุ ุริกิ ิจให้กิ ับบริ ิษั ัท ดำ ังนิ ั �นิเม ่ �อว ันิท ี � 13 
พีฤศัจิกิ�ยนิ 2560 คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทจึงมต้ิเห็นิควริให้ลิงทุนิ
ในิโคริงกิ�ริพีัฒนิ�อสังห�ริิมทริัพีย์ โดำยเข้�ซั่่�อทริัพีย์สินิของ
โคริงกิ�ริ The Teak Sukhumvit 39 ซั่ึ�งเปี็นิโคริงกิ�ริพีัฒนิ�
อสังห�ริิมทริัพีย์ 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�ริเปีลีิ�ยนิแปีลิงที�สำ�คัญ่ภั�ยในิกิลุิ�มบริิษััท 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

บริิห�ริง�นิ ลิดำต้้นิทุนิแลิะบริิห�ริค��ใช้จ��ยให้มีปีริะสิทธุิภั�พี
ม�กิขึ�นิ คณะผู้บริิห�ริไดำ้ริะดำมคว�มคิดำแลิะว�งกิลิยุทธุ์ในิกิ�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 ดำีแอนิดำ์ดำั บบลิิว (เอเชีย) 
จำ�กิัดำ เปี็นิ บริิษััท อัลิลิอย โซั่ลิูชั �นิส์ (เอเชีย) จำ�กิัดำ แลิะ 
ริับโอนิหนิ่วยธุุริกิิจอัลิลิอย จ�กิ บริิษััท บิวเดำอสม�ริ์ท จำ�กิัดำ 
(มห�ชนิ) วัต้ถุปีริะสงค์เพี่�อให้เปี็นิหนิ่วยธุุริกิิจริะบบปีริะตู้ 
หนิ�้ต้��ง อลิมูเินิยีมแลิะกิริะจกิทั�งหมดำ เพี่�อต้อบโจทย์กิ�ริบริกิิ�ริ
ลิูกิค้�ทั�ง อ�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 
จดำทะเบยีนิจดัำต้ั�งบริษิัทั ไทม ์แอนิดำ ์ทคี จำ�กิดัำ ขึ�นิ เพี่�อปีริะกิอบ
กิิจกิ�ริพีัฒนิ�อสังห�ริิมทริัพีย์ปีริะเภัท Ultra-Luxury houses

1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมหลักขององค์กร ทิศทางและแผนงาน
ในอีก 3 ปีข้างหน้า

วิสัยทัศน์ vision
คิดำค้นิ สร้ิ�งสริริค์ ผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสร้ิ�งคุณภั�พีสูง เพ่ี�อชีวิต้ที�ดีำขึ�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
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ทิิศทิางและแผนงานในอีีก 3 ปีีข้้างห น้า
กลุ่่ �มบริิษััท ได้้ริับการิเห็็นชอบจากคณะกริริมการิบริิษััทใน

การิกำาห็นด้ทิศทางในการิทำาธุ่ริกิจในอีก 3 ปีีข้้างห็น้า โด้ยกลุ่่�ม

 บริิษััทจะสริ้างการิเติิบโติข้องธุ่ริกิจโด้ยแบ�งโคริงสริ้างแลุ่ะสริ้าง

ความยั�งยืนข้องแติ�ลุ่ะข้องสายธุ่ริกิจ บริิห็าริสินทริัพย์ที�มีอย่�ให็้

เกิด้ริายได้้แลุ่ะปีริะโยชน์ส่งส่ด้ พัฒนาธุ่ริกิจติ�อยอด้ให็้เติิบโติ

อย�างยั�งยืนโด้ยความริ�วมมือข้องพันธุมิติริทางธุ่ริกิจ แลุ่ะเสริิมสร้ิาง

ความแข็้งแกริ�งให้็กลุ่่�มบริิษััทผ่�านผ่ลุ่ปีริะกอบการิแติ�ลุ่ะสายธุ่ริกิจ 

สำาห็ริับบริิษััท บิวเด้อสมาริ์ท จำากัด้ (มห็าชน) ในปีีที�ผ่�านมา 

คณะกริริมการิได้้พิจาริณาทบทวนวิส ัยทัศน์ พันธุกิจ แลุ่ะ

ค�านิยมข้ององค์กริ มีมติิให็้บริิษััทด้ำาเนินงานติามวิสัยทัศน์ข้อง

บริิษััท ในการิที�จะคิด้ค้น สร้ิางสริริค์ ผ่ลิุ่ติภััณฑ์์ก�อสร้ิางค่ณภัาพส่ง 

เพื�อชีวิติที�ด้ีข้้�น โด้ยมีพันธุกิจ 3 ข้้อ คือ 1)คิด้ค้นผ่ลุ่ิติภััณฑ์์แลุ่ะ

บริิการิ ที�มีค่ณภัาพแลุ่ะนวัติกริริม 2) ส�งมอบสินค้าแลุ่ะบริิการิ

ที�มีค่ณภัาพ ริวด้เริ็ว แลุ่ะค่้มริาคา 3)สริ้างธุ่ริกิจให็้เติิบโติอย�าง

ยั�งยืน ซึ่้�งใช้ค�านิยมห็ลุ่ักข้ององค์กริ 6 ข้้อ เปี็นติัวข้ับเคลุ่ื�อน

ธุ่ริกิจข้องบริิษััท อันได้้แก� 1) การิทำางานเปี็นทีม 2) ม่ �งมั �น

บริิการิลุ่่กค้า 3) ม่ �งเน้นค่ณภัาพ 4) มีความคิด้สริ้างสริริค์ 

5) พัฒนาอย�างติ�อเน่�อง 6) ย้ด้มั�นความซึ่ื�อติริง

การิด้ำาเนินงานข้องบริิษััทในปีี 2564 บริิษััทยังคงม่�งเน้นการิพัฒนา

อย�างติ�อเน่�องใน 4 เริื�องห็ลุ่ัก แติ�เพิ�มเติิมความใส�ใจ (CARE) 

มากยิ�งข้้�น โด้ยบริิษััทมีแนวทางการิทำางานให็้ผ่่้บริิห็าริแลุ่ะ

พนักงานใส�ใจใน 4 ด้้าน ได้้แก� การิบริิห็าริต้ินท่นอย�างมีปีริะสิทธิุภัาพ 

การิให็้ความช�วยเห็ลุ่ือ การิริักษัาชื�อเสียง แลุ่ะความริวด้เริ็ว

• การิบริิห็าริติ้นท่นอย�างมีปีริะสิทธิุภัาพ : เนื�องจากภัาวะ

เศริษัฐกิจที�ย ังไม �ฟื้ ้ �นติ ัว ย ังคงมีความไม�แน ่นอนส่ง 

การิปีริะห็ยัด้แลุ่ะควบค่มค�าใช้จ�าย ริวมถึ้งการิติัด้ค�าใช้จ�ายที�

ไม�จำาเปี็นออก จ้งเปี็นสิ�งสำาคัญแลุ่ะจำาเปี็น บริิษััทจ้งนำา

นโยบายน้�มาใช้กับการิทำางานภัายในข้อง บริิษััท แลุ่ะยังใช้

นโยบายน้�ในการิให็้บริิการิลุ่่กค้าอีกด้้วย โด้ยใส�ใจจัด้ห็า

สินค้าที�ให้็ลุ่่กค้าจ�ายน้อยลุ่งแติ�ยังคงได้้รัิบสินค้าที�มีค่ณภัาพ 

เพื�อช�วยลุ่่กค้าบริิห็าริงบปีริะมาณได้้ด้ีข้้�น

• การิให็้ความช�วยเห็ลืุ่อ : บริิษััทมีนโยบายการิให็้บริิการิโด้ย

การิใส�ใจในการิบริิการิมากข้้�น แลุ่ะคำาน้งถึ้งลุ่่กค้าเปี็นห็ลัุ่ก 

ในการิข้ายแลุ่ะการิบริิการิ เพื�อให็้ลุ่่กค้าปีริะทับใจ

• การิริักษัาชื�อเสียง : บริิษััทม่�งมั�นในการิริักษัาค่ณภัาพสินค้า 

ค่ณภัาพการิบริิการิด้้วยการิเอาใจใส� เปี็นมิติริ แลุ่ะให็้บริิการิ

ด้้วยความส่ภัาพ เพื�อให็้ลุ่่กค้าปีริะทับใจแลุ่ะเกิด้การิแนะนำา

บอกติ�อ

• ความริวด้เริ็ว : ความริวด้เริ็วเปี็นห็น้�งในค�านิยมข้องบริิษััท 

ซึ่้�ง บริิษััทติริะห็นักในการิให็้บริิการิที�ริวด้เริ็วอย�างเปี็นริะบบ

ในท่กข้ั�นติอน ได้้แก� การิติิด้ติ�อให็้ข้้อม่ลุ่กับลุ่่กค้า การิทำา

ใบเสนอริาคา การิทำาแบบเสนอลุ่่กค้า การิส�งสินค้าติัวอย�าง 

การิอน่มัติิเคริดิ้ติ การิส�งสินค้า การิติิด้ติั�ง แลุ่ะสินค้าที�

นำาเสนอสามาริถึทำาให็้ลุ่่กค้าทำางานแลุ่้วเสริ็จได้้เริ็วข้้�นด้้วย

สำาห็ริับทิศทางการิทำาธุ่ริกิจข้องบริิษััทจากน้�ติ�อไปีอีก 3 ปีีข้้างห็น้า 

บริิษััทม่�งห็วังที�จะเปี็นผ่่้นำาในด้้าน ริะบบการิก�อสริ้างเริ็ว เพื�อที�

จะให็้บริิษััทมีการิเติิบโติอย�างยั�งยืนโด้ยความริ�วมมือข้อง

พันธุมิติริทางธุริ่กิจ โด้ยจะม่�งเน้น 4 เริื�อง คือ

1) พัฒนาสินค้าแลุ่ะบริิการิที�มีค่ณภัาพแลุ่ะส�งเสริิม ริะบบ

ก�อสริ้างเริ็ว 

2) ใชร้ิะบบแลุ่ะเทคโนโลุ่ยเีข้้ามาช�วยให็ก้าริทำางานมปีีริะสทิธุภิัาพ

มากข้้�น เช�น ริะบบติิด้ติามการิข้าย ริะบบการิอน่มัติิเคริด้ิติ 

ริะบบ warehouse ริะบบ logistic เปี็นติ้น

3) ส�งเสริิมแลุ่ะฝึึกอบริมให็้พนักงานมีความชำานาญในงานที�ทำา

 แลุ่ะริ่้ริะบบข้องบริิษััทเปี็นอย�างดี้

4) เพิ�มช�องทางในการิข้าย โด้ยพัฒนาการิข้าย online มากข้้�น
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ทิิศทิางและแผนงานในอีีก 3 ปีีข้้างห น้า
กลุ่่ �มบริิษััท ได้้ริับการิเห็็นชอบจากคณะกริริมการิบริิษััทใน

การิกำาห็นด้ทิศทางในการิทำาธุ่ริกิจในอีก 3 ปีีข้้างห็น้า โด้ยกลุ่่�ม

 บริิษััทจะสริ้างการิเติิบโติข้องธุ่ริกิจโด้ยแบ�งโคริงสริ้างแลุ่ะสริ้าง

ความยั�งยืนข้องแติ�ลุ่ะข้องสายธุ่ริกิจ บริิห็าริสินทริัพย์ที�มีอย่�ให็้

เกิด้ริายได้้แลุ่ะปีริะโยชน์ส่งส่ด้ พัฒนาธุ่ริกิจติ�อยอด้ให็้เติิบโติ

อย�างยั�งยืนโด้ยความริ�วมมือข้องพันธุมิติริทางธุ่ริกิจ แลุ่ะเสริิมสร้ิาง

ความแข็้งแกริ�งให้็กลุ่่�มบริิษััทผ่�านผ่ลุ่ปีริะกอบการิแติ�ลุ่ะสายธุ่ริกิจ 

สำาห็ริับบริิษััท บิวเด้อสมาริ์ท จำากัด้ (มห็าชน) ในปีีที�ผ่�านมา 

คณะกริริมการิได้้พิจาริณาทบทวนวิส ัยทัศน์ พันธุกิจ แลุ่ะ

ค�านิยมข้ององค์กริ มีมติิให็้บริิษััทด้ำาเนินงานติามวิสัยทัศน์ข้อง

บริิษััท ในการิที�จะคิด้ค้น สร้ิางสริริค์ ผ่ลิุ่ติภััณฑ์์ก�อสร้ิางค่ณภัาพส่ง 

เพื�อชีวิติที�ด้ีข้้�น โด้ยมีพันธุกิจ 3 ข้้อ คือ 1)คิด้ค้นผ่ลุ่ิติภััณฑ์์แลุ่ะ

บริิการิ ที�มีค่ณภัาพแลุ่ะนวัติกริริม 2) ส�งมอบสินค้าแลุ่ะบริิการิ

ที�มีค่ณภัาพ ริวด้เริ็ว แลุ่ะค่้มริาคา 3)สริ้างธุ่ริกิจให็้เติิบโติอย�าง

ยั�งยืน ซึ่้�งใช้ค�านิยมห็ลุ่ักข้ององค์กริ 6 ข้้อ เปี็นติัวข้ับเคลุ่ื�อน

ธุ่ริกิจข้องบริิษััท อันได้้แก� 1) การิทำางานเปี็นทีม 2) ม่ �งมั �น

บริิการิลุ่่กค้า 3) ม่ �งเน้นค่ณภัาพ 4) มีความคิด้สริ้างสริริค์ 

5) พัฒนาอย�างติ�อเน่�อง 6) ย้ด้มั�นความซึ่ื�อติริง

การิด้ำาเนินงานข้องบริิษััทในปีี 2564 บริิษััทยังคงม่�งเน้นการิพัฒนา

อย�างติ�อเน่�องใน 4 เริื�องห็ลุ่ัก แติ�เพิ�มเติิมความใส�ใจ (CARE) 

มากยิ�งข้้�น โด้ยบริิษััทมีแนวทางการิทำางานให็้ผ่่้บริิห็าริแลุ่ะ

พนักงานใส�ใจใน 4 ด้้าน ได้้แก� การิบริิห็าริต้ินท่นอย�างมีปีริะสิทธิุภัาพ 

การิให็้ความช�วยเห็ลุ่ือ การิริักษัาชื�อเสียง แลุ่ะความริวด้เริ็ว

• การิบริิห็าริติ้นท่นอย�างมีปีริะสิทธิุภัาพ : เนื�องจากภัาวะ

เศริษัฐกิจที�ย ังไม �ฟื้ ้ �นติ ัว ย ังคงมีความไม�แน ่นอนส่ง 

การิปีริะห็ยัด้แลุ่ะควบค่มค�าใช้จ�าย ริวมถึ้งการิติัด้ค�าใช้จ�ายที�

ไม�จำาเปี็นออก จ้งเปี็นสิ�งสำาคัญแลุ่ะจำาเปี็น บริิษััทจ้งนำา

นโยบายน้�มาใช้กับการิทำางานภัายในข้อง บริิษััท แลุ่ะยังใช้

นโยบายน้�ในการิให็้บริิการิลุ่่กค้าอีกด้้วย โด้ยใส�ใจจัด้ห็า

สินค้าที�ให้็ลุ่่กค้าจ�ายน้อยลุ่งแติ�ยังคงได้้รัิบสินค้าที�มีค่ณภัาพ 

เพื�อช�วยลุ่่กค้าบริิห็าริงบปีริะมาณได้้ด้ีข้้�น

• การิให็้ความช�วยเห็ลุ่ือ : บริิษััทมีนโยบายการิให็้บริิการิโด้ย

การิใส�ใจในการิบริิการิมากข้้�น แลุ่ะคำาน้งถึ้งลุ่่กค้าเปี็นห็ลัุ่ก 

ในการิข้ายแลุ่ะการิบริิการิ เพื�อให็้ลุ่่กค้าปีริะทับใจ

• การิริักษัาชื�อเสียง : บริิษััทม่�งมั�นในการิริักษัาค่ณภัาพสินค้า 

ค่ณภัาพการิบริิการิด้้วยการิเอาใจใส� เปี็นมิติริ แลุ่ะให็้บริิการิ

ด้้วยความส่ภัาพ เพื�อให็้ลุ่่กค้าปีริะทับใจแลุ่ะเกิด้การิแนะนำา

บอกติ�อ

• ความริวด้เริ็ว : ความริวด้เริ็วเปี็นห็น้�งในค�านิยมข้องบริิษััท 

ซึ่้�ง บริิษััทติริะห็นักในการิให็้บริิการิที�ริวด้เริ็วอย�างเปี็นริะบบ

ในท่กข้ั�นติอน ได้้แก� การิติิด้ติ�อให็้ข้้อม่ลุ่กับลุ่่กค้า การิทำา

ใบเสนอริาคา การิทำาแบบเสนอลุ่่กค้า การิส�งสินค้าติัวอย�าง 

การิอน่มัติิเคริดิ้ติ การิส�งสินค้า การิติิด้ติั�ง แลุ่ะสินค้าที�

นำาเสนอสามาริถึทำาให็้ลุ่่กค้าทำางานแลุ่้วเสริ็จได้้เริ็วข้้�นด้้วย

สำาห็ริับทิศทางการิทำาธุ่ริกิจข้องบริิษััทจากน้�ติ�อไปีอีก 3 ปีีข้้างห็น้า 

บริิษััทม่�งห็วังที�จะเปี็นผ่่้นำาในด้้าน ริะบบการิก�อสริ้างเริ็ว เพื�อที�

จะให็้บริิษััทมีการิเติิบโติอย�างยั�งยืนโด้ยความริ�วมมือข้อง

พันธุมิติริทางธุริ่กิจ โด้ยจะม่�งเน้น 4 เริื�อง คือ

1) พัฒนาสินค้าแลุ่ะบริิการิที�มีค่ณภัาพแลุ่ะส�งเสริิม ริะบบ

ก�อสริ้างเริ็ว 

2) ใชร้ิะบบแลุ่ะเทคโนโลุ่ยเีข้้ามาช�วยให็ก้าริทำางานมปีีริะสทิธุภิัาพ

มากข้้�น เช�น ริะบบติิด้ติามการิข้าย ริะบบการิอน่มัติิเคริด้ิติ 

ริะบบ warehouse ริะบบ logistic เปี็นติ้น

3) ส�งเสริิมแลุ่ะฝึึกอบริมให็้พนักงานมีความชำานาญในงานที�ทำา

 แลุ่ะริ่้ริะบบข้องบริิษััทเปี็นอย�างดี้

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)

ประตูหน้าต่าง
ตราสินค้า “Nulook”

ระบบประตูหน้าต่างสำาหรับงานภายนอก นิวลุค เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ
จากประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่ง บริษััทได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนผู้ผลิตและ 
จัดจำาหน่ายอย่างเป็นทางการเพียงผู้เดียวในประเทศไทย ประตูหน้าต่าง
นิวลุคมีให้เลือกหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของผู้อยู่อาศัย
และงานออกแบบที่พักอาศัยต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่ทันสมัย 
คงทน แข็งแรง ใช้งานสะดวก และดูแลรักษัาง่าย

2. มุ้งม้วนกันแมลง
(Retractable Insect Screens)

มุ้งม้วนกันแมลง ตราสินค้า 
“Freedom”

มุ้งม้วนกันแมลงไฮเทคด้วยระบบซิป เน้นการใช้งานที่ดีกว่าด้วยมีซิปเย็บ
ปิดด้านล่างป้องกันสัตว์เล็กๆ เข้าที่พักระหว่างการใช้มุ้งกันแมลง สะดวก
กว่าด้วยระบบเบรคสามารถึเปิดปิดมุ้งโดยหยุดได้ในทุกตำาแหน่งที่ต้องการ
เปิด ทั้งยังได้รับการออกแบบให้คงทน และ สามารถึใช้งานภายนอกได้

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
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3. อีลูมิเนียมสำาหรับตกแต่งภายใน 
(Aluminium for Interiors)

ระบบปีระตูบานเลื่อีน S40 
(Alloy S40 Sliding Door)

ระบบปีระตูบานเลื่อีนล้อีบน คือี ระบบปีระตูบานเลื่อีนทิี่เน้นดีไซน์กรอีบ
เฟรมให้บางกว่าเฟรมบานเลื่อีนทิั่วไปี 
เหมาะสำาหรับกลุ่มงานอีอีฟฟิศ และ งานคอีนโดมิเนียม

ระบบปีระตูบานเลื่อีน 
Vogue Wall

(Vogue Wall)

ระบบปีระตูบานเลื่อีนเกี่ยวล้อีล่าง คือี ระบบปีระตูบานเลื่อีนเกี่ยวทิี่ถูก
อีอีกแบบให้มีเฟรมกรอีบบานบางทิี่สุด และสามารถเกี่ยวบานเลื่อีนได้มาก
สุดถึง 4 บาน 
เหมาะสำาหรับกลุ่มงานอีอีฟฟิศ และ งานคอีนโดมิเนียมทิี่เน้นดีไซน์โดดเด่น

บริษััทิ ทิีค ดีเวลลอีปีเมนทิ์ จำำากัด 
ปีี 2564 โคริงการิ The Teak Sathorn - Lumpini ได้้โอนลุ่่กค้า
 backlog แลุ่ะ เปีิด้ข้ายย่นิติที�เห็ลุ่ือให็้กับลุ่่กค้าให็ม� สำาห็รัิบ
โคริงการิ The Teak Ratchada อย่�ริะห็ว�างก�อสริ้าง คาด้ว�าจะ
ก�อสริ้างแลุ่้วเสริ็จพริ้อมโอนปีริะมาณติ้นไติริมาส 2 ปีี 2565 

สำาห็ริับโคริงการิในอนาคติ บริิษััท ได้้เข้้าทำาสัญญาริ�วมลุ่งท่น
แลุ่ะข้้อติกลุ่งริะห็ว�างผ่่้ถึือห็่้นลุ่งวันที� 20 กริกฎาคม 2564 กับ
บริิษััท ไทม์ แอนด้์ สเปีซึ่ แอซึ่เซึ่ท จำากัด้ โด้ยมีความปีริะสงค์
ที�จะจด้ทะ เบียนจัด้ติั�งบริิษััท ไทม์ แอนด้์ ทีค จำากัด้ ข้้�น เพื�อ
ปีริะกอบกิจการิพัฒนาอสังห็าริิมทริัพย์ปีริะเภัท Ultra-Luxury 
houses บนที�ด้ินโคริงการินางลุ่ิ�นจี�เด้ิม แลุ่ะชะลุ่อการิข้้�น
โคริงการิคอนโด้มิเน้ยม โด้ย บริิษััท ได้้จำาห็น่ายที�ด้ินโคริงการิ
อาริีย์ แลุ่ะกิ�งแก้วออกไปี แลุ่ะอย่�ในริะห็ว�างพัฒนาผ่ลิุ่ติภััณฑ์์
แลุ่ะบริิ การิที�เห็มาะสมกับลุ่่กค้าแลุ่ะติลุ่าด้ในภัาวะปีัจจ่บัน

โครงการแสนสรา
โคริงการิแสนสริาเปี็นโคริงการิพัฒนาอสังห็าริิมทรัิพย์ ใน
ลุ่ักษัณะ active retirement village ซ้ึ่�งเปี็นช่มชนที�พักอาศัย
สำาห็ริับผ่่้ที�ติ้องการิใช้ชีวิติห็ลัุ่งเกษัียณอาย่ โคริงการิติั�งอย่�ใน
โคริงการิ Black Mountain Lifestyle Resort ที�ติำาบลุ่ห็นิเห็ลุ่ก็ไฟื้ 
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 

1.1.2 การเปี ลี่ยนแปีลงและพััฒนาการทิี่สำาคัญ

การเปีลี่ยนแปีลงทิี่สำาคัญข้อีงบริษััทิในระหว่างปีี 2564
บริิษััท ได้้โอนห็น่วยธุ่ริกิจอัลุ่ลุ่อย (ริะบบผ่นังกั�นห็้องภัายใน
อาคาริแลุ่ะอลุ่่มิเน้ยมสำาห็รัิบงานติกแติ�งภัายใน) ไปียังบริิษััท 
อัลุ่ลุ่อย โซึ่ลุ่่ชั�นส์ (เอเชีย) จำากัด้ เพื�อด้ำาเนินธุ่ริกิจด้้านริะบบ
ปีริะติ่ ห็น้าติ�าง กริะจกอลุ่่มิเน้ยมแบบคริบวงจริ ทั�งงาน
ภัายนอกแลุ่ะภัายในอาคาริ เพื�อติอบโจทย์การิบริิการิลุ่่กค้าทั�ง
อาคาริที�พักอาศัย แลุ่ะอาคาริพาณิชย์ ทั�งน้� บริิษััทยังได้้เพิ�ม
ผ่ลุ่ิติภััณฑ์์กริะเบื�องไวนิลุ่ปี่พื�น ติริาสินค้า ecolife flooring ซ้ึ่�ง
เปี็นผ่ลุ่ิติภััณฑ์์ที�มีนวัติกริริมแลุ่ะค่ณภัาพส่ง เห็มาะกับโคริงการิ
ที�อย่�อาศัย ศ่นย์ส่ข้ภัาพ แลุ่ะ อาคาริพาณิชย์ เปี็นติ้น

บริิษััทยังคงคิด้ค้นแลุ่ะสริริห็าผ่ลุ่ิติภััณฑ์์ที�ส�งเสริิมด้้านการิ
ก�อสริ้างเริ็ว เพื�อให็้ลุ่่กค้าข้อง บริิษััททำางานได้้อย�างริวด้เริ็ว มี
ค่ณภัาพ แลุ่ะ ปีริะห็ยัด้ค�าใช้จ�ายได้้มากข้้�น

การเปีลี่ยนแปีลงทิี่สำาคัญระหว่างปีี 2564 (บริษััทิย่อีย)
บริษััทิ อีัลลอีย โซล ูชั่ั่นส์ (เอีเชั่ีย) จำำากัด : 
ในปีี 2564 มีการิเปีลุ่ี�ยนชื�อ บริิษััท ด้ีแอนด้์ด้ับบลุ่ิว (เอเชีย) 
จำากัด้ เปี็น บริิษััท อัลุ่ลุ่อย โซึ่ลุ่่ชั�นส์ (เอเชีย) จำากัด้ แลุ่ะ ริับ
โอนห็น่วยธุ่ริกิจอัลุ่ลุ่อย จาก บริิษััท บิวเด้อสมาริ์ท จำากัด้ 
(มห็าชน) วัติถึ่ปีริะสงค์เพื�อให็้เปี็นห็น่วยธุ่ริกิจริะบบปีริะติ่ 
ห็นา้ติ�าง อลุ่ม่เินย้มแลุ่ะกริะจกทั�งห็มด้ เพื�อติอบโจทยก์าริบริิการิ
ลุ่่กค้าทั�งอาคาริที�พักอาศัย แลุ่ะอาคาริพาณิชย์ ด้้านการิติกแติ�ง
ทั�งภัายในแลุ่ะภัายนอกอาคาริ
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การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ งบการเงินของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนบ

14 บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

3. อีลูมิเนียมสำาหรับตกแต่งภายใน 
(Aluminium for Interiors)

ระบบปีระตูบานเลื่อีน S40 
(Alloy S40 Sliding Door)

ระบบปีระตูบานเลื่อีนล้อีบน คือี ระบบปีระตูบานเลื่อีนทิี่เน้นดีไซน์กรอีบ
เฟรมให้บางกว่าเฟรมบานเลื่อีนทิั่วไปี 
เหมาะสำาหรับกลุ่มงานอีอีฟฟิศ และ งานคอีนโดมิเนียม

ระบบปีระตูบานเลื่อีน 
Vogue Wall

(Vogue Wall)

ระบบปีระตูบานเลื่อีนเกี่ยวล้อีล่าง คือี ระบบปีระตูบานเลื่อีนเกี่ยวทิี่ถูก
อีอีกแบบให้มีเฟรมกรอีบบานบางทิี่สุด และสามารถเกี่ยวบานเลื่อีนได้มาก
สุดถึง 4 บาน 
เหมาะสำาหรับกลุ่มงานอีอีฟฟิศ และ งานคอีนโดมิเนียมทิี่เน้นดีไซน์โดดเด่น

บริษััทิ ทิีค ดีเวลลอีปีเมนทิ์ จำำากัด 
ปีี 2564 โคริงการิ The Teak Sathorn - Lumpini ได้้โอนลุ่่กค้า
 backlog แลุ่ะ เปีิด้ข้ายย่นิติที�เห็ลุ่ือให็้กับลุ่่กค้าให็ม� สำาห็รัิบ
โคริงการิ The Teak Ratchada อย่�ริะห็ว�างก�อสริ้าง คาด้ว�าจะ
ก�อสริ้างแลุ่้วเสริ็จพริ้อมโอนปีริะมาณติ้นไติริมาส 2 ปีี 2565 

สำาห็ริับโคริงการิในอนาคติ บริิษััท ได้้เข้้าทำาสัญญาริ�วมลุ่งท่น
แลุ่ะข้้อติกลุ่งริะห็ว�างผ่่้ถึือห็่้นลุ่งวันที� 20 กริกฎาคม 2564 กับ
บริิษััท ไทม์ แอนด้์ สเปีซึ่ แอซึ่เซึ่ท จำากัด้ โด้ยมีความปีริะสงค์
ที�จะจด้ทะ เบียนจัด้ติั�งบริิษััท ไทม์ แอนด้์ ทีค จำากัด้ ข้้�น เพื�อ
ปีริะกอบกิจการิพัฒนาอสังห็าริิมทริัพย์ปีริะเภัท Ultra-Luxury 
houses บนที�ด้ินโคริงการินางลุ่ิ�นจี�เด้ิม แลุ่ะชะลุ่อการิข้้�น
โคริงการิคอนโด้มิเน้ยม โด้ย บริิษััท ได้้จำาห็น่ายที�ด้ินโคริงการิ
อาริีย์ แลุ่ะกิ�งแก้วออกไปี แลุ่ะอย่�ในริะห็ว�างพัฒนาผ่ลิุ่ติภััณฑ์์
แลุ่ะบริิ การิที�เห็มาะสมกับลุ่่กค้าแลุ่ะติลุ่าด้ในภัาวะปีัจจ่บัน

โครงการแสนสรา
โคริงการิแสนสริาเปี็นโคริงการิพัฒนาอสังห็าริิมทรัิพย์ ใน
ลุ่ักษัณะ active retirement village ซ้ึ่�งเปี็นช่มชนที�พักอาศัย
สำาห็ริับผ่่้ที�ติ้องการิใช้ชีวิติห็ลุ่ังเกษัียณอาย่ โคริงการิติั�งอย่�ใน
โคริงการิ Black Mountain Lifestyle Resort ที�ติำาบลุ่ห็นิเห็ลุ่ก็ไฟื้ 
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 

1.1.2 การเปี ลี่ยนแปีลงและพััฒนาการทิี่สำาคัญ

การเปีลี่ยนแปีลงทิี่สำาคัญข้อีงบริษััทิในระหว่างปีี 2564
บริิษััท ได้้โอนห็น่วยธุ่ริกิจอัลุ่ลุ่อย (ริะบบผ่นังกั�นห็้องภัายใน
อาคาริแลุ่ะอลุ่่มิเน้ยมสำาห็ริับงานติกแติ�งภัายใน) ไปียังบริิษััท 
อัลุ่ลุ่อย โซึ่ลุ่่ชั�นส์ (เอเชีย) จำากัด้ เพื�อด้ำาเนินธุ่ริกิจด้้านริะบบ
ปีริะติ่ ห็น้าติ�าง กริะจกอลุ่่มิเน้ยมแบบคริบวงจริ ทั�งงาน
ภัายนอกแลุ่ะภัายในอาคาริ เพื�อติอบโจทย์การิบริิการิลุ่่กค้าทั�ง
อาคาริที�พักอาศัย แลุ่ะอาคาริพาณิชย์ ทั�งน้� บริิษััทยังได้้เพิ�ม
ผ่ลุ่ิติภััณฑ์์กริะเบื�องไวนิลุ่ปี่พื�น ติริาสินค้า ecolife flooring ซ้ึ่�ง
เปี็นผ่ลุ่ิติภััณฑ์์ที�มีนวัติกริริมแลุ่ะค่ณภัาพส่ง เห็มาะกับโคริงการิ
ที�อย่�อาศัย ศ่นย์ส่ข้ภัาพ แลุ่ะ อาคาริพาณิชย์ เปี็นติ้น

บริิษััทยังคงคิด้ค้นแลุ่ะสริริห็าผ่ลุ่ิติภััณฑ์์ที�ส�งเสริิมด้้านการิ
ก�อสริ้างเริ็ว เพื�อให็้ลุ่่กค้าข้อง บริิษััททำางานได้้อย�างริวด้เริ็ว มี
ค่ณภัาพ แลุ่ะ ปีริะห็ยัด้ค�าใช้จ�ายได้้มากข้้�น

การเปีลี่ยนแปีลงทิี่สำาคัญระหว่างปีี 2564 (บริษััทิย่อีย)
บริษััทิ อีัลลอีย โซล ูชั่ั่นส์ (เอีเชั่ีย) จำำากัด : 
ในปีี 2564 มีการิเปีลุ่ี�ยนชื�อ บริิษััท ด้ีแอนด้์ด้ับบลุ่ิว (เอเชีย) 
จำากัด้ เปี็น บริิษััท อัลุ่ลุ่อย โซึ่ลุ่่ชั�นส์ (เอเชีย) จำากัด้ แลุ่ะ ริับ
โอนห็น่วยธุ่ริกิจอัลุ่ลุ่อย จาก บริิษััท บิวเด้อสมาริ์ท จำากัด้ 
(มห็าชน) วัติถึ่ปีริะสงค์เพื�อให็้เปี็นห็น่วยธุ่ริกิจริะบบปีริะติ่ 
ห็นา้ติ�าง อลุ่ม่เินย้มแลุ่ะกริะจกทั�งห็มด้ เพื�อติอบโจทยก์าริบริิการิ
ลุ่่กค้าทั�งอาคาริที�พักอาศัย แลุ่ะอาคาริพาณิชย์ ด้้านการิติกแติ�ง
ทั�งภัายในแลุ่ะภัายนอกอาคาริ

15บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

โครงการแสนสรา : 
โคริงกิ�ริไดำ้ดำำ�เนิินิกิ�ริกิ�อสริ้�งในิเฟื้สแริกิ ปีริะกิอบดำ้วย วิลิลิ�� 
11 หลิัง แลิะอพี�ริ์ทเม้นิท์ 2 ต้ึกิ จำ�นิวนิทั�งสิ�นิ 50 ยูนิิต้ แลิ้ว
เสริ็จแลิะเริิ�มทยอยส�งมอบต้ั�งแต้�ปีลิ�ยปีี 2562 ข้อมูลิลิ��สุดำ
จนิถึงสิ�นิปีี 2564 วิลิลิ��ข�ยไดำ้แลิ้ว 11 หลิัง ส�วนิอพี�ริ์ทเม้นิท์ 
2 ต้ึกิ ข�ยไดำ้แลิ้วริวม 35 ยูนิิต้

บริษััท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด : 
ในิไต้ริม�ส 3 ปีี 2564 บริิษััท ทีค ดำีเวลิลิอปีเมนิท์ จำ�กิัดำ ไดำ้
เข้�ทำ�สัญ่ญ่�ริ�วมลิงทุนิแลิะข้อต้กิลิงริะหว��งผู้ถ่อหุ้นิลิงวันิที� 20 
กิริกิฎ�คม 2564 กิับบริิษััท ไทม์ แอนิดำ์ สเปีซั่ แอซั่เซั่ท จำ�กิัดำ
 โดำยมีคว�มปีริะสงค์ที�จะจดำทะเบียนิจัดำต้ั�งบริิษััท ไทม์ แอนิดำ์ 
ทีค จำ�กิัดำ ขึ�นิ เพี่�อปีริะกิอบกิิจกิ�ริพัีฒนิ�อสังห�ริิมทริัพีย์บนิ
ที�ดำินิแห�งหนิึ�งของบริิษััทย�อยริ�วมกัินิ โดำยกิ�ริริ�วมลิงทุนิมีริ�ย
ลิะเอียดำดัำงนิี�

• ทนุิจดำทะเบียนิเบ่�องต้้นิเม่�อจัดำต้ั�งบริษิัทั จำ�นิวนิ 20 ล้ิ�นิบ�ท 
โดำยบริษัิัท ไทม์ แอนิด์ำ สเปีซั่ แอซั่เซั่ท จำ�กัิดำ ภั�ยในิ 15 วนัิ 
นิับจ�กิวันิลิงนิ�มในิสัญ่ญ่�

• เพีิ�มทุนิคริั�งที� 1 จำ�นิวนิ 5 ลิ้�นิบ�ท โดำยบริิษััทย�อย ภั�ยในิ 
1 เดำ่อนินิับจ�กิวันิลิงนิ�มในิสัญ่ญ่� 

• เพีิ�มทุนิคริั�งที� 2 จำ�นิวนิ 25 ลิ้�นิบ�ท โดำยบริิษััทย�อยจำ�นิวนิ 
5 ล้ิ�นิบ�ท แลิะโดำยบริิษััท ไทม์ แอนิด์ำ สเปีซั่ แอซั่เซั่ท  
จำ�กิดัำ จำ�นิวนิ 20 ลิ้�นิบ�ท ภั�ยในิ 3 เดำ่อนิ นิับจ�กิวันิ 
ลิงนิ�มในิสัญ่ญ่�

• เพีิ�มทุนิคริั�งที� 3 จำ�นิวนิ 25 ลิ้�นิบ�ท โดำยบริิษััทย�อยจำ�นิวนิ 
5 ล้ิ�นิบ�ท แลิะโดำยบริษัิัท ไทม์ แอนิด์ำ สเปีซั่ แอซั่เซั่ท จำ�กิดัำ 
จำ�นิวนิ 20 ลิ้�นิบ�ท ภั�ยในิ 6 เดำ่อนิ นิับจ�กิวันิลิงนิ�ม 
ในิสัญ่ญ่�

เม่�อดำำ�เนิินิกิ�ริจัดำต้ั�งบริิษััท ไทม์ แอนิดำ์ ทีค จำ�กิัดำ แลิะ
จดำทะเบียนิเพีิ�มทุนิแลิ้วเสริ็จ จะมีทุนิจดำทะเบียนิริวมจำ�นิวนิ 
75 ลิ้�นิบ�ท แบ�งออกิเปี็นิหุ้นิส�มัญ่จำ�นิวนิ 750,000 หุ้นิ มูลิค��
ที�ต้ริ�ไว้หุ้นิลิะ 100 บ�ท โดำยบริิษััทย�อยจะมีเงินิลิงทุนิในิบริิษััท 
บริิษััท ไทม์ แอนิดำ์ ทีค จำ�กิัดำ จำ�นิวนิ 15 ลิ้�นิบ�ท ในิสัดำส�วนิ
กิ�ริถ่อหุ้นิในิบริิษััทดำังกิลิ��วเท��กิับริ้อยลิะ 20

บริิษััท ไทม์ แอนิดำ์ ทีค จำ�กิัดำ ไดำ้กิ�อต้ั�งขึ�นิเปี็นิหนิ่วยภั�ษัีแยกิ
ต้� � งห�กิแลิะบริิ ษัั ทย� อ ยมี สิ ท ธุิ ใ นิมู ลิค� � ค ง เหลิ่ อของ 
สินิทริัพีย์สุทธุิของ ไทม์ แอนิดำ์ ทีค จำ�กิัดำ บริิษััทย�อยจึงจัดำ
ปีริะเภัทส�วนิไดำ้เสียในิบริิษััทดำังกิลิ��วเปี็นิกิ�ริริ�วมค้�

สริุปีคว�มค่บหนิ้�จ�กิปีี 2564 ที�ผ��นิม� ของแต้�ลิะโคริงกิ�ริดำังนิี�
โคริงกิ�ริ “The Teak Sukhumvit 39” : ปีลิอดำภั�ริะหนีิ�ธุนิ�ค�ริแล้ิว 
เหลิ่อโอนิ 1 ห้อง
โคริงกิ�ริ “The Teak Sathorn - Lumpini” : โอนิแลิ้ว 61% 
โคริงกิ�ริ “The Teak Ratchada” : อยู�ริะหว��งกิ�อสริ้�ง ค�ดำว��
แลิ้วเสริ็จพีริ้อมโอนิปีริะม�ณต้้นิไต้ริม�ส 2 ปีี 2565 ข�ยแลิ้ว 
49%
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•	 ประชุุมสามัญผูู้ ้ถู่อหุ ้นม่มติอนุมัติ เพิ่มทุี่นจดูที่ะเบ่ยน
ข้องบริษััที่	 เพ่�อรองรับการจ่ายเงินปันผู้ล	 และการออก
และจัดูสรร	 	 	 ใบแสดูงสิที่ธิซึ่่�อหุ ้นสามัญเพิ่มทีุ่นรุ ่นที่่�	 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

•	 ในระหว่างปี	 บริษััที่จัดูตั�งบริษััที่ย่อยแห่งใหม่	 ค่อบริษััที่	
แสนสรา	ดู่เวลลอปเมนที่์	จำากัดู	ทุี่นจดูที่ะเบ่ยน	100.00	ล้าน
บาที่บริษััที่ถู่อหุ ้น	 100%	 เพ่�อดูำาเนินการจัดูซึ่่�อที่่�ดูิน	
สร้างสิ่งปลูกสร้าง	 และเป็นผูู้้ ให้เชุ่าสิ่งปลูกสร้างสำาหรับ
โครงการ	Sansara

•	 ที่่�ประชุุมวิสามัญผูู้้ถู่อหุ้นครั�งที่่�	 1/2561	 อนุมัติให้บรษิััที่
ดูำาเนินการเสนอข้ายหุ้นเพิ่มทีุ่นให้กับกลุ่มพันธมิตร	

•	 (Private	Placement)	จำานวน	200,000,000	หุ้น	ในราคา
เสนอข้ายหุ้นละ	 0.65	 บาที่ต่อหุ้น	 รวมเป็นเงิน	 130.00		
ล้านบาที่	 และไดู้จัดูตั�งบริษััที่	 ที่่ค	 ดู่เวลลอปเมนที่์	 จำากัดู		
ทีุ่นจดูที่ะเบ่ยน	 130.00	 ล้านบาที่	 เพ่�อซึ่่�อที่รัพย์สินและ
บริหารโครงการฯ

•	 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริษััที่	 ครั�งที่่�	 2/2561	 ไดู้ม่มติ
อนุมัติการเพิ่มทุี่นในบรษิััที่	แสนสรา	ดู่เวลลอปเมนที่์	จำากัดู		
จำานวน	50.00	ล้านบาที่	เพ่�อเป็นทีุ่นหมุนเวียนข้องกิจการ

•	 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริษััที่	ครั�งที่่�	3/2561	ไดู้ม่มติอนุมัติ
การเพ่ิมทีุ่นในบริษััที่	 ที่่ค	 ดู่เวลลอปเมนที่์	 จำากัดู	 จำานวน	
20.00	ล้านบาที่	เพ่�อคงสัดูส่วนการถู่อหุ้นในบรษิััที่ย่อยที่่�
ร้อยละ	99.99	ข้องทุี่นที่่�ออกและชุำาระแล้ว

•	 ในระหว่างปี	ม่ผูู้้ ใชุ้สิที่ธิ	BSM-W2	ที่ั�งสิ้นจำานวน	4	ครั�ง	รวม
ซึ่่�อหุ้นสามัญเพ่ิมทุี่นจำานวน	234,525,517	หุ้น	รวมบริษััที่
ไดู้รับเงินเพิ่มทีุ่นจำานวน	114.68	ล้านบาที่

•	 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริ ษััที่	บิว เดูอสมาร ์ที่	จำากัดู
(มหาชุน)	ครั�งที่่�	 4/2560	ม่มติเห็นควรให้เข้้าซึ่่�อที่รัพย์สิน
ข้องโครงการ	The	Teak	Sukhumvit	39	มูลค่า	145.00	
ล้านบาที่	 โดูยแหล่งเงินทุี่นมาจากการเสนอข้ายหุ้นสามัญ
เพิ่มทีุ่น	 ในกับบุคคลในวงจำากัดู	 (Private	 Placement)	
จำานวน	130.00	ล้านบาที่	และกระแสเงินสดูภายในกิจการ
ข้องบริษััที่	จำานวน	15.00	ล้านบาที่

•	 ในระหว่างปียังไม่ม่ผูู้้ ใชุ้สิที่ธิ	BSM-W2

ปี 2559 ปี 2561

ปี 2560

1 3

2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญในอดีต
บริิษััท บิวเดำอสม�ริ์ท จำ�กิัดำ (มห�ชนิ) เข้�จดำทะเบียนิในิต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ เอ็ม เอ ไอ ใช้ช่�อย�อหลิักิทริัพีย์ว�� “BSM”  
เม่�อวันิที� 14 กิุมภั�พัีนิธุ์ 2551 โดำยมีกิ�ริขย�ยธุุริกิิจให้เติ้บโต้อย��งต้�อเนิ่�องม�โดำยต้ลิอดำ ทั�งนิี� ปีริะวัต้ิกิ�ริเปีลิี�ยนิแปีลิง 
เกิี�ยวกิับพีัฒนิ�กิ�ริที�สำ�คัญ่ในิช�วง 5 ปีี ลิ��สุดำ (ปีี 2559 - 2563) มีดำังนิี�
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•	 ประชุุมสามัญผูู้ ้ถู่อหุ ้นม่มติอนุมัติ เพิ่มทุี่นจดูที่ะเบ่ยน
ข้องบริษััที่	 เพ่�อรองรับการจ่ายเงินปันผู้ล	 และการออก
และจัดูสรร	 	 	 ใบแสดูงสิที่ธิซึ่่�อหุ ้นสามัญเพิ่มทีุ่นรุ ่นที่่�	 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

•	 ในระหว่างปี	 บริษััที่จัดูตั�งบริษััที่ย่อยแห่งใหม่	 ค่อบริษััที่	
แสนสรา	ดู่เวลลอปเมนที่์	จำากัดู	ทุี่นจดูที่ะเบ่ยน	100.00	ล้าน
บาที่บริษััที่ถู่อหุ ้น	 100%	 เพ่�อดูำาเนินการจัดูซึ่่�อที่่�ดูิน	
สร้างสิ่งปลูกสร้าง	 และเป็นผูู้้ ให้เชุ่าสิ่งปลูกสร้างสำาหรับ
โครงการ	Sansara

•	 ที่่�ประชุุมวิสามัญผูู้้ถู่อหุ้นครั�งที่่�	 1/2561	 อนุมัติให้บรษิััที่
ดูำาเนินการเสนอข้ายหุ้นเพิ่มทีุ่นให้กับกลุ่มพันธมิตร	

•	 (Private	Placement)	จำานวน	200,000,000	หุ้น	ในราคา
เสนอข้ายหุ้นละ	 0.65	 บาที่ต่อหุ้น	 รวมเป็นเงิน	 130.00		
ล้านบาที่	 และไดู้จัดูตั�งบริษััที่	 ที่่ค	 ดู่เวลลอปเมนที่์	 จำากัดู		
ทีุ่นจดูที่ะเบ่ยน	 130.00	 ล้านบาที่	 เพ่�อซึ่่�อที่รัพย์สินและ
บริหารโครงการฯ

•	 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริษััที่	 ครั�งที่่�	 2/2561	 ไดู้ม่มติ
อนุมัติการเพิ่มทุี่นในบริษััที่	แสนสรา	ดู่เวลลอปเมนที่์	จำากัดู		
จำานวน	50.00	ล้านบาที่	เพ่�อเป็นทีุ่นหมุนเวียนข้องกิจการ

•	 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริษััที่	ครั�งที่่�	3/2561	ไดู้ม่มติอนุมัติ
การเพ่ิมทีุ่นในบริษััที่	 ที่่ค	 ดู่เวลลอปเมนที่์	 จำากัดู	 จำานวน	
20.00	ล้านบาที่	เพ่�อคงสัดูส่วนการถู่อหุ้นในบรษิััที่ย่อยที่่�
ร้อยละ	99.99	ข้องทุี่นที่่�ออกและชุำาระแล้ว

•	 ในระหว่างปี	ม่ผูู้้ ใชุ้สิที่ธิ	BSM-W2	ที่ั�งสิ้นจำานวน	4	ครั�ง	รวม
ซึ่่�อหุ้นสามัญเพ่ิมทุี่นจำานวน	234,525,517	หุ้น	รวมบริษััที่
ไดู้รับเงินเพิ่มทีุ่นจำานวน	114.68	ล้านบาที่

•	 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริ ษััที่	บิว เดูอสมาร ์ที่	จำากัดู
(มหาชุน)	ครั�งที่่�	 4/2560	ม่มติเห็นควรให้เข้้าซึ่่�อที่รัพย์สิน
ข้องโครงการ	The	Teak	Sukhumvit	39	มูลค่า	145.00	
ล้านบาที่	 โดูยแหล่งเงินทุี่นมาจากการเสนอข้ายหุ้นสามัญ
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ปี 2559 ปี 2561

ปี 2560

1 3

2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญในอดีต
บริิษััท บิวเดำอสม�ริ์ท จำ�กิัดำ (มห�ชนิ) เข้�จดำทะเบียนิในิต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ เอ็ม เอ ไอ ใช้ช่�อย�อหลิักิทริัพีย์ว�� “BSM”  
เม่�อวันิที� 14 กิุมภั�พัีนิธุ์ 2551 โดำยมีกิ�ริขย�ยธุุริกิิจให้เติ้บโต้อย��งต้�อเนิ่�องม�โดำยต้ลิอดำ ทั�งนิี� ปีริะวัต้ิกิ�ริเปีลิี�ยนิแปีลิง 
เกิี�ยวกิับพีัฒนิ�กิ�ริที�สำ�คัญ่ในิช�วง 5 ปีี ลิ��สุดำ (ปีี 2559 - 2563) มีดำังนิี�
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•	 ในระหว่างปีบริษััที่ไดู้นำาเสนอผู้ลิตภัณฑ์ ใหม่ออกสู่ตลาดู	
ไดู้แก่	ระบบผู้นังกั�นห้องที่่�ใชุ้กับงานคอนโดูมิเน่ยม	และประตู
บานเล่�อนที่่�พับเก็บไดู้	ซึ่่�งม่จุดูเดู่นค่อ	เป็นสินค้าที่่�สามารถู
ชุ่วยให้งานข้องลูกค้าเสร็จไดู้ตามหร่อเร็วข้้�นกว่ากำาหนดู		
ที่ำาให้ลูกค้าสามารถูควบคุมต้นทีุ่นไดู้ดู่ข้้�น

•	 คณะกรรมการข้องบริษััที่	บิวเดูอสมาร์ที่	 จำากัดู	 (มหาชุน)	
ครั�งที่่�	5/2563	เม่�อวันที่่�	23	กันยายน	2563	ไดู้ม่มติเห็นชุอบ
ให้เสนอต่อที่่�ประชุุมผูู้้ถู่อหุ้นข้อง	BSM	เพ่�อพิจารณาอนุมัติ
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ปี 2562

ปี 2563

4

5
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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)

รายได้ 
ปี 2562 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%

อสังหาริมทรัพย์ 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%

ริวมริายได้ 865.04 100.00% 704.97 100.00% 613.78 100.00%

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1)  ลักษัณะผลิตภัณฑ์หรือบร  ิการ และการพัฒนา
นวัตกรรมธุรกิจ
ริ�ยลิะ เอี ยดำผลิิ ต้ภััณฑ์ ์ของธุุ ริกิิ จผลิิ ต้ภััณฑ์ ์ กิ � อสริ ้ � ง 
แบ�งผลิิต้ภััณฑ์์หลิักิออกิเปี็นิ 2 กิลิุ�ม ดำังนิี�

1. ริะบบฝ้้�เพีดำ�นิ แลิะผนิังยิปีซั่ั�ม (Gypsum Wall & Ceiling 
Systems) อ�ทิ ผนิังยิปีซั่ั�ม, ฝ้้�เพีดำ�นิยิปีซั่ั�ม, ริะบบโคริงคริ��ว

ผนิงั ริะบบโคริงคริ��วเพีดำ�นิ (BSM - TIS,BSM 40,BSM ท-ีบ�ร์ิ), 
ริะบบผนิังแลิะฉนิวนิกิันิคว�มริ้อนิ (BSM Insulated-Wall), 
ช�องฝ้้�เซั่อริ์วิส (BSM Serve Board), บัวยิปีซั่ั�ม (Ceiling Décor)

2. แผ�นิปีูพี่�นิไวนิิลิ คุณภั�พีสูง ต้ริ�สินิค้� “EcoLife Flooring” 
ซั่ึ �งมีจุดำเดำ�นิเนิ้นิกิ�ริใช้ง�นิง��ยผส�นิกัิบดำีไซั่นิ์อย��งลิงตั้ว 
แข็งแริง ทนิท�นิ

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
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ การใช้งาน/คุณสมบัติ

1. ระบบฝ้าเพดาน และผนังยิปซั่ม (Gypsum Wall & Ceiling Systems)

• ยิปซั่มประเภทต่างๆ
ตราสินค้า “Gyproc”

ผลิตภัณฑ์ยิปซั่มใช้สำาหรับงานฝ้าเพดาน พื้นผิวเรียบ สวยงาม ตกแต่ง
ง่ายและมีความทนทาน ติดตั้งง่ายและมีน้ำาหนักเบา ได้รับ ISO9002 และ
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ผลิตด้วยเทคโนโลยีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองงานที่ต้องการความ
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บริิษััท เนิ้นิจัดำห�ผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�งที�มีดำีไซั่นิ์สวยง�มแลิะ
ทันิสมัย ริวมไปีถึงวัสดำุที�ใช้ผลิิต้จะต้้องมีคุณภั�พี ผสมผส�นิกิับ
กิลิยุทธุ์กิ�ริต้ลิ�ดำ โดำยเฉพี�ะกิ�ริให้บริิกิ�ริจัดำส�งสินิค้�ที�ริวดำเร็ิว 
ริวมถึงกิ�ริคิดำค้นินิวัต้กิริริมแลิะสริ้�งสริริค์ผลิิต้ภััณฑ์์ ใหม�
สมำ��เสมอ เพี่�อให้คริอบคลิุมแลิะต้อบสนิองคว�มต้้องกิ�ริของ

ผู้ออกิแบบ ผู้ รัิบเหม�แลิะลิูกิค้�กิลิุ�มเปี้�หม�ยของบริิษััท 
นิอกิจ�กินิี� บริิษััท ยังมีทีมง�นิที�เชี�ยวช�ญ่แลิะมีปีริะสบกิ�ริณ์
สูงในิกิ�ริให้คำ�ปีรึิกิษั�แกิ�กิลิุ�มลิูกิค้� แลิะคอยช�วยเหลิ่อลิูกิค้�
ในิดำ้�นิกิ �ริออกิแบบต้กิแต้�งภั�ยในิแลิะกิ�ริเลิ่อกิใช้ผลิิต้ภััณฑ์์ที�
เหม�ะสมกิับริูปีแบบของง�นิกิ�อสริ้�ง
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• ยิปซั่มขึ้นรูป 
ตราสินค้า “BSM Step”

ยิปซั่มขึ้นรูปเพื่องานฝ้าเพดานเล่นระดับ ตกแต่ง เพื่อความสวยงาม ติดตั้ง
ง่าย รวดเร็ว

• ฉนวนกันความร้อน
ตราสินค้า “Rockwool”

ฉนวนกันความร้อน ลดเสียง ลดความร้อน และป้องกันไฟ ใช้สำาหรับ
สำานักงาน ศูนย์การค้า อาคารแสดงสินค้า โรงพยาบาล

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 เพ่ิมความแข็งแรงทนทาน เสริมความนุ่มนวล
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
โอนิแลิ้ว 2 โคริงกิ�ริ ค่อ The Teak Sukhumvit 39 แลิะ 
The Teak Sathorn – Lumpini มีโคริงกิ�ริอยู�ริะหว��งพีัฒนิ�

จำ�นิวนิ 1 โคริงกิ�ริ ค่อ The Teak Ratchada แลิะโคริงกิ�ริ
ริ�วมทุนิ พีัฒนิ� Ultra-Luxury houses ที�โคริงกิ�รินิ�งลิิ�นิจี�เดำิม
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โครงการแสนสรา 
โคริงกิ�ริแสนิสริ�เปี็นิโคริงกิ�ริพัีฒนิ�อสังห�ริิมทรัิพีย์ ในิ
ลิักิษัณะ active retirement village ซั่ึ�งเปี็นิชุมชนิที�พีักิอ�ศััย
สำ�หริับผู้ที�ต้้องกิ�ริใช้ชีวิต้หลิังเกิษีัยณอ�ยุ โคริงกิ�ริต้ั�งอยู�ในิ
โคริงกิ�ริ Black Mountain Lifestyle Resort ที�ต้ำ�บลิหินิเหล็ิกิไฟื้
 อำ�เภัอหัวหินิ จังหวัดำปีริะจวบคีริีขันิธุ์ สถ�นิที�ต้ั�งโคริงกิ�ริอยู�
ที�อำ�เภัอหัวหินิ ซั่ึ�งเปี็นิหนิึ�งในิสิบของโลิกิที�เปี็นิสถ�นิที�ที�เหม�ะ
สำ�หริับผู้สูงวัยม�ใช้ชีวิต้ในิปีั�นิปีลิ�ย (จ�กิกิ�ริสำ�ริวจของหนิังส่อ
นิิต้ยส�ริ Fortune) 

ดำำ�เนิินิธุุริกิิจให้เช��สิ�งปีลิูกิสริ้�งที�มีกิำ�หนิดำริะยะเวลิ�เช��ต้ลิอดำ
อ�ยุของผู้เช�� โดำยโคริงกิ�ริจะดำูแลิแลิะบริิห�ริสิ�งปีลิูกิสริ้�ง 
ริะบบส�ธุ�ริณูปีโภัค ให้อยู �ในิสภั�พีดำีต้�มม�ต้ริฐ�นิโริงแริม
 5 ดำ�ว ต้ลิอดำจนิจัดำห�สิ�งอำ�นิวยคว�มสะดำวกิ บริิกิ�ริท�งกิ�ริ
แพีทย์ แลิะบริกิิ�ริอ่�นิๆ ให้กิบัผู้เช��ต้�มคว�มสนิใจของผู้อยู�อ�ศัยั

สิ�งปีลิูกิสริ้�งภั�ยในิโคริงกิ�ริ ปีริะกิอบดำ้วย พีูลิวิลิลิ�� 11 หลิัง 
แลิะ อพี�ริ์ต้เม้นิท์ 2 ต้ึกิ ริวม 50 ยูนิิต้ 

(2) การตลาดและการแข่งขัน
(2.1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เนิ่�องจ�กิกิ�ริต้ัดำสินิใจเลิ่อกิซั่่�อผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�งแลิะ
ต้กิแต้�งภั�ยในิ เจ้�ของโคริงกิ�ริจะแจ้งงบปีริะม�ณ
แลิะริูปีแบบคว�มต้้องกิ�ริแกิ�ผู้ออกิแบบง�นิต้กิแต้�ง
ภั�ยในิ เพ่ี�อทำ�กิ�ริออกิแบบแลิะกิำ�หนิดำชนิิดำของ
ผลิิต้ภััณฑ์์ หลิังจ�กินิั�นิผู้ริับเหม�ง�นิต้กิแต้�งภั�ยในิ
จะเปี็นิผู้จัดำซั่่�อผลิิต้ภััณฑ์์ต้�มที�ผู้ออกิแบบกิำ�หนิดำ
เพี่�อนิำ�ไปีใช้กิ�อสริ้�งต้กิแต้�งภั�ยในิ เม่�อเสร็ิจง�นิแลิ้ว
ขั�นิต้อนิสุดำท้�ยค่อกิ�ริต้ริวจริับง�นิโดำยเจ้�ของ
โคริงกิ�ริ บริิษััท มีคว�มเข้�ใจในิลิักิษัณะคว�ม
สัมพีันิธุ์ของแต้�ลิะฝ้่�ยเปี็นิอย��งดำี บริิษััทจึงกิำ�หนิดำ
กิลิุ�มลิูกิค้�เปี้�หม�ยเปี็นิ 3 กิลิุ�ม ไดำ้แกิ� 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ

โครงการ “The Teak Sukhumvit 39” • อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำานวน 1 อาคาร จำานวนห้องชุด 70 ยูนิต 
• ตั้งอยู่ที่ซอยประชัญคดี แยกจากซอยสุขุมวิท 39 ถึนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ    

เขตวัฒนา กรุงเทพ 

โครงการ “The Teak Sathorn - Lumpini” • 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 
• ตั้งอยู่ที่รัชดาซอย 19 ติดกับสถึานี MRT สุทธิสาร กรุงเทพ 

โครงการ “Sol residence สาทร-นางลิ้นจี่”
(โครงการร่วมทุน)

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

รายละเอียดโครงการที่พัฒนาทั้งหมด

1. เจ้�ของโคริงกิ�ริ
2. ผู้ออกิแบบ เช�นิ สถ�ปีนิิกิ แลิะมัณฑ์นิ�กิริ
3. ผู้ริับเหม� ไดำ้แกิ� ผู้ริับเหม�ต้กิแต้�งภั�ยในิ แลิะ

ผู้ริับเหม�ทั�วไปี

ทั�งนิี� บริิษััทมีกิลิยุทธุ์ในิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิดำ้�นิกิ�ริต้ลิ�ดำแลิะกิ�ริ
แข�งขันิดำังต้�อไปีนิี�

• กลยุทธ์ทางด้านการตลาด (Marketing Strategies)
บริิษััทมีกิลิยุทธุ์ท�งดำ้�นิกิ�ริต้ลิ�ดำ โดำยกิ�ริจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์
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ช�วยสนิับสนิุนิแลิะให้บริิกิ�ริหลิังกิ�ริข�ยกิับลิูกิค้� ริวมทั�งช�วย
ปีริะส�นิง�นิกิับฝ้่�ยข�ยเพี่�อส�งคำ�สั�งซั่่�อไปียังฝ้่�ยคลิังสินิค้� 
แลิะปีริะส�นิง�นิกิ�ริจดัำส�งผลิติ้ภัณัฑ์์ใหล้ิกูิค�้ต้�มกิำ�หนิดำ ทำ�ให้
บริิษััทไดำ้ริับคว�มเช่�อถ่อแลิะกิ�ริยอมรัิบทั�งในิดำ้�นิผลิิต้ภััณฑ์์
แลิะบริิกิ�ริจ�กิผู้ออกิแบบ ผู้ริับเหม� แลิะเจ้�ของโคริงกิ�ริเปี็นิ
อย��งดำี

นิอกิจ�กินิี� บริิษััทมีนิโยบ�ยสนิับสนิุนิให้ลิูกิค้�ทุกิริ�ยสมัคริเข้�
เปี็นิสม�ชิกิของบริิษััท เพ่ี�อเปี็นิกิ�ริสริ้�งแริงจูงใจให้ลิูกิค้�เกิิดำ

No. Benefit Platinum I Platinum G Gold Specialist
Retail 
Credit

Retail 
Cash

Club 
Card

1 ได้รับวงเงินเครดิตและระยะเวลาเครดิตใน
การสั่งซื้อสินค้า

P P P P P

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

P P P P P

3 ได้รับสินค้าภายใน 24 ชม. หลังจากสั่ง
ซื้อสินค้า

P P P P P

4 ได้รับบริการข้อมูลวิเคราะห์เครดิต จาก
บริษััทข้อมูลเครดิต (BOL)

P P

5 ได้รับคำาแนะนำาการขอสินเชื่อจาก
ธนาคาร

P P P P P P P

6 ได้รับการยืนราคาสำาหรับงานโครงการ P P P P P

7 บริการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลการสั่ง
ซื้อสินค้าแต่ละประเภทให้กับลูกค้า

P P

8 เข้าร่วมโครงการสะสมแต้ม เพื่อแลกของ
รางวัล (Point Reward Program)

P P P P P P P

9 กรณีเต็มวงเงินเครดิต สามารถึขอปลด
ล็อกการปล่อยสินค้าไม่เกิน 10% จาก
วงเงินที่มีอยู่

P P

10 การเข้าร่วมโครงการจัดอบรมการติดตั้ง
ผลิตภัณฑ์ ที่ศูนย์อบรม BSM ฟรี

P P P P

11 บริการส่งช่างเทคนิค เข้าตรวจสอบและ
แนะนำาวิธีแก้ไขปัญหาหน้างาน

P P P P

12 Platinum ฮอตไลน์ 091-119-1557 P P

หมายเหตุ : กรณีสมาชิกขอซื้อผลิตภัณฑ์เกินกว่าวงเงินเครดิตสูงสุดที่กำาหนด ทีมงานฝ่ายขายจะต้องขออนุมัติจากกรรมการบริหาร ซึ่งจะต้องพิจารณาอนุมัติ
เป็นกรณีพิเศษั

คว�มริู้สึกิที�ดำีแลิะกิ�ริมีส�วนิริ�วม ซั่ึ�งจะส�งผลิให้เกิิดำกิ�ริซ่ั่�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
เปี็นิปีริะโยชนิ์ในิกิ�ริปีริะส�นิธุุริกิิจริ�วมกิันิในิอนิ�คต้ ซั่ึ�งกิ�ริ
สมัคริเปี็นิลิูกิค้�สม�ชิกิของ บริิษััท นิอกิจ�กิจะไดำ้ริับข้อเสนิอ
ที�ดำีกิว��ลิูกิค้�ทั�วไปีแลิ้ว ยังไดำ้ริับสิทธุิปีริะโยชนิ์ต้��งๆ ที�ท�ง
บริิษััทต้อบแทนิค่นิสู�สม�ชิกิอีกิดำ้วย โดำยสิทธุิปีริะโยชนิ์เบ่�องต้้นิ
จ�กิกิ�ริเปี็นิสม�ชิกิของบริิษััท มีดำังนิี�

บริษัิัท ยงัได้ำมกีิ�ริเปิีดำ “ศูันิย์ฝึ้กิอบริมช��ง” หริอ่ “BSM Training 
Center” เพ่ี�อเพีิ�มทกัิษัะในิกิ�ริติ้ดำต้ั�งผลิติ้ภัณัฑ์์ของ บริษัิัท ให้กิบั

ผู้รัิบเหม�ที�เป็ีนิสม�ชิกิของ บริิษััท โดำยไม�คดิำค��ใช้จ��ย ศูันิย์ฝึ้กิอบริม
ช��งเป็ีนิส�วนิหนิึ�งของสทิธุปิีริะโยชน์ิที�ท�ง บริษัิัท ให้บริกิิ�ริกิบัลูิกิค้�
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การประเมิินความิพึึงพึอใจในสิินค้าและบริการ 
บริษัิัทได้ำมกีิ�ริปีริะเมนิิคว�มพีงึพีอใจต้�อสนิิค้�แลิะบริกิิ�ริของบริษัิัท
เป็ีนิปีริะจำ�ทกุิปีี โดำยทำ�กิ�ริสุ�มต้วัอย��งจ�กิทกุิกิลิุ�มลูิกิค้� โดำยปีี 
2564 บริิษััทไดำ้ทำ�กิ�ริสำ�ริวจคว�มพีึงพีอใจในิเริ่�องคุณภั�พี

สินิค้�, ริ�ค�สินิค้�, กิ�ริจัดำส�งสินิค้� แลิะกิ�ริบริิกิ�ริหลิังกิ�ริ
ข�ย จ�กิกิลิุ�มต้ัวอย��ง 82 ริ�ย โดำยใช้วิธุีสำ�ริวจผ��นิกิ�ริสแกินิ
 QR Code ผลิกิ�ริปีริะเมินิดำังนิี� 

ความพึงพอใจในสินค้าและบริการ
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ทั�งนิี�ไดำ้สอบถ�มปีัจจัยที�ใช้ในิกิ�ริตั้ดำสินิใจซั่่�อสินิค้� สริุปีจ�กิ
ผลิกิ�ริปีริะเมินิไดำ้ว��ลิูกิค้�ส�วนิใหญ่�ซั่่�อสินิค้�โดำยพิีจ�ริณ�ถึง

29.24%

27.49%

15.79%
27.49%

ปัจจัยหลักที่ใช้พิจารณาเลือกซื้อสินค้า

บริการหลังการขาย 29.24%

การจัดส่งสินค้า 27.49%

คุณภาพสินค้า 27.49%

ราคาสินค้า 15.79%

กิ�ริบริิกิ�ริหลิังกิ�ริข�ย คุณภั�พีสินิค้� กิ�ริจัดำส�งสินิค้� แ ลิะ
ริ�ค�สนิิค้� เป็ีนิหลิกัิ
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• กลยุทธ์ด้านราคา (Price)
กิ�ริกิำ�หนิดำริ�ค�ผลิิต้ภััณฑ์์ของบริิษััท แบ�งต้�มลิักิษัณะ
ผลิิต้ภััณฑ์์แต้�ลิะปีริะเภัท โดำยคำ�นิึงถึงปีัจจัยในิกิ�ริแข�งขันิเปี็นิ
องค์ปีริะกิอบ โดำยส�ม�ริถแบ�งกิลิยุทธุ์ดำ้�นิริ�ค�ไดำ้ดำังนิี�

• ผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�งที�ห�ซั่่�อไดำ้ทั�วไปี (General Building 
Products) เน่ิ�องจ�กิสินิค้�ปีริะเภัทดัำงกิลิ��วมีจำ�หน่ิ�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�

ทั�งนิี� บริิษััทยังมีนิโยบ�ยกิำ�หนิดำริ�ค�สินิค้�เท��กัิบผู้จำ�หนิ่�ย
ริ�ยอ่�นิ ซั่ึ�งบริิษััทให้อำ�นิ�จกิ�ริตั้ดำสินิใจลิดำริ�ค�สินิค้�เปี็นิกิริณี
พีิเศัษัแกิ�ผู้อำ�นิวยกิ�ริฝ้่�ยข�ย หริ่อผู้อำ�นิวยกิ�ริฝ้่�ยพีัฒนิ�
ผลิิต้ภััณฑ์์
• ผลิติ้ภัณัฑ์์เฉพี�ะด้ำ�นิสำ�หรัิบผูอ้อกิแบบ (Specified Products) 

สำ�หริับผลิิต้ภััณฑ์์กิลิุ�มนิี�ถึงแม้ว��ในิต้ลิ�ดำจะมีผลิิต้ภััณฑ์์
ทดำแทนิอยู�ม�กิม�ยหลิ�กิหลิ�ยต้ริ�สินิค้� แลิะมีกิ�ริแข�งขันิ
ดำ�้นิริ�ค�ค�อนิข�้งสงู แต้�ผลิติ้ภัณัฑ์ข์องบริษัิัทกิส็�ม�ริถสริ�้ง
คว�มแต้กิต้��งในิด้ำ�นิคณุภั�พี คว�มหลิ�กิหลิ�ย แลิะกิ�ริบริกิิ�ริ
ที�ดำีกิว�� บริิษััทจึงไม�มีนิโยบ�ยที�จะแข�งขันิดำ้�นิริ�ค�กิับคู�แข�ง
ในิผลิิต้ภััณฑ์์กิลิุ�มนิี� แต้�จะกิำ�หนิดำริ�ค�ข�ยโดำยวิธุีบวกิกิำ�ไริ
ส�วนิเพีิ�มจ�กิต้้นิทุนิผลิิต้ภััณฑ์์ (Mark-up on Cost)

• กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ�าหน่าย (Place)
บริิษััทมีกิลิยุทธุ์กิ�ริจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์ในิเชิงริุกิ โดำยใช้ทีมง�นิ
ฝ้่�ยข�ยที�มีปีริะสิทธุิภั�พี ริวมทั�งมีคว�มริู้แลิะปีริะสบกิ�ริณ์ในิ
ดำ้�นิผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�ง ต้กิแต้�งภั�ยในิ ซั่ึ�งบริิษััทไดำ้แบ�งทีมง�นิ
ฝ้่�ยข�ยออกิเปี ็นิ 2 ทีม ไดำ ้แกิ � ทีมง�นิข�ยสำ�หริับดำูแลิ
ผู้ออกิแบบ แลิะทีมง�นิข�ยสำ�หริับดำูแลิผู้ริับเหม� เพี่�อให้เข้�
ถึงคว�มต้้องกิ�ริที�แต้กิต้��งกิันิของกิลิุ�มลิูกิค้� แลิะ บริิษััทยัง
เนิ้นิกิ�ริบริิกิ�ริที�ริวดำเร็ิวโดำยมีศัูนิย์บริิกิ�ริลูิกิค้�สัมพัีนิธุ์ 
ให้คำ�ปีริึกิษั�แลิะแนิะนิำ�ข้อมูลิต้��งๆ เกิี�ยวกิับกิ�ริต้กิแต้�งภั�ยในิ 
ซั่ึ�งปัีจจุบนัิช�องท�งกิ�ริจำ�หน่ิ�ยผลิติ้ภัณัฑ์์ของบริษัิัท มี  2 ช�องท�ง 
ดำังนิี�

• ลิูกิค้�ส�ม�ริถเลิ่อกิชมผลิิต้ภััณฑ์์แลิะสั�งซั่่�อผลิิต้ภััณฑ์์ไดำ้
โดำยต้ริง ณ สำ�นิักิง�นิข�ยของ บริิษััท (Gyproc Center)

• ลิูกิค้�ส�ม�ริถสั�งซั่่�อสินิค้�ไดำ้โดำยต้ริงผ��นิศัูนิย์บริิกิ�ริลิูกิค้�
สัมพีันิธุ์ ในิกิริณีที�เปี็นิสม�ชิกิของ บริิษััท อยู�กิ�อนิแลิ้ว หริ่อ
สั�งซั่่�อผ��นิทีมง�นิข�ยในิกิริณีที�เปี็นิลูิกิค้�ใหม�หริ่อยังไม�ไดำ้
สมัคริเปี็นิสม�ชิกิ ซั่ึ�งกิ�ริริับบริิกิ�ริทั�ง 2 วิธุีนิี� ลิูกิค้�จะไดำ้ริับ
คว�มสะดำวกิ แลิะริวดำเริ็ว 

• กลยุทธ์ด้านการสิ่งเสิริมิการขาย (Promotion)
บริิษััทมีกิ�ริจัดำกิิจกิริริมส�งเสริิมกิ�ริข�ยโดำยมุ�งเนิ้นิกิ�ริต้อบแทนิ
ค่นิแกิ�ลูิกิค้�สม�ชิกิเปี็นิหลิักิ (Loyalty Program) โดำยลูิกิค้�
สม�ชิกิจะไดำ้ริับสิทธุิเข้�ริ�วมโปีริโมชั �นิพีิเศัษัต้��งๆ ที�บริิษััท
จัดำขึ�นิ เช�นิ กิ�ริไดำ้ริับส�วนิลิดำพีิเศัษัสำ�หริับลิูกิค้�สม�ชิกิแต้�ลิะ
ริะดำบั กิ�ริย่นิริ�ค�สนิิค้�สำ�หริบัโคริงกิ�ริที�มรีิะยะเวลิ�กิ�ริกิ�อสร้ิ�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
กิ�ริใช้ส่�อออนิไลินิ์ เช�นิ วิดำีโอ Youtube เว็บไซั่ต้์ของบริิษััท 
หริ่อกิ�ริเข้�ริ�วมในิกิ�ริจัดำง�นิหริ่อนิิทริริศักิ�ริแสดำงสินิค้�ที�
เกิี�ยวข้องกัิบกิ�ริออกิแบบผลิิต้ภััณฑ์์ต้กิแต้�งภั�ยในิแลิะกิ�ริ
กิ�อสริ้�งทั�งส�วนิของอ�ค�ริสำ�นิักิง�นิแลิะที�อยู�อ�ศััย 

(2.2) ภาวะการแข่งขัน
บริิษััทไม�มีคู�แข�งขันิท�งต้ริง (Direct Competitor) เนิ่�องจ�กิ
บริิษััทมีคว�มแต้กิต้��งจ�กิคู�แข�งขันิริ�ยอ่�นิทั�งดำ้�นิลิักิษัณะ
ผลิิต้ภััณฑ์์ที�จัดำจำ�หนิ่�ย แลิะดำ้�นิกิลิุ�มลิูกิค้� กิลิ��วค่อ บริิษััทมี
กิ�ริพัีฒนิ�ผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�งต้กิแต้�งภั�ยในิแลิะจำ�หนิ่�ย
ผลิิต้ภััณฑ์์ดำังกิลิ��วภั�ยใต้้ต้ริ�สินิค้�ของบริิษััทเอง แลิะเปี็นิ
ต้วัแทนิจำ�หนิ�่ยแต้�เพียีงผูเ้ดีำยวในิปีริะเทศัไทยสำ�หริบัผลิติ้ภัณัฑ์์
ภั�ยใต้้ลิิขสิทธุิ�ต้ริ�สินิค้�ชั�นินิำ�จ�กิต้��งปีริะเทศับ�งผลิิต้ภััณฑ์์ 
ในิดำ้�นิกิลิุ �มลูิกิค้�ของบริิษััท เนิ้นิกิ�ริต้ลิ�ดำท�งต้ริงสู �กิลิุ �ม
ผู้ออกิแบบ (Interior Designer) แลิะผู้ริับเหม�ง�นิต้กิแต้�ง
ภั�ยในิ (Interior Constructor) เปี็นิหลิักิ ในิขณะที�คู�แข�งขันิ
ส�วนิใหญ่�เนิ้นิกิลิุ�มลิูกิค้�ปีริะเภัทผู้ริับเหม� แลิะเจ้�ของบ้�นิพีักิ
อ�ศััย (End User) ซั่ึ�งเปี็นิกิลิุ�มลูิกิค้�ที�ผู้ปีริะกิอบกิ�ริจะต้้อง
เผชิญ่กิับกิ�ริแข�งขันิที�ค�อนิข้�งสูง บริิษััทมีคู�แข�งขันิท�งอ้อม 
(Indirect Competitor) ซั่ึ�งเปี็นิผู้ปีริะกิอบกิ�ริศูันิย์ค้�ส�ง ค้�ปีลีิกิ
วัสดำุกิ�อสริ้�งแลิะอุปีกิริณ์ต้กิแต้�ง แลิะผู้ปีริะกิอบกิ�ริริ้�นิค้�
จำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�งต้กิแต้�งภั�ยในิเฉพี�ะดำ้�นิ 

ปีัจจุบันิในิปีริะเทศัไทยมีผู้ปีริะกิอบธุุริกิิจจำ�หนิ่�ยวัสดำุกิ�อสริ้�ง
แลิะต้กิแต้�งจำ�นิวนิ 13,000 ริ�ย (อ้�งอิงข้อมูลิบทวิเคริ�ะห์
ศัูนิย์วิจัย ธุนิ�ค�ริกิริุงศัริีอยุธุย�) ซั่ึ�งแบ�งต้�มลิักิษัณะกิ�ริจัดำ
จำ�หนิ่�ยแลิะริูปีแบบกิ�ริให้บริิกิ�ริ เปี็นิ 2 กิลิุ�ม ค่อ 1) ผู้ปีริะกิอบ
กิ�ริริ�ยใหญ่�มีริูปีแบบกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจแบบริ้�นิค้�ส�งค้�ปีลิีกิ
สมัยใหม� (Modern Trade) มีแนิวคิดำให้เปี็นิศูันิย์ริวมสินิค้�วัสดำุ
กิ�อสริ้�งแลิะสินิค้�ต้กิแต้�งบ้�นิคริบวงจริ ที�ลิูกิค้�ส�ม�ริถเลิ่อกิ
ซั่่�อสินิค้�เกิี�ยวกิับบ้�นิไดำ้ในิที�เดำียว (One Stop Shopping) 
ปีัจจุบันิมีผู้ปีริะกิอบกิ�ริริ�ยใหญ่�ที�เปี็นิ Modern Trade 8 ริ�ย 
ปีริะกิอบด้ำวยกิลิุ�มโฮมโปีริ (ร้ิ�นิโฮมโปีริ แลิะ เมกิ�โฮม) ไทวสัดำ,ุ 
สย�มโกิลิบอลิเฮ้�ส์, ดำูโฮม, บญุ่ถ�วริ, แกิรินิด์ำโฮมม�ร์ิท, โฮมฮบั 
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ทดำแทนิอยู�ม�กิม�ยหลิ�กิหลิ�ยต้ริ�สินิค้� แลิะมีกิ�ริแข�งขันิ
ดำ�้นิริ�ค�ค�อนิข�้งสงู แต้�ผลิติ้ภัณัฑ์ข์องบริษัิัทกิส็�ม�ริถสริ�้ง
คว�มแต้กิต้��งในิด้ำ�นิคุณภั�พี คว�มหลิ�กิหลิ�ย แลิะกิ�ริบริกิิ�ริ
ที�ดำีกิว�� บริิษััทจึงไม�มีนิโยบ�ยที�จะแข�งขันิดำ้�นิริ�ค�กิับคู�แข�ง
ในิผลิิต้ภััณฑ์์กิลิุ�มนิี� แต้�จะกิำ�หนิดำริ�ค�ข�ยโดำยวิธุีบวกิกิำ�ไริ
ส�วนิเพีิ�มจ�กิต้้นิทุนิผลิิต้ภััณฑ์์ (Mark-up on Cost)

• กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ�าหน่าย (Place)
บริิษััทมีกิลิยุทธุ์กิ�ริจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์ในิเชิงริุกิ โดำยใช้ทีมง�นิ
ฝ้่�ยข�ยที�มีปีริะสิทธุิภั�พี ริวมทั�งมีคว�มริู้แลิะปีริะสบกิ�ริณ์ในิ
ดำ้�นิผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�ง ต้กิแต้�งภั�ยในิ ซั่ึ�งบริิษััทไดำ้แบ�งทีมง�นิ
ฝ้่�ยข�ยออกิเปี ็นิ 2 ทีม ไดำ ้แกิ � ทีมง�นิข�ยสำ�หริับดำูแลิ
ผู้ออกิแบบ แลิะทีมง�นิข�ยสำ�หริับดำูแลิผู้รัิบเหม� เพี่�อให้เข้�
ถึงคว�มต้้องกิ�ริที�แต้กิต้��งกิันิของกิลิุ�มลิูกิค้� แลิะ บริิษััทยัง
เนิ้นิกิ�ริบริิกิ�ริที�ริวดำเร็ิวโดำยมีศัูนิย์บริิกิ�ริลูิกิค้�สัมพัีนิธุ์ 
ให้คำ�ปีริึกิษั�แลิะแนิะนิำ�ข้อมูลิต้��งๆ เกิี�ยวกิับกิ�ริต้กิแต้�งภั�ยในิ 
ซั่ึ�งปัีจจุบนัิช�องท�งกิ�ริจำ�หน่ิ�ยผลิติ้ภัณัฑ์์ของบริษัิัท มี  2 ช�องท�ง 
ดำังนิี�

• ลิูกิค้�ส�ม�ริถเลิ่อกิชมผลิิต้ภััณฑ์์แลิะสั�งซั่่�อผลิิต้ภััณฑ์์ไดำ้
โดำยต้ริง ณ สำ�นิักิง�นิข�ยของ บริิษััท (Gyproc Center)

• ลิูกิค้�ส�ม�ริถสั�งซั่่�อสินิค้�ไดำ้โดำยต้ริงผ��นิศัูนิย์บริิกิ�ริลิูกิค้�
สัมพีันิธุ์ ในิกิริณีที�เปี็นิสม�ชิกิของ บริิษััท อยู�กิ�อนิแลิ้ว หริ่อ
สั�งซั่่�อผ��นิทีมง�นิข�ยในิกิริณีที�เปี็นิลูิกิค้�ใหม�หริ่อยังไม�ไดำ้
สมัคริเปี็นิสม�ชิกิ ซั่ึ�งกิ�ริริับบริิกิ�ริทั�ง 2 วิธุีนิี� ลิูกิค้�จะไดำ้ริับ
คว�มสะดำวกิ แลิะริวดำเริ็ว 

• กลยุทธ์ด้านการสิ่งเสิริมิการขาย (Promotion)
บริิษััทมีกิ�ริจัดำกิิจกิริริมส�งเสริิมกิ�ริข�ยโดำยมุ�งเนิ้นิกิ�ริต้อบแทนิ
ค่นิแกิ�ลูิกิค้�สม�ชิกิเปี็นิหลิักิ (Loyalty Program) โดำยลูิกิค้�
สม�ชิกิจะไดำ้ริับสิทธุิเข้�ริ�วมโปีริโมชั �นิพิีเศัษัต้��งๆ ที�บริิษััท
จัดำขึ�นิ เช�นิ กิ�ริไดำ้ริับส�วนิลิดำพีิเศัษัสำ�หริับลิูกิค้�สม�ชิกิแต้�ลิะ
ริะดำบั กิ�ริย่นิริ�ค�สนิิค้�สำ�หริบัโคริงกิ�ริที�มรีิะยะเวลิ�กิ�ริกิ�อสร้ิ�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
กิ�ริใช้ส่�อออนิไลินิ์ เช�นิ วิดำีโอ Youtube เว็บไซั่ต้์ของบริิษััท 
หริ่อกิ�ริเข้�ริ�วมในิกิ�ริจัดำง�นิหริ่อนิิทริริศักิ�ริแสดำงสินิค้�ที�
เกิี�ยวข้องกัิบกิ�ริออกิแบบผลิิต้ภััณฑ์์ต้กิแต้�งภั�ยในิแลิะกิ�ริ
กิ�อสริ้�งทั�งส�วนิของอ�ค�ริสำ�นิักิง�นิแลิะที�อยู�อ�ศััย 

(2.2) ภาวะการแข่งขัน
บริิษััทไม�มีคู�แข�งขันิท�งต้ริง (Direct Competitor) เนิ่�องจ�กิ
บริิษััทมีคว�มแต้กิต้��งจ�กิคู�แข�งขันิริ�ยอ่�นิทั�งดำ้�นิลิักิษัณะ
ผลิิต้ภััณฑ์์ที�จัดำจำ�หนิ่�ย แลิะดำ้�นิกิลิุ�มลิูกิค้� กิลิ��วค่อ บริิษััทมี
กิ�ริพัีฒนิ�ผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�งต้กิแต้�งภั�ยในิแลิะจำ�หนิ่�ย
ผลิิต้ภััณฑ์์ดำังกิลิ��วภั�ยใต้้ต้ริ�สินิค้�ของบริิษััทเอง แลิะเปี็นิ
ต้วัแทนิจำ�หนิ�่ยแต้�เพียีงผูเ้ดีำยวในิปีริะเทศัไทยสำ�หริบัผลิติ้ภัณัฑ์์
ภั�ยใต้้ลิิขสิทธุิ�ต้ริ�สินิค้�ชั�นินิำ�จ�กิต้��งปีริะเทศับ�งผลิิต้ภััณฑ์์ 
ในิดำ้�นิกิลิุ �มลูิกิค้�ของบริิษััท เนิ้นิกิ�ริต้ลิ�ดำท�งต้ริงสู �กิลิุ �ม
ผู้ออกิแบบ (Interior Designer) แลิะผู้ริับเหม�ง�นิต้กิแต้�ง
ภั�ยในิ (Interior Constructor) เปี็นิหลิักิ ในิขณะที�คู�แข�งขันิ
ส�วนิใหญ่�เนิ้นิกิลิุ�มลิูกิค้�ปีริะเภัทผู้ริับเหม� แลิะเจ้�ของบ้�นิพีักิ
อ�ศััย (End User) ซั่ึ�งเปี็นิกิลิุ�มลูิกิค้�ที�ผู้ปีริะกิอบกิ�ริจะต้้อง
เผชิญ่กิับกิ�ริแข�งขันิที�ค�อนิข้�งสูง บริิษััทมีคู�แข�งขันิท�งอ้อม 
(Indirect Competitor) ซั่ึ�งเปี็นิผู้ปีริะกิอบกิ�ริศูันิย์ค้�ส�ง ค้�ปีลีิกิ
วัสดำุกิ�อสริ้�งแลิะอุปีกิริณ์ต้กิแต้�ง แลิะผู้ปีริะกิอบกิ�ริริ้�นิค้�
จำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�งต้กิแต้�งภั�ยในิเฉพี�ะดำ้�นิ 

ปีัจจุบันิในิปีริะเทศัไทยมีผู้ปีริะกิอบธุุริกิิจจำ�หนิ่�ยวัสดำุกิ�อสริ้�ง
แลิะต้กิแต้�งจำ�นิวนิ 13,000 ริ�ย (อ้�งอิงข้อมูลิบทวิเคริ�ะห์
ศัูนิย์วิจัย ธุนิ�ค�ริกิริุงศัริีอยุธุย�) ซั่ึ�งแบ�งต้�มลิักิษัณะกิ�ริจัดำ
จำ�หนิ่�ยแลิะริูปีแบบกิ�ริให้บริิกิ�ริ เปี็นิ 2 กิลิุ�ม ค่อ 1) ผู้ปีริะกิอบ
กิ�ริริ�ยใหญ่�มีริูปีแบบกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจแบบริ้�นิค้�ส�งค้�ปีลิีกิ
สมัยใหม� (Modern Trade) มีแนิวคิดำให้เปี็นิศัูนิย์ริวมสินิค้�วัสดำุ
กิ�อสริ้�งแลิะสินิค้�ต้กิแต้�งบ้�นิคริบวงจริ ที�ลิูกิค้�ส�ม�ริถเลิ่อกิ
ซั่่�อสินิค้�เกิี�ยวกิับบ้�นิไดำ้ในิที�เดำียว (One Stop Shopping) 
ปีัจจุบันิมีผู้ปีริะกิอบกิ�ริริ�ยใหญ่�ที�เปี็นิ Modern Trade 8 ริ�ย 
ปีริะกิอบด้ำวยกิลิุ�มโฮมโปีริ (ร้ิ�นิโฮมโปีริ แลิะ เมกิ�โฮม) ไทวสัดำ,ุ 
สย�มโกิลิบอลิเฮ้�ส์, ดำูโฮม, บญุ่ถ�วริ, แกิรินิด์ำโฮมม�ร์ิท, โฮมฮบั 
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ซั่ึ�งมีส�วนิแบ�งกิ�ริต้ลิ�ดำริวม 30% ของริ�ยไดำ้ริวมในิกิลิุ�มริ้�นิ
ค้�วัสดำุกิ�อสริ้�งทั�งหมดำ 2) กิลิุ�มผู้ค้�วัสดำุกิ�อสริ้�งดำั�งเดิำม 
(Traditional trade) ไดำ้แกิ� ริ้�นิค้�วัสดำุกิ�อสริ้�งที�ริะบบกิ�ริ
บริิห�ริจัดำกิ�ริยังไม�ทันิสมัยคริบวงจริ ผู้ค้�ส�วนิใหญ่�จะจำ�หนิ่�ย
สินิค้�ต้ั�งแต้�วัสดุำกิ�อสริ้�งพี่�นิฐ�นิ อ�ทิ ปีูนิ ทริ�ย แลิะผลิิต้ภััณฑ์์
ฮ�ริ์ดำแวริ์ (เช�นิ กิลิอนิปีริะตู้ ม่อจับ) จนิถึงวัสดุำซั่�อมแซั่ม/
ต้กิแต้�งที�อยู�อ�ศััย โดำยเนิ้นิกิลิุ�มลิูกิค้�ภั�ยในิพี่�นิที�แลิะบริิเวณ
ใกิลิ้เคียง

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์
ในิส�วนิของผลิิต้ภััณฑ์์ภั�ยใต้้ต้ริ�สินิค้�ของบริิษััท ซั่ึ �งมีทั�ง
กิ�ริดำำ�เนิินิกิ�ริผลิิต้สินิค้�ดำ้วยต้นิเอง แลิะว��จ้�งโริงง�นิผู้ผลิิต้
ทั�งในิปีริะเทศัแลิะต้��งปีริะเทศัที�ไดำ้คุณภั�พีผ��นิเกิณฑ์์ม�ต้ริฐ�นิ

ที�บริิษััทกิำ�หนิดำ สำ�หริับผลิิต้ภััณฑ์์ทั�วไปี บริิษััทมีนิโยบ�ยกิ�ริ
จัดำซั่่�อจ�กิผู้ผลิิต้โดำยต้ริง ทั�งนิี� บริิษััทมีขั�นิต้อนิแลิะวิธุีกิ�ริจัดำห�
ผลิิต้ภััณฑ์์โดำยกิ�ริกิำ�หนิดำรูิปีแบบ 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�ริพิีจ�ริณ�ต้ัดำสินิใจ
จัดำห�ผลิิต้ภััณฑ์์จะเปี็นิกิ�ริพีิจ�ริณ�ริ�วมกิันิริะหว��งฝ้่�ยบริิห�ริ 
ฝ้่�ยพีัฒนิ�ผลิิต้ภััณฑ์์ แลิะฝ้่�ยข�ย เพ่ี�อให้ไดำ้ผลิิต้ภััณฑ์์ที�มี
คุณลิักิษัณะเปี็นิไปีต้�มที�กิำ�หนิดำ

ปีี 2564 บริิษััท มียอดำสั�งซั่่�อผลิิต้ภััณฑ์์จ�กิคู�ค้�ริ�ยใหญ่� ดำังนิี�

บริษััท ผลิตภัณฑ์ ประเทศ ระยะเวลาติดต่อ ยอดสั่งซื้อ ปี 2564

1. บริษััท.ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จำากัด (มหาชน) ยิปซั่ม ไทย มากกว่า 10 ปี 70.20 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 44.18 ของมูลค่า
การสั่งซื้อสินค้ารวม

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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 สินิทรัิพีย์ไม�มีต้ัวต้นิ 
จำ�นิวนิ 19.18 ลิ้�นิบ�ท โคริงกิ�ริที�อยู�อ�ศััยเพี่�อผู้เกิษีัยณอ�ยุ
ริะหว��งกิ�ริพัีฒนิ� จำ�นิวนิ 160.85 ลิ�้นิบ�ท แลิะอสังห�ริมิทรัิพีย์
เพี่�อกิ�ริลิงทุนิจำ�นิวนิ 205.10 ลิ้�นิบ�ท 

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�ยลิะเอยีดำของทริพัีย์สนิิที�ใช้ในิกิ�ริปีริะกิอบธุรุิกิจิ แลิะริ�ยลิะเอยีดำ
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

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
และหน้าต่างอลูมิเนียม และระบบอลูมิเนียม
สำาหรับงานตกแต่งภายใน คุณภาพสูง

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
ในหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวท้ังจำานวน บริษััทย่อย
ได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวง
พาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

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�

รายชื่อ จำานวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ

1. นางพัทยา พิเชฐพงศา 300,823,612 14.12%

2. กลุ่มนายสัญชัย เนื่องสิทธิ์/1 273,647,000 12.84%

3. นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์ 188,700,000 8.86%

4. กลุ่มนายสุเรช ซูบรามาเนียม/2 136,456,120 6.40%

5. นายภีม ภาณุพัฒนพงศ์ 84,532,800 3.97%

6. นางพนิดา ภาณุพัฒนพงศ์ 72,600,000 3.41%

7. นายเพชร ภาณุพัฒนพงศ์ 60,193,500 2.83%

8. บริษััท สินแพทย์ จำากัด 60,079,100 2.82%

9. นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์ 58,833,100 2.76%

10. คุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ์ ฯ 57,800,000 2.71%

ผู้ถึือหุ้นรายอื่นๆ 836,840,961 39.28%

ริวม 2,130,506,193 100.00%

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

1.4.1 หลักทรัพย์ของบริษััท
บริษัิัท มทีนุิจดำทะเบยีนิเท��กิบั 218,514,314.00 บ�ท แบ�งเป็ีนิหุ้นิ
ส�มญั่จำ�นิวนิ 2,185,143,140 หุ้นิ มลูิค��หุ้นิที�ต้ริ�ไว้เท��กิบั 0.10 
บ�ท มทีนุิชำ�ริะแล้ิวเท��กิบั 213,050,619.30 บ�ท จำ�นิวนิหุ้นิที�
ออกิจำ�หน่ิ�ยได้ำแล้ิวเท��กิบั 2,130,506,193 หุ้นิ
(หม�ยเหต้ ุ: -ข้อมลูิลิ��สดุำ ณ 31 ธุนัิว�คม 2564)

1.5 การออกหุ้ลักทุรัพย์อื�น

การออกหลักทรัพย์อื่นระหว่างปี 
ในิริะหว��งปีี บริิษััทมีกิ�ริออกิหลัิกิทริัพีย์ปีริะเภัทต้ั�วแลิกิเงินิ
ริะยะสั�นิ ดำังนิี�

•  ต้ั๋วแลิกิเงินิริะยะสั�นิ จำ�นิวนิเงินิริวม 10.00 ลิ้�นิบ�ท ริะยะ
เวลิ� 97 วันิ เพี่�อเปี็นิทุนิหมุนิเวียนิของบริิษััท อัต้ริ�ดำอกิเบี�ย
ริ้อยลิะ 6.4 ต้�อปีี ริะยะเวลิ�ต้ั�งแต้�วันิที� 25 มิถุนิ�ยนิ 2564 
คริบกิำ�หนิดำชำ�ริะค่นิวันิที� 30 กิันิย�ยนิ 2564 โดำยชำ�ริะค่นิ
ทั�งจำ�นิวนิในิวันิคริบกิำ�หนิดำ

•  ต้ั๋วแลิกิเงินิริะยะสั�นิ จำ�นิวนิเงินิริวม 7.00 ลิ้�นิบ�ท ริะยะ
เวลิ� 269 วันิ เพ่ี�อเปี็นิทุนิหมุนิเวียนิของบริิษััท อัต้ริ�
ดำอกิเบี�ยร้ิอยลิะ 6.4 ต้�อปีี ริะยะเวลิ�ต้ั�งแต้�วนัิที� 22 มถินุิ�ยนิ 
2564 คริบกิำ�หนิดำชำ�ริะค่นิวันิที� 18 มีนิ�คม 2565

•  ต้�ออ�ยุ ต๋ั้วแลิกิเงินิริะยะสั�นิที�ออกิในิปีี 2563 จำ�นิวนิ 
15.00 ลิ้�นิบ�ท ริะยะเวลิ� 194 วันิ คริบกิำ�หนิดำชำ�ริะค่นิ
วันิที� 30 มิถุนิ�ยนิ 2564 โดำยต้�ออ�ยุต้ั�วแลิกิเงินิริะยะสั�นิ
บ�งส�วนิ จำ�นิวนิ 10.00 ลิ้�นิบ�ท ริะยะเวลิ� 201 วันิ 
คริบกิำ�หนิดำชำ�ริะค่นิวันิที� 17 มกิริ�คม 2565

•  ต้�ออ�ยตุ้ัว๋แลิกิเงนิิริะยะสั�นิที�ออกิในิปีี 2563 จำ�นิวนิ 10 ล้ิ�นิบ�ท 
ริะยะเวลิ� 268 วันิ อัต้ริ�ดำอกิเบี�ยริ ้อยลิะ 6.4 ต้�อปีี 
คริบกิำ�หนิดำชำ�ริะค่นิวันิที� 30 มิถุนิ�ยนิ 2564 แลิะต้�อ
ต้ั�วแลิกิเงินิริะยะสั�นิคริั�งที� 2 ริะยะเวลิ� 210 วนัิ อตั้ริ�ดำอกิเบี�ย
ริ้อยลิะ 6.4 ต้�อปีี คริบกิำ�หนิดำชำ�ริะค่นิ 17 มกิริ�คม 2565

•  ต้�ออ�ยุต้ั๋วแลิกิเงินิริะยะสั�นิที�ออกิในิปีี 2563 แลิะคริบ
กิำ�หนิดำชำ�ริะค่นิวันิที� 30 มิถุนิ�ยนิ 2564 จำ�นิวนิเงินิริวม 
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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รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ : ล้านบาท/1 42.45 (51.78) (38.36)

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิหลังหักเงินสำารองตามกฎหมาย : ล้านบาท 40.32 (51.78) (38.36)

เงินปันผลจ่าย : ล้านบาท  -  -  -/2

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)/3 0.00% 0.00% 0.00%

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

การคำานวนนี้มีวัตถึุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผู้ล
บริิษััทมีนิโยบ�ยกิ�ริจ��ยเงินิปีันิผลิในิแต้�ลิะปีี ในิอัต้ริ�ไม�นิ้อย
กิว��ริ้อยลิะ 40 ของกิำ�ไริสุทธุิ (งบเฉพี�ะกิิจกิ�ริ) ที�เหลิ่อหลิัง
จ�กิหักิเงินิสำ�ริองต้��งๆ ทุกิปีริะเภัทต้�มที�ไดำ้กิำ�หนิดำไว้ในิ

ข้อบังคับของบริิษััท แลิะต้�มกิฎหม�ย ห�กิไม�มีเหตุ้จำ�เปี็นิ
อ่�นิใดำ แลิะกิ�ริจ��ยเงินิปีันิผลินิั�นิต้้องไม�มีผลิกิริะทบต้�อกิ�ริ
ดำำ�เนิินิง�นิปีกิต้ิของบริิษััท อย��งมีนิัยสำ�คัญ่

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปีตั้งแต่ปี 2562-2564
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รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ : ล้านบาท/1 42.45 (51.78) (38.36)

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิหลังหักเงินสำารองตามกฎหมาย : ล้านบาท 40.32 (51.78) (38.36)

เงินปันผลจ่าย : ล้านบาท  -  -  -/2

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)/3 0.00% 0.00% 0.00%

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

การคำานวนนี้มีวัตถึุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผู้ล
บริิษััทมีนิโยบ�ยกิ�ริจ��ยเงินิปีันิผลิในิแต้�ลิะปีี ในิอัต้ริ�ไม�นิ้อย
กิว��ริ้อยลิะ 40 ของกิำ�ไริสุทธุิ (งบเฉพี�ะกิิจกิ�ริ) ที�เหลิ่อหลิัง
จ�กิหักิเงินิสำ�ริองต้��งๆ ทุกิปีริะเภัทต้�มที�ไดำ้กิำ�หนิดำไว้ในิ

ข้อบังคับของบริิษััท แลิะต้�มกิฎหม�ย ห�กิไม�มีเหตุ้จำ�เปี็นิ
อ่�นิใดำ แลิะกิ�ริจ��ยเงินิปีันิผลินิั�นิต้้องไม�มีผลิกิริะทบต้�อกิ�ริ
ดำำ�เนิินิง�นิปีกิติ้ของบริิษััท อย��งมีนิัยสำ�คัญ่
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2.1 นโยบายและแผู้นการบริหุ้ารความีเสี�ยง
บริิษััทมีคว�มเช่�อมั�นิแลิะต้ริะหนิักิในิคว�มสำ�คัญ่ของกิ�ริบริิห�ริ
แลิะกิ�ริควบคุมคว�มเสี�ยงที�มีปีริะสิทธุิภั�พี ซั่ึ�งจะทำ�ให้บริิษััท
ส�ม�ริถดำำ�เนิินิธุุริกิิจภั�ยใต้้ปีัจจัยภั�ยในิแลิะภั�ยนิอกิอันิอ�จ
ส�งผลิกิริะทบต้�อกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิของบริิษััทไดำ้อย��ง มั�นิคงแลิะ
ต้�อเนิ่�อง มีคว�มเสี�ยงที�อยู�ในิริะดำับที�ยอมริับไดำ้ ลิดำโอกิ�สของ
กิ�ริลิ้มเหลิวแลิะคว�มสูญ่เสียให้เหลิ่อนิ้อยที�สุดำ ริวมทั�งลิดำ
คว�มไม�แนิน่ิอนิในิผลิกิ�ริดำำ�เนินิิง�นิโดำยริวมของบริษัิัท อนัิจะนิำ�
ไปีสู �กิ�ริบริริลิุวัต้ถุปีริะสงค์ของบริิษััท ทั�งนิี� บริิษััทไดำ้แบ�ง
กิ�ริบริหิ�ริคว�มเสี�ยงออกิเป็ีนิ 2 ปีริะเภัทคอ่กิ�ริบริหิ�ริคว�มเสี�ยง
ริะดำับส�วนิง�นิ แลิะกิ�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยงริะดำับองค์กิริ โดำย
กิำ�หนิดำนิโยบ�ยในิกิ�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยงดำังนิี�

• กิำ�หนิดำแลิะส�งเสริิมให้กิ�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยงเป็ีนิคว�มรัิบผดิำชอบ
ของพีนิักิง�นิในิทุกิริะดำับชั�นิที�ต้้องต้ริะหนิักิถึงคว�มเสี�ยงที�
มีในิกิริะบวนิกิ�ริบริิห�ริแลิะกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิทั�วทั�งบริิษััท

• ให้มีริะเบียบหริ่อคู�ม่อกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิเปี็นิลิ�ยลิักิษัณ์อักิษัริ 
เพี่�อให้ผู้บริิห�ริ แลิะผู้ปีฏิิบัต้ิง�นิถ่อปีฏิิบัต้ิ อันิเปี็นิกิ�ริ
ควบคุมคว�มเสี�ยงจ�กิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิ

• กิำ�หนิดำแนิวท�งปี้องกัินิแลิะบริริเท�คว�มเสี�ยงจ�กิกิ�ริ
ดำำ�เนิินิง�นิเพี่�อหลิีกิเลิี�ยงคว�มเสียห�ย หริ่อคว�มสูญ่เสีย
ที�อ�จจะเกิดิำขึ�นิ ริวมถงึกิ�ริติ้ดำต้�มแลิะปีริะเมินิผลิกิ�ริบริหิ�ริ
คว�มเสี�ยงอย��งสมำ��เสมอ

• กิ�รินิำ�ริะบบเทคโนิโลิยีส�ริสนิเทศัที�ทันิสมัยม�ใช้เพี่�อเพีิ�ม
ปีริะสิทธุิภั�พีแลิะลิดำคว�มเสี�ยงจ�กิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิ

• พีัฒนิ�คว�มริู้คว�มส�ม�ริถของบุคลิ�กิริให้เปี็นิม่ออ�ชีพี 
เพี่�อลิดำคว�มเสี�ยงในิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิขององค์กิริ 

ทั�งนิี� บริิษััท ไดำ้มีกิ�ริเปีิดำเผย นิโยบ�ยกิ�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยง
ฉบับเต้็ม ลิงในิเว็บไซั่ต้์ของบริิษััท www.bsmgroup.asia

การบริหุ้าร
จัดการความเสี่ยง2
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2.2 ปจัจยัความีเสี�ยงตอ่การด้ำาเนนิธรุกจิของ
บริษัทุ
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�

ความเสี่ยงสำาหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building 
Products)

1. ความเสี่ยงจากการถึูกยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและ
อาคาร
บริิษััทไดำ้ทำ�กิ�ริเช��ที�ดำินิแลิะอ�ค�ริจ�กิบุคคลิอ่�นิ โดำยทริัพีย์สินิ
ที�ใช้เปี็นิที�ต้ั�งสำ�นิักิง�นิใหญ่�แลิะโกิดำังเกิ็บของ ดำังนิั�นิ บริิษััทจึง
มีคว�มเสี�ยงที�อ�จจะถูกิยกิเลิิกิสัญ่ญ่�เช��ที�ดำินิแลิะอ�ค�ริ หริ่อ
กิ�ริไม�ได้ำริบักิ�ริต้�อสัญ่ญ่�เช��ที�ดำนิิแลิะคลัิงสนิิค�้แห�งใดำแห�งหนิึ�ง
 อันิจะทำ�ให้บริิษััทอ�จจะต้้องมีค��ใช้จ��ยในิกิ�ริย้�ยสำ�นิักิง�นิ
แลิะคลิังสินิค้� ซั่ึ�งส�งผลิกิริะทบต้�อกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิของบริิษััทไดำ้
 
สำ�หริับสัญ่ญ่�เช��ที�ดำินิพีริ้อมสิ�งปีลิูกิสริ้�งที�เปี็นิที�ต้ั�งสำ�นิักิง�นิ
ใหญ่�ของบริิษััท ไดำ้ทำ�สัญ่ญ่�เช��ไว้กิับเคริ่อญ่�ต้ิของผู้บริิห�ริ
หลิักิของบริิษััท แลิะบริิษััทมีม�ต้ริกิ�ริปี้องกิันิคว�มเสี�ยง โดำย
ทำ�ข้อต้กิลิงสัญ่ญ่�เช��แต้�ลิะคริั�ง มีกิำ�หนิดำอ�ยุของสัญ่ญ่�คริั�งลิะ 
3 ปีี แลิะมีเง่�อนิไขพีิเศัษัให้สิทธุิแกิ�บริิษััท ในิกิ�ริต้�ออ�ยุสัญ่ญ่�
เช��ออกิไปีอีกิไม�นิ้อยกิว�� 2 ปีี โดำยมีกิำ�หนิดำเพีดำ�นิสูงสุดำในิกิ�ริ
ปีริับขึ�นิค��เช��แต้�ลิะคริั�งไว้แนิ่นิอนิ แลิะห�กิผู้ให้เช��ต้้องกิ�ริ
ยกิเลิิกิสัญ่ญ่�เช��ต้้องแจ้งให้ บริิษััททริ�บกิ�อนิลิ�วงหนิ้�ไม�นิ้อย
กิว�� 60 วันิ โดำยบริิษััทมีนิโยบ�ยเจริจ�ต้�อสัญ่ญ่�เช��กิ�อนิสัญ่ญ่�
เช��คริบกิำ�หนิดำไม�นิ้อยกิว�� 90 วันิ 

นิอกิจ�กินิี� ห�กิมีกิ�ริโอนิสิทธุิกิ�ริเช��ของบริิษััท ผู้ให้เช��จะ
จัดำห�พี่�นิที�แปีลิงอ่�นิม�ให้ใช้ทดำแทนิหริ่อชดำใช้ค��เสียห�ยให้แกิ�
บริิษััท จึงทำ�ให้คว�มเสี�ยงที�บริิษััทจะถูกิยกิเลิิกิสัญ่ญ่�เช��ที�ดำินิ
แลิะอ�ค�ริกิ�อนิกิำ�หนิดำมีคว�มเปี็นิไปีไดำ้ไม�ม�กินิักิ แลิะในิอดำีต้
ที�ผ��นิม� บริิษััทยังไม�เคยถูกิยกิเลิิกิสัญ่ญ่�เช�� หริ่อไม�ไดำ้ริับกิ�ริ
ต้�อสัญ่ญ่�เช��

2. ความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์
บริิษััทมีกิ�ริจัดำห�ผลิิต้ภััณฑ์์ในิลิักิษัณะของกิ�ริว��จ้�งผลิิต้
สำ�หริับผลิิต้ภััณฑ์์ภั�ยใต้้ลิิขสิทธุิ�ต้ริ�สินิค้�ของบริิษััทเอง แลิะ 
บริษัิัททำ�กิ�ริสั�งซั่่�อผลิติ้ภัณัฑ์จ์�กิเจ�้ของลิขิสทิธุิ�ต้ริ�สินิค้�ชั�นินิำ�

ทั�งในิปีริะเทศัแลิะต้��งปีริะเทศัโดำยเฉพี�ะ บริิษััท ไทยผลิติ้ภัณัฑ์์
ยิบซั่ั�ม จำ�กิัดำ (มห�ชนิ) ซั่ึ�งเปี็นิผู้จัดำจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์ยิบซัั่�ม 
ริ�ยหลิกัิให้แกิ� บริษัิัทม�อย��งต้�อเน่ิ�อง ดำงันิั�นิ บริษัิัทจึงมีคว�มเสี�ยง
ในิกิ�ริจัดำห�ผลิิต้ภััณฑ์์ ในิกิริณีที�ผู้ผลิิต้แลิะเจ้�ของลิิขสิทธุิ�
ต้ริ�สินิค้�อ�จจะไม�ส�ม�ริถผลิิต้หริ่อจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์ให้แกิ�
บริิษััทไดำ้ต้�มคุณภั�พี ปีริิม�ณ เวลิ� แลิะเง่�อนิไขที�บริิษััท
กิำ�หนิดำไว้ไดำ้ ริวมทั�งมีคว�มเสี�ยงในิกิ�ริที�เจ้�ของลิิขสิทธุิ�
ต้ริ�สินิค้�อ�จบอกิเลิิกิหริ่อไม�ต้�อสัญ่ญ่�กิ�ริเปี็นิต้ัวแทนิ
จำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์ให้แกิ�บริิษััท ซั่ึ�งจะส�งผลิต้�อกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิ
แลิะกิ�ริเต้ิบโต้ของบริิษััท

อย��งไริก็ิต้�ม บริิษััทมีกิ�ริต้ิดำต้�อค้�ข�ยแลิะมีคว�มสัมพีันิธุ์ที�ดำี
กิับผู้ผลิิต้แลิะผู้จำ�หน่ิ�ยผลิิต้ภััณฑ์์ต้��งๆ ม�เป็ีนิริะยะเวลิ�นิ�นิ 
โดำยเฉพี�ะ บริิษััทไดำ้ทำ�สัญ่ญ่�เปี็นิต้ัวแทนิจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์
ให้กิับ บริิษััท ไทยผลิิต้ภััณฑ์์ยิบซั่ั �ม จำ�กิัดำ (มห�ชนิ) ซั่ึ �ง
เปี็นิกิลิุ�มผลิิต้ภััณฑ์์หลัิกิที�สริ้�งยอดำริ�ยไดำ้ให้กิับบริิษััท ทั�งยัง
ไดำ้ริ�วมม่อกิันิจัดำต้ั�งศัูนิย์เริียนิริู้ พีัฒนิ�ฝ้ีม่อผู้ริับเหม� (Gyproc 
Training Center) ในิบริิเวณพี่�นิที�ของบริิษััท ดำังนิั�นิจึงถ่อไดำ้ว�� 
บริิษััท แลิะบริิษััท ไทยผลิิต้ภััณฑ์์ยิบซั่ั�ม จำ�กิัดำ (มห�ชนิ) เปี็นิ
หุ้นิส�วนิท�งธุุริกิิจที�มีคว�มสัมพีันิธุ์กิันิดำ้วยดำีเสมอม�

ในิส�วนิของกิ�ริจัดำห�ผลิิต้ภััณฑ์์ปีริะเภัทอ่�นิๆ บริิษััทมีนิโยบ�ย
กิริะจ�ยกิ�ริจัดำห�ผลิิต้ภััณฑ์์ โดำยมีกิ�ริติ้ดำต้�อกิับโริงง�นิผู้ผลิิต้
ในิปีริะเทศัที�ไดำ้คุณภั�พีผ��นิเกิณฑ์์ม�ต้ริฐ�นิที�บริิษััทกิำ�หนิดำไว้
ม�กิกิว�� 1 แห�ง นิอกิจ�กินิี� ส�วนิผลิติ้ภัณัฑ์ภ์ั�ยใต้ล้ิขิสิทธุิ�ต้ริ�สินิ
ค้�จ�กิต้��งปีริะเทศั ที�บริิษััทเปี็นิต้ัวแทนิจำ�หนิ่�ยแต้�เพีียงผู้เดำียว
ในิปีริะเทศัไทย บริิษััทกิ็มีกิ�ริทำ�สัญ่ญ่�แต้�งต้ั�งเปี็นิต้ัวแทนิหลิักิ
ในิกิ�ริจัดำกิ�ริผลิิต้ แลิะสัญ่ญ่�แต้�งต้ั�งเปี็นิตั้วแทนิจำ�หนิ่�ย
ผลิิต้ภััณฑ์์ ดำังนิั�นิ บริิษััทค�ดำว��คว�มเสี�ยงที�อ�จเกิิดำขึ�นิจ�กิกิ�ริ
จัดำห�ผลิิต้ภัณัฑ์จ์งึมโีอกิ�สนิอ้ย แลิะที�ผ��นิม�กิ็ยงัไม�เคยปีริะสบ
ปีัญ่ห�ดำังกิลิ��วแต้�อย��งใดำ

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนผลิตภัณฑ์และ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริิ ษััทอ�จไดำ้ริับคว�มเสี�ยงจ�กิคว�มผันิผวนิของต้้นิทุนิ
ผลิิต้ภััณฑ์์ อันิเนิ่�องม�จ�กิกิ�ริปีริับต้ัวเพีิ�มขึ�นิของต้้นิทุนิ
วัต้ถุดำิบแต้�ลิะปีริะเภัท ริวมทั�งผลิิต้ภััณฑ์์ที�นิำ�เข้�ม�จ�กิ
ต้��งปีริะเทศัที�อ�จไดำ้ริับผลิกิริะทบจ�กิคว�มผันิผวนิของอัต้ริ�
แลิกิเปีลิี�ยนิเงินิต้ริ�ต้��งปีริะเทศั ซั่ึ�งอ�จส�งผลิกิริะทบต้�อต้้นิทุนิ
ผลิติ้ภััณฑ์์เช�นิกินัิ โดำยผลิกิริะทบดำงักิลิ��วจะส�งผลิให้คว�มส�ม�ริถ
ในิกิ�ริทำ�กิำ�ไริขั�นิต้้นิของบริิษััทลิดำลิง
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2.2 ปจัจยัความีเสี�ยงตอ่การด้ำาเนนิธรุกจิของ
บริษัทุ
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�

ความเสี่ยงสำาหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building 
Products)

1. ความเสี่ยงจากการถึูกยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและ
อาคาร
บริิษััทไดำ้ทำ�กิ�ริเช��ที�ดำินิแลิะอ�ค�ริจ�กิบุคคลิอ่�นิ โดำยทริัพีย์สินิ
ที�ใช้เปี็นิที�ต้ั�งสำ�นิักิง�นิใหญ่�แลิะโกิดำังเกิ็บของ ดำังนิั�นิ บริิษััทจึง
มีคว�มเสี�ยงที�อ�จจะถูกิยกิเลิิกิสัญ่ญ่�เช��ที�ดำินิแลิะอ�ค�ริ หริ่อ
กิ�ริไม�ได้ำริบักิ�ริต้�อสัญ่ญ่�เช��ที�ดำนิิแลิะคลัิงสนิิค�้แห�งใดำแห�งหนิึ�ง
 อันิจะทำ�ให้บริิษััทอ�จจะต้้องมีค��ใช้จ��ยในิกิ�ริย้�ยสำ�นิักิง�นิ
แลิะคลิังสินิค้� ซั่ึ�งส�งผลิกิริะทบต้�อกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิของบริิษััทไดำ้
 
สำ�หริับสัญ่ญ่�เช��ที�ดำินิพีริ้อมสิ�งปีลิูกิสริ้�งที�เปี็นิที�ต้ั�งสำ�นิักิง�นิ
ใหญ่�ของบริิษััท ไดำ้ทำ�สัญ่ญ่�เช��ไว้กิับเคริ่อญ่�ต้ิของผู้บริิห�ริ
หลิักิของบริิษััท แลิะบริิษััทมีม�ต้ริกิ�ริปี้องกิันิคว�มเสี�ยง โดำย
ทำ�ข้อต้กิลิงสัญ่ญ่�เช��แต้�ลิะคริั�ง มีกิำ�หนิดำอ�ยุของสัญ่ญ่�คริั�งลิะ 
3 ปีี แลิะมีเง่�อนิไขพีิเศัษัให้สิทธุิแกิ�บริิษััท ในิกิ�ริต้�ออ�ยุสัญ่ญ่�
เช��ออกิไปีอีกิไม�นิ้อยกิว�� 2 ปีี โดำยมีกิำ�หนิดำเพีดำ�นิสูงสุดำในิกิ�ริ
ปีริับขึ�นิค��เช��แต้�ลิะคริั�งไว้แนิ่นิอนิ แลิะห�กิผู้ให้เช��ต้้องกิ�ริ
ยกิเลิิกิสัญ่ญ่�เช��ต้้องแจ้งให้ บริิษััททริ�บกิ�อนิลิ�วงหนิ้�ไม�นิ้อย
กิว�� 60 วันิ โดำยบริิษััทมีนิโยบ�ยเจริจ�ต้�อสัญ่ญ่�เช��กิ�อนิสัญ่ญ่�
เช��คริบกิำ�หนิดำไม�นิ้อยกิว�� 90 วันิ 

นิอกิจ�กินิี� ห�กิมีกิ�ริโอนิสิทธุิกิ�ริเช��ของบริิษััท ผู้ให้เช��จะ
จัดำห�พี่�นิที�แปีลิงอ่�นิม�ให้ใช้ทดำแทนิหริ่อชดำใช้ค��เสียห�ยให้แกิ�
บริิษััท จึงทำ�ให้คว�มเสี�ยงที�บริิษััทจะถูกิยกิเลิิกิสัญ่ญ่�เช��ที�ดำินิ
แลิะอ�ค�ริกิ�อนิกิำ�หนิดำมีคว�มเปี็นิไปีไดำ้ไม�ม�กินิักิ แลิะในิอดำีต้
ที�ผ��นิม� บริิษััทยังไม�เคยถูกิยกิเลิิกิสัญ่ญ่�เช�� หริ่อไม�ไดำ้ริับกิ�ริ
ต้�อสัญ่ญ่�เช��

2. ความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์
บริิษััทมีกิ�ริจัดำห�ผลิิต้ภััณฑ์์ในิลิักิษัณะของกิ�ริว��จ้�งผลิิต้
สำ�หริับผลิิต้ภััณฑ์์ภั�ยใต้้ลิิขสิทธุิ�ต้ริ�สินิค้�ของบริิษััทเอง แลิะ 
บริษัิัททำ�กิ�ริสั�งซั่่�อผลิติ้ภัณัฑ์จ์�กิเจ�้ของลิขิสทิธุิ�ต้ริ�สินิค้�ชั�นินิำ�

ทั�งในิปีริะเทศัแลิะต้��งปีริะเทศัโดำยเฉพี�ะ บริิษััท ไทยผลิติ้ภัณัฑ์์
ยิบซั่ั�ม จำ�กิัดำ (มห�ชนิ) ซั่ึ�งเปี็นิผู้จัดำจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์ยิบซัั่�ม 
ริ�ยหลิกัิให้แกิ� บริษัิัทม�อย��งต้�อเน่ิ�อง ดำงันิั�นิ บริษัิัทจึงมีคว�มเสี�ยง
ในิกิ�ริจัดำห�ผลิิต้ภััณฑ์์ ในิกิริณีที�ผู้ผลิิต้แลิะเจ้�ของลิิขสิทธุิ�
ต้ริ�สินิค้�อ�จจะไม�ส�ม�ริถผลิิต้หริ่อจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์ให้แกิ�
บริิษััทไดำ้ต้�มคุณภั�พี ปีริิม�ณ เวลิ� แลิะเง่�อนิไขที�บริิษััท
กิำ�หนิดำไว้ไดำ้ ริวมทั�งมีคว�มเสี�ยงในิกิ�ริที�เจ้�ของลิิขสิทธุิ�
ต้ริ�สินิค้�อ�จบอกิเลิิกิหริ่อไม�ต้�อสัญ่ญ่�กิ�ริเปี็นิต้ัวแทนิ
จำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์ให้แกิ�บริิษััท ซั่ึ�งจะส�งผลิต้�อกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิ
แลิะกิ�ริเต้ิบโต้ของบริิษััท

อย��งไริก็ิต้�ม บริิษััทมีกิ�ริต้ิดำต้�อค้�ข�ยแลิะมีคว�มสัมพีันิธุ์ที�ดำี
กิับผู้ผลิิต้แลิะผู้จำ�หน่ิ�ยผลิิต้ภััณฑ์์ต้��งๆ ม�เป็ีนิริะยะเวลิ�นิ�นิ 
โดำยเฉพี�ะ บริิษััทไดำ้ทำ�สัญ่ญ่�เปี็นิต้ัวแทนิจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์
ให้กิับ บริิษััท ไทยผลิิต้ภััณฑ์์ยิบซั่ั �ม จำ�กิัดำ (มห�ชนิ) ซั่ึ �ง
เปี็นิกิลิุ�มผลิิต้ภััณฑ์์หลัิกิที�สริ้�งยอดำริ�ยไดำ้ให้กิับบริิษััท ทั�งยัง
ไดำ้ริ�วมม่อกิันิจัดำต้ั�งศัูนิย์เริียนิริู้ พีัฒนิ�ฝ้ีม่อผู้ริับเหม� (Gyproc 
Training Center) ในิบริิเวณพี่�นิที�ของบริิษััท ดำังนิั�นิจึงถ่อไดำ้ว�� 
บริิษััท แลิะบริิษััท ไทยผลิิต้ภััณฑ์์ยิบซั่ั�ม จำ�กิัดำ (มห�ชนิ) เปี็นิ
หุ้นิส�วนิท�งธุุริกิิจที�มีคว�มสัมพีันิธุ์กิันิดำ้วยดำีเสมอม�

ในิส�วนิของกิ�ริจัดำห�ผลิิต้ภััณฑ์์ปีริะเภัทอ่�นิๆ บริิษััทมีนิโยบ�ย
กิริะจ�ยกิ�ริจัดำห�ผลิิต้ภััณฑ์์ โดำยมีกิ�ริติ้ดำต้�อกิับโริงง�นิผู้ผลิิต้
ในิปีริะเทศัที�ไดำ้คุณภั�พีผ��นิเกิณฑ์์ม�ต้ริฐ�นิที�บริิษััทกิำ�หนิดำไว้
ม�กิกิว�� 1 แห�ง นิอกิจ�กินิี� ส�วนิผลิติ้ภัณัฑ์ภ์ั�ยใต้ล้ิขิสิทธุิ�ต้ริ�สินิ
ค้�จ�กิต้��งปีริะเทศั ที�บริิษััทเปี็นิต้ัวแทนิจำ�หนิ่�ยแต้�เพีียงผู้เดำียว
ในิปีริะเทศัไทย บริิษััทกิ็มีกิ�ริทำ�สัญ่ญ่�แต้�งต้ั�งเปี็นิต้ัวแทนิหลิักิ
ในิกิ�ริจัดำกิ�ริผลิิต้ แลิะสัญ่ญ่�แต้�งต้ั�งเปี็นิต้ัวแทนิจำ�หนิ่�ย
ผลิิต้ภััณฑ์์ ดำังนิั�นิ บริิษััทค�ดำว��คว�มเสี�ยงที�อ�จเกิิดำขึ�นิจ�กิกิ�ริ
จัดำห�ผลิิต้ภัณัฑ์จ์งึมโีอกิ�สนิอ้ย แลิะที�ผ��นิม�กิ็ยงัไม�เคยปีริะสบ
ปีัญ่ห�ดำังกิลิ��วแต้�อย��งใดำ

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนผลิตภัณฑ์และ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริิ ษััทอ�จไดำ้ริับคว�มเสี�ยงจ�กิคว�มผันิผวนิของต้้นิทุนิ
ผลิิต้ภััณฑ์์ อันิเนิ่�องม�จ�กิกิ�ริปีริับต้ัวเพีิ�มขึ�นิของต้้นิทุนิ
วัต้ถุดำิบแต้�ลิะปีริะเภัท ริวมทั�งผลิิต้ภััณฑ์์ที�นิำ�เข้�ม�จ�กิ
ต้��งปีริะเทศัที�อ�จไดำ้ริับผลิกิริะทบจ�กิคว�มผันิผวนิของอัต้ริ�
แลิกิเปีลิี�ยนิเงินิต้ริ�ต้��งปีริะเทศั ซั่ึ�งอ�จส�งผลิกิริะทบต้�อต้้นิทุนิ
ผลิติ้ภััณฑ์์เช�นิกินัิ โดำยผลิกิริะทบดำงักิลิ��วจะส�งผลิให้คว�มส�ม�ริถ
ในิกิ�ริทำ�กิำ�ไริขั�นิต้้นิของบริิษััทลิดำลิง
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ความเสี่ยงสำาหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 
(Real Estate)

1. ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ
กิ�ริจัดำห�ที�ดำินิที�มีศัักิยภั�พีเปี็นิปีัจจัยสำ�คัญ่อย��งหนิึ�งในิกิ�ริ
พีัฒนิ�โคริงกิ�ริอสังห�ริิมทริัพีย์ ให้ปีริะสบคว�มสำ�เริ็จแลิะ
ส�ม�ริถต้อบสนิองคว�มต้้องกิ�ริของผู้บริิโภัค ในิช�วงหลิ�ยปีีที�
ผ��นิม� ปีริะเทศัไทยมีกิ�ริลิงทุนิพัีฒนิ�ริะบบส�ธุ�ริณูปีโภัคแลิะ
โคริงสริ้�งพี่�นิฐ�นิของภั�คริัฐทั�งในิกิริุงเทพี,ปีริิมณฑ์ลิ แลิะในิ
ส�วนิภูัมิภั�ค ซั่ึ�งริวมถึงกิ�ริกิ�อสริ้�งริถไฟื้ฟื้้� กิ�ริสริ้�งแลิะขย�ย
ถนินิเส้นิท�งต้��งๆ ทำ�ให้เกิิดำกิ�ริขย�ยต้ัวของเม่องแลิะโคริงกิ�ริ
พีัฒนิ�อสังห�ริิมทรัิพีย์ แลิะมีคว�มต้้องกิ�ริที�ดำินิเพ่ี�อริองรัิบกิ�ริ
เจริิญ่เต้ิบโต้ของธุุริกิิจแลิะที�อยู�อ�ศััยเพีิ�มขึ�นิ ริวมถึงมีกิ�ริเกิ็ง
กิำ�ไริจ�กิกิ�ริซ่ั่�อข�ยที�ดำินิ ส�งผลิให้ริ�ค�ที�ดำินิในิหลิ�ยพี่�นิที�ปีริับ
ต้ัวเพีิ�มขึ�นิอย��งริวดำเร็ิว โดำยเฉพี�ะอย��งยิ�งในิพี่�นิที�ที�มีคว�ม
ต้้องกิ�ริซ่ั่�อสูง ขณะที�แปีลิงที�ดำินิที�มีศัักิยภั�พีในิกิ�ริพัีฒนิ�  
มีจำ�กิัดำจึงเกิิดำกิ�ริแข�งขันิในิกิ�ริซ่ั่�อที�ดำินิ แลิะส�งผลิให้ริ�ค�ที�ดำินิ
ที�มีศัักิยภั�พีมีริ�ค�สูงขึ�นิ ซั่ึ�งต้้นิทุนิที�ดำินิถ่อว��เปี็นิปีัจจัยสำ�คัญ่
ในิกิ�ริแข�งขันิในิกิ�ริพัีฒนิ�โคริงกิ�ริ อ�ทิ ที�ดำินิย��นิธุุริกิิจ
ใจกิลิ�งเม่อง ที�ดำินิในิแนิวริถไฟื้ฟื้้� แลิะที�ดำินิต้ิดำถนินิใหญ่�  
ซั่ึ�งเปี็นิที�ต้้องกิ�ริของผู้ปีริะกิอบกิ�ริ ทำ�ให้มีกิ�ริแย�งซั่่�อที�ดำินิส�ง
ผลิให้ริ�ค�ที�ดำินิมีกิ�ริปีรัิบขึ�นิต้�มคว�มต้้องกิ�ริในิกิ�ริซ่ั่�อของ
ผู้ปีริะกิอบกิ�ริ ทำ�ให้กิ�ริพัีฒนิ�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
จัดำห�ที�ดำินิจะต้ิดำต้�อผ��นิทั�งนิ�ยหนิ้�ซั่่�อข�ยที�ดำินิแลิะต้ิดำต้�อ
โดำยต้ริงกัิบเจ้�ของที�ดำินิ กิ�อนิกิ�ริตั้ดำสินิใจซั่่�อที�ดำินิ บริิษััทจะ
พีิจ�ริณ�เลิ่อกิที�ดำินิในิทำ�เลิที�มีศัักิยภั�พี อยู�ในิเส้นิท�งคมนิ�คม
ที�เดำินิท�งสะดำวกิแลิะใกิลิ้ริถไฟื้ฟื้้�ส�ยหลิักิ อยู�กิลิ�งแหลิ�ง
ชุมชนิแลิะสิ�งอำ�นิวยคว�มสะดำวกิ ที�ผ��นิม�กิ�ริพีัฒนิ�โคริงกิ�ริ
ต้��งๆ ไดำ้ริับกิ�ริต้อบรัิบจ�กิลูิกิค้�ดีำ เนิ่�องจ�กิโคริงกิ�ริต้ั�งอยู�ในิ
ทำ�เลิที�ดำีแลิะต้ั�งริ�ค�ที�ผู้อยู�อ�ศััยจริิงส�ม�ริถเข้�ถึงไดำ้ อีกิทั�ง
ยังไดำ้ริับกิ�ริสนัิบสนิุนิท�งดำ้�นิกิ�ริเงินิจ�กิสถ�บันิกิ�ริเงินิต้��งๆ 
เปี็นิอย��งดำี

อย��งไริกิ็ต้�ม บริิษััทให้คว�มสำ�คัญ่กิับกิ�ริว�งแผนิแลิะ
กิ�ริบริิห�ริกิ�ริจัดำซั่่�อผลิิต้ภััณฑ์์แลิะกิ�ริบริิห�ริสินิค้�คงคลิัง 
ริวมทั�งกิ�ริบริิห�ริริะบบขนิส�งแลิะโลิจิสต้ิกิส์ เพี่�อควบคุมแลิะ
บริิห�ริต้้นิทุนิริวมทั�งค��ใช้จ��ยในิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิของบริิษััท 
ริวมทั�งมีกิ�ริพีิจ�ริณ�ปีริับริ�ค�ข�ยผลิิต้ภััณฑ์์แต้�ลิะปีริะเภัทให้
สอดำคล้ิองกิบัต้้นิทุนิโดำยสมำ��เสมอ ซั่ึ�งที�ผ��นิม�กิไ็ด้ำริบัคว�มริ�วมมอ่
ดำ้วยดำีจ�กิผู้จำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์ในิกิ�ริกิำ�หนิดำกิริอบริ�ค�ข�ย 
โดำยห�กิผู ้จำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์ต้้องกิ�ริปีริับริ�ค�เกิินิกิว��
กิริอบริ�ค�ที�กิำ�หนิดำต้้องแจ้งให้บริิษััททริ�บลิ�วงหน้ิ�ไม�น้ิอยกิว�� 
30 วันิ เพี่�อให้บริิษััทส�ม�ริถว�งแผนิในิกิ�ริจัดำซั่่�อแลิะแจ้งริ�ค�
ใหม�ให้กิับลิูกิค้�ของบริิษััทไดำ้

ในิส�วนิของผลิิต้ภััณฑ์์ที�นิำ�เข้�จ�กิต้��งปีริะเทศั กิริณีที�
เปี็นิกิ�ริสั�งซั่่�อผลิิต้ภััณฑ์์ในิปีริิม�ณสูงอย��งมีนิัยสำ�คัญ่ บริิษััท
มีนิโยบ�ยปี้องกิันิคว�มเสี�ยงจ�กิคว�มผันิผวนิของอัต้ริ�
แลิกิเปีลิี�ยนิเงินิต้ริ�ต้��งปีริะเทศัโดำยทำ�สัญ่ญ่�ซ่ั่�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 �งเนิ้นิให้คว�มสำ�คัญ่กิับคุณภั�พี ลิักิษัณะกิ�ริใช้ง�นิ แลิะ
กิ�ริพีฒันิ�ริปูีแบบให้มลีิกัิษัณะเฉพี�ะต้วัที�ย�กิต้�อกิ�ริลิอกิเลิยีนิแบบ 
แต้�ง��ยต้�อกิ�ริต้ิดำต้ั�งใช้ง�นิ แลิะมีกิ�ริจดำอนิุสิทธุิบัต้ริผลิิต้ภััณฑ์์ 
(Patent) เพี่�อปี้องกิันิกิ�ริผลิิต้สินิค้�ลิอกิเลิียนิแบบ 

ปีัจจุบันิ บริิษััทไดำ้ริับกิ�ริรัิบริองอนุิสิทธุิบัต้ริสำ�หรัิบผลิิต้ภััณฑ์์
วงกิบปีริะตู้แลิะผลิิต้ภััณฑ์์วงกิบช�องแสง แลิะไดำ้ริับสิทธุิบัต้ริ
กิ�ริออกิแบบผลิติ้ภัณัฑ์ห์นิ�้ต้ดัำโลิหะเปีน็ิที�เริยีบริอ้ยแลิว้ ริวมทั�ง
บริษัิัทยงัไดำร้ิบัคว�มริ�วมมอ่เปีน็ิอย��งดำจี�กิ บริิษััท ไทยผลิติ้ภัณัฑ์์
ยิบซัั่�ม จำ�กิัดำ (มห�ชนิ) ในิกิ�ริออกิหนัิงส่อรัิบริองคุณสมบัต้ิ
ผลิิต้ภััณฑ์์ของบริิษััท ให้แกิ�ลิูกิค้�ปีริะเภัทผู้ริับเหม�กิ�อสริ้�ง
ต้กิแต้�งภั�ยในิเพี่�อนิำ�ไปีย่นิยันิแกิ�เจ้�ของโคริงกิ�ริ นิอกิจ�กินิี� 
บริิษััท มุ�งเนิ้นิกิ�ริให้บริิกิ�ริคำ�แนิะนิำ�แลิะคำ�ปีรึิกิษั�กิ�ริใช้
ผลิิต้ภััณฑ์์ควบคู�กิับกิ�ริจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์เพี่�อสริ้�งกิ�ริยอมริับ
แลิะคว�มภัักิดีำในิกิ�ริใช้ผลิิต้ภััณฑ์์ของบริิษััทม�กิยิ�งขึ�นิ
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2. ความเสี่ยงข้อีงการเข้้าถึงแหล่งเงินทิุน
บริิษััท ทีค ด้ีเวลุ่ลุ่อปีเมนท์ จำากัด้ แม้ว�าจะเปี็นบริิษััทให็ม�ใน
ธุร่ิกจิพฒันาอสงัห็าริมิทริพัย ์แติ�โคริงการิพฒันาอสงัห็าริิมทริพัย์
ข้องบริิษััทก็ได้้รัิบการิสนับสน่นจากสถึาบันการิเงิน เน่�องจาก
ทางบริิษััทให็้ความสำาคัญกับโคริงการิในเริื�องริ่ปีแบบข้อง
โคริงการิที�พัฒนาแลุ่ะทำาเลุ่ที�ติั�ง ที�อย่�ใจกลุ่างเมืองย�าน CBD 
แลุ่ะใกลุ่ร้ิถึไฟื้ฟื้า้ ปีริะกอบกบัผ่ลุ่งานที�ผ่�านมาข้องทมีผ่่บ้ริหิ็าริ มี
ปีริะวัติิการิพัฒนาโคริงการิที�ปีริะสบความสำาเริ็จมาแลุ่้วห็ลุ่าย
โคริงการิ จ้งทำาให็้เปี็นที�เชื�อถึือข้องสถึาบันการิเงินติ�างๆ ที�ผ่�าน
มาสถึาบันการิเงินห็ลุ่ายแห็�งยินด้ีให็้การิสนับสน่นเงินท่นใน
แติ�ลุ่ะโคริงการิ โด้ยบริิษััทได้้ทำาการิเปีริียบเทียบข้้อเสนอเพื�อ
ทำาให็้โคริงการิมีติ้นท่นที�เห็มาะสมที�ส่ด้ 
 
3. ความเสี่ยงจำากการปีรับเปีลี่ยนกฎระเบียบ ข้้อีบังคับ 
หรือีกฎหมายทิี่เกี่ยวข้้อีงกับธุุรกิจำอีสังหาริมทิรัพัย์ 
การิด้ำาเนินงานในธุ่ริกิจอสังห็าริิมทริัพย์ ติ้องปีฏิิบัติิติามกฎ
ริะเบียบ ข้้อบังคับ ห็ริือกฎห็มายที�เกี�ยวข้้องห็ลุ่ายฉบับ อาทิ 
พริะริาชบัญญัติิจัด้สริริที�ด้ิน พริะริาชบัญญัติิอาคาริช่ด้ แลุ่ะ
กฎห็มายอื�นที�เกี�ยวข้้องเปี็นติ้น ทั�งน้� เพื�อให็้กฎห็มายติ�างๆ มี
ความสอด้คลุ่้องกับสภัาพแวด้ลุ่้อม แลุ่ะสภัาพเศริษัฐกิจใน
ปีัจจ่บัน กฎริะเบียบ ข้้อบังคับ ห็รืิอกฎห็มายด้ังกลุ่�าว จ้งมี
การิปีริับปีริ่ง เปีลุ่ี�ยนแปีลุ่งอย่�ติลุ่อด้เวลุ่า 

บริิษััทได้้ติริะห็นักถึ้งความเสี�ยงด้ังกลุ่�าว จ้งได้้กำาห็นด้ให็้การิ
ปีฏิิบัติิงานติ�างๆ ติ้องเปี็นไปีติามที�กฎห็มายกำาห็นด้ ทั�งน้� ก�อน
การิพัฒนาโคริงการิอสังห็าริิมทริัพย์ บริิษััทจะติริวจสอบ
กฎห็มายที�ควบค่มธุ่ริกิจพัฒนาอสังห็าริิมทรัิพย์อย�างริอบคอบ 
เพื�อลุ่ด้ความเสี�ยงจากการิปีริับเปีลุ่ี�ยนกฎริะเบียบ ข้้อบังคับ ห็ริือ
กฎห็มายที�เกี�ยวข้้อง 

4. ความเส่ียงจำากความล่าช้ั่าในการโอีนกรรมสิทิธิุ�ข้อีงลูกค้า
ความเสี�ยงจากความลุ่�าช้าในการิโอนกริริมสิทธุิ�ข้องลุ่่กค้าเกิน
กว�าที�กำาห็นด้ ห็ริอืการิผิ่ด้นัด้ชำาริะเงินค�าโอนกริริมสิทธุิ� ส�วนให็ญ�
เกิด้จากการิที�ลุ่่กค้าไม�สามาริถึข้อสินเชื�อกับสถึาบันการิเงินได้้ 
ซึ่้�งส�งผ่ลุ่ติ�อการิริับริ่้ริายได้้ข้องบริิษััท ที�อาจไม�เปี็นไปีติาม
ปีริะมาณการิห็ริือการิวางแผ่นการิบริิห็าริเงินสด้แลุ่ะสภัาพคลุ่�อง
ที�อาจคลุ่าด้เคลุ่ื�อน ซ้ึ่�งอาจทำาให็้บริิษััท ติ้องนำาห็้องช่ด้ดั้งกลุ่�าว
ออกมาจำาห็น่ายให็ม� อย�างไริก็ติาม บริิษััทมีกริะบวนการิ 
pre-approve ที�ทำาริ�วมกับสถึาบันการิเงินห็ลุ่ายแห็�งในการิ
พิจาริณาความสามาริถึในการิข้อสินเชื�อเบื�องติ้น แลุ่ะพิจาริณา
วงเงินที�จะได้้ริับอน่มัติิ เพื�อให็้ผ่่้ซืึ่�อพิจาริณาก�อนติัด้สินใจซึ่ื�อ
ห็้องช่ด้กับบริิษััท โด้ยกริะบวนการิด้ังกลุ่�าวใช้ริะยะเวลุ่าไม�นาน
ในการิทริาบผ่ลุ่ นอกจากน้� ทีมข้ายได้้มีกริะบวนการิติิด้ติาม
แลุ่ะนดั้ห็มายการิด้ำาเนนิการิโอนกริริมสทิธุิ�กบัลุ่ก่คา้อย�างใกลุ่ช้ดิ้

 แลุ่ะปีริะสานงานกับฝึ่ายการิเงินทำาให็้สามาริถึวางแผ่นทางการิ
เงินได้้อย�างเห็มาะสมแลุ่ะมีปีริะสิทธุิภัาพ

5. ความเสี่ยงจำากภาวะเศรษัฐกิจำชั่ะลอีตัว
จากสถึานการิณ์การิแพริ�ริะบาด้ข้องเชื�อไวริัส COVID-19 
ส�งผ่ลุ่ให็้เศริษัฐกิจทั�งโลุ่ก ริวมถึ้งเศริษัฐกิจปีริะเทศไทยชะลุ่อติัว 
ส�งผ่ลุ่ให็้ลุ่่กค้าเกิด้ความลุ่ังเลุ่ในการิติัด้สินใจเลุ่ือกโคริงการิ แลุ่ะ
ชะลุ่อการิตัิด้สินใจในการิซึ่ื�อ อย�างไริก็ติามบริิษััทได้้มีการิ
ทบทวนริายลุ่ะเอียด้ข้องโคริงการิให็้สอด้คลุ่้องกับไลุ่ฟื้สไติลุ่์ที�
เปีลุ่ี�ยนไปี เพื�อให็้สามาริถึติอบโจทย์ลุ่่กค้ามากยิ�งข้้�น แลุ่ะทำาให็้
เกิด้การิตัิด้สินใจซึ่ื�อ สำาห็รัิบการิเริิ�มก�อสริ้างโคริงการิในอนาคติ
ที�บริิษััทจัด้ห็าที�ด้ินเติรีิยมไว้แลุ่้ว บริิษััทมีการิปีริะเมินผ่ลุ่กริะทบ
ทางเศริษัฐกิจเปี็นริะยะ เพื�อตัิด้สินใจเริิ�มการิก�อสริ้างในช�วง
เวลุ่าที�เห็มาะสมติ�อไปี
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2. ความเสี่ยงข้อีงการเข้้าถึงแหล่งเงินทิุน
บริิษััท ทีค ด้ีเวลุ่ลุ่อปีเมนท์ จำากัด้ แม้ว�าจะเปี็นบริิษััทให็ม�ใน
ธุร่ิกจิพฒันาอสงัห็าริมิทริพัย ์แติ�โคริงการิพฒันาอสงัห็าริมิทริพัย์
ข้องบริิษััทก็ได้้รัิบการิสนับสน่นจากสถึาบันการิเงิน เน่�องจาก
ทางบริิษััทให็้ความสำาคัญกับโคริงการิในเริื�องริ่ปีแบบข้อง
โคริงการิที�พัฒนาแลุ่ะทำาเลุ่ที�ติั�ง ที�อย่�ใจกลุ่างเมืองย�าน CBD 
แลุ่ะใกลุ่ร้ิถึไฟื้ฟื้า้ ปีริะกอบกบัผ่ลุ่งานที�ผ่�านมาข้องทมีผ่่บ้ริหิ็าริ มี
ปีริะวัติิการิพัฒนาโคริงการิที�ปีริะสบความสำาเริ็จมาแลุ่้วห็ลุ่าย
โคริงการิ จ้งทำาให็้เปี็นที�เชื�อถึือข้องสถึาบันการิเงินติ�างๆ ที�ผ่�าน
มาสถึาบันการิเงินห็ลุ่ายแห็�งยินด้ีให็้การิสนับสน่นเงินท่นใน
แติ�ลุ่ะโคริงการิ โด้ยบริิษััทได้้ทำาการิเปีริียบเทียบข้้อเสนอเพื�อ
ทำาให็้โคริงการิมีติ้นท่นที�เห็มาะสมที�ส่ด้ 
 
3. ความเสี่ยงจำากการปีรับเปีลี่ยนกฎระเบียบ ข้้อีบังคับ 
หรือีกฎหมายทิี่เกี่ยวข้้อีงกับธุุรกิจำอีสังหาริมทิรัพัย์ 
การิด้ำาเนินงานในธุ่ริกิจอสังห็าริิมทริัพย์ ติ้องปีฏิิบัติิติามกฎ
ริะเบียบ ข้้อบังคับ ห็ริือกฎห็มายที�เกี�ยวข้้องห็ลุ่ายฉบับ อาทิ 
พริะริาชบัญญัติิจัด้สริริที�ด้ิน พริะริาชบัญญัติิอาคาริช่ด้ แลุ่ะ
กฎห็มายอื�นที�เกี�ยวข้้องเปี็นติ้น ทั�งน้� เพื�อให็้กฎห็มายติ�างๆ มี
ความสอด้คลุ่้องกับสภัาพแวด้ลุ่้อม แลุ่ะสภัาพเศริษัฐกิจใน
ปีัจจ่บัน กฎริะเบียบ ข้้อบังคับ ห็ริือกฎห็มายด้ังกลุ่�าว จ้งมี
การิปีริับปีริ่ง เปีลุ่ี�ยนแปีลุ่งอย่�ติลุ่อด้เวลุ่า 

บริิษััทได้้ติริะห็นักถึ้งความเสี�ยงด้ังกลุ่�าว จ้งได้้กำาห็นด้ให็้การิ
ปีฏิิบัติิงานติ�างๆ ติ้องเปี็นไปีติามที�กฎห็มายกำาห็นด้ ทั�งน้� ก�อน
การิพัฒนาโคริงการิอสังห็าริิมทริัพย์ บริิษััทจะติริวจสอบ
กฎห็มายที�ควบค่มธุ่ริกิจพัฒนาอสังห็าริิมทรัิพย์อย�างริอบคอบ 
เพื�อลุ่ด้ความเสี�ยงจากการิปีริับเปีลุ่ี�ยนกฎริะเบียบ ข้้อบังคับ ห็ริือ
กฎห็มายที�เกี�ยวข้้อง 

4. ความเส่ียงจำากความล่าช้ั่าในการโอีนกรรมสิทิธิุ�ข้อีงลูกค้า
ความเสี�ยงจากความลุ่�าช้าในการิโอนกริริมสิทธุิ�ข้องลุ่่กค้าเกิน
กว�าที�กำาห็นด้ ห็ริอืการิผิ่ด้นัด้ชำาริะเงินค�าโอนกริริมสิทธุิ� ส�วนให็ญ�
เกิด้จากการิที�ลุ่่กค้าไม�สามาริถึข้อสินเชื�อกับสถึาบันการิเงินได้้ 
ซึ่้�งส�งผ่ลุ่ติ�อการิริับริ่้ริายได้้ข้องบริิษััท ที�อาจไม�เปี็นไปีติาม
ปีริะมาณการิห็ริือการิวางแผ่นการิบริิห็าริเงินสด้แลุ่ะสภัาพคลุ่�อง
ที�อาจคลุ่าด้เคลุ่ื�อน ซ้ึ่�งอาจทำาให็้บริิษััท ติ้องนำาห็้องช่ด้ดั้งกลุ่�าว
ออกมาจำาห็น่ายให็ม� อย�างไริก็ติาม บริิษััทมีกริะบวนการิ 
pre-approve ที�ทำาริ�วมกับสถึาบันการิเงินห็ลุ่ายแห็�งในการิ
พิจาริณาความสามาริถึในการิข้อสินเชื�อเบื�องติ้น แลุ่ะพิจาริณา
วงเงินที�จะได้้ริับอน่มัติิ เพื�อให็้ผ่่้ซืึ่�อพิจาริณาก�อนติัด้สินใจซึ่ื�อ
ห็้องช่ด้กับบริิษััท โด้ยกริะบวนการิด้ังกลุ่�าวใช้ริะยะเวลุ่าไม�นาน
ในการิทริาบผ่ลุ่ นอกจากน้� ทีมข้ายได้้มีกริะบวนการิติิด้ติาม
แลุ่ะนดั้ห็มายการิด้ำาเนนิการิโอนกริริมสทิธุิ�กบัลุ่ก่คา้อย�างใกลุ่ช้ดิ้

 แลุ่ะปีริะสานงานกับฝึ่ายการิเงินทำาให็้สามาริถึวางแผ่นทางการิ
เงินได้้อย�างเห็มาะสมแลุ่ะมีปีริะสิทธุิภัาพ

5. ความเสี่ยงจำากภาวะเศรษัฐกิจำชั่ะลอีตัว
จากสถึานการิณ์การิแพริ�ริะบาด้ข้องเชื�อไวริัส COVID-19 
ส�งผ่ลุ่ให็้เศริษัฐกิจทั�งโลุ่ก ริวมถึ้งเศริษัฐกิจปีริะเทศไทยชะลุ่อติัว 
ส�งผ่ลุ่ให็้ลุ่่กค้าเกิด้ความลุ่ังเลุ่ในการิติัด้สินใจเลุ่ือกโคริงการิ แลุ่ะ
ชะลุ่อการิตัิด้สินใจในการิซึ่ื�อ อย�างไริก็ติามบริิษััทได้้มีการิ
ทบทวนริายลุ่ะเอียด้ข้องโคริงการิให็้สอด้คลุ่้องกับไลุ่ฟื้สไติลุ่์ที�
เปีลุ่ี�ยนไปี เพื�อให็้สามาริถึติอบโจทย์ลุ่่กค้ามากยิ�งข้้�น แลุ่ะทำาให็้
เกิด้การิตัิด้สินใจซึ่ื�อ สำาห็รัิบการิเริิ�มก�อสริ้างโคริงการิในอนาคติ
ที�บริิษััทจัด้ห็าที�ด้ินเติรีิยมไว้แลุ่้ว บริิษััทมีการิปีริะเมินผ่ลุ่กริะทบ
ทางเศริษัฐกิจเปี็นริะยะ เพื�อตัิด้สินใจเริิ�มการิก�อสริ้างในช�วง
เวลุ่าที�เห็มาะสมติ�อไปี
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3.1 นโยบายและเป้าหุ้มีายการจัด้การด้�าน
ความียั�งยืน
บริิษััท บิวเดำอสม�ริ์ท จำ�กิัดำ (มห�ชนิ) ยึดำมั�นิแลิะให้คว�มสำ�คัญ่
ในิกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจของบริิษััทต้�มแนิวปีฏิิบัต้ิกิ�ริพัีฒนิ�
อย��งยั�งย่นิ (Sustainable Development) โดำยคริอบคลิุมทั�ง 
ดำ้�นิเศัริษัฐกิิจ สังคม สิ�งแวดำลิ้อม แลิะกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจต้�ม
หลิักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลิกิิจกิ�ริที�ดำี ทั�งนิี� คณะกิริริมกิ�ริ บริิษััท ไดำ้
กิำ�หนิดำจริริย�บริริณธุุริกิิจ เพี่�อให้กิริริมกิ�ริ ผู้บริิห�ริ แลิะ
พีนิักิง�นิทุกิคนิยึดำถ่อเปี็นิแนิวท�งปีฏิิบัต้ิให้เปี็นิไปีในิทิศัท�ง
เดำียวกิันิ โดำยบริิษััทมั�นิใจว��กิ�ริปีฏิิบัต้ิต้�มจริริย�บริริณธุุริกิิจที�
กิำ�หนิดำ จะส�งผลิดำตี้�อคว�มยั�งย่นิของกิจิกิ�ริ โดำยกิำ�หนิดำกิลิยทุธุ์
สู�คว�มยั�งย่นิ ดำังนิี�

• บริิษััท พึีงปีลิูกิฝ้ังจิต้สำ�นิึกิ แลิะส�งเสริิมในิเริ่�องกิ�ริพัีฒนิ�
อย��งยั�งย่นิ เพี่�อให้เกิิดำคว�มสมดำุลิทั�งดำ้�นิเศัริษัฐกิิจ สังคม 
สิ�งแวดำลิ้อม ริวมทั�งกิ�ริกิำ�กิับดำูแลิกิิจกิ�ริ กิ�ริปีฎิบัต้ิต้�ม

จริริย�บริริณธุุริกิิจอย��งเคริ�งคริัดำให้กิับคณะกิริริมกิ�ริ  
ผู้บริิห�ริ แลิะพีนิักิง�นิทุกิคนิ เพี่�อนิำ�ไปีสู�วัฒนิธุริริมกิ�ริ
ดำำ�เนิินิธุุริกิิจอย��งยั�งย่นิ

•  สริ้�งคุณค��ท�งเศัริษัฐกิิจ ดำ้วยผลิิต้ภััณฑ์์ที�มีคุณภั�พี 
ยึดำหลิักิบริริษััทภัิบ�ลิ 

บริิษััท มุ�งมั�นิในิกิ�ริสริ้�งคุณค��ให้แกิ�กิิจกิ�ริ โดำยยึดำหลิักิ
กิ�ริกิำ�กิับดำูแลิกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจให้มีคว�มโปีริ�งใส เปี็นิธุริริม 
แลิะต้ริวจสอบไดำ้ ภั�ยใต้้หลิักิกิ�ริกิำ�กิับดำูแลิกิิจกิ�ริที�ดำี แลิะ
กิ�ริบริิห�ริจัดำกิ�ริคว�มเสี�ยง ควบคู�ไปีกัิบกิ�ริส�งมอบ
ผลิิต้ภััณฑ์์ที�มีคุณภั�พี โดำยคำ�นิึงถึงกิ�ริบริิห�ริจัดำกิ�ริสิ�ง
แวดำลิ้อม คว�มปีลิอดำภััยแลิะอ�ชีวอนิ�มัย ดำ้วยนิวัต้กิริริม
แลิะเทคโนิโลิยีที�ทันิสมัย อันินิำ�ไปีสู�กิ�ริส�งมอบผลิิต้ภััณฑ์์
ที�มีคุณภั�พีให้แกิ�ลิูกิค้�

การขับเคลื�อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน3
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•  บุคลิ�กิริที�มีคุณภั�พี

พีนิักิง�นิ ค่อหัวใจสำ�คัญ่ในิกิ�ริขับเคลิ่�อนิธุุริกิิจ บริิษััท ให้
คว�มสำ�คญั่ในิกิ�ริพัีฒนิ�ทรัิพีย�กิริบุคคลิ ดำว้ยกิ�ริฝึ้กิอบริม
พีัฒนิ�แลิะคว�มริู้เพ่ี�อเพีิ�มศัักิยภั�พีกิ�ริทำ�ง�นิ เพีิ�มขีดำ
คว�มส�ม�ริถในิกิ�ริแข�งขันิ ก้ิ�วทันิสถ�นิกิ�ริณ์ที�เปีลิี�ยนิแปีลิง 
ริวมทั�งยึดำมั�นิในิกิ�ริปีฏิิบัต้ิดำ้�นิแริงง�นิแลิะสิทธุิมนิุษัยชนิ
ที�ดำี ควบคู�ไปีกัิบสริ้�งคว�มสัมพัีนิธุ์อันิดำีริะหว��งผู้บริิห�ริ
แลิะพีนิักิง�นิ เพี่�อกิ�ริเปี็นิองค์กิริแห�งกิ�ริเริียนิริู้แลิะแบ�งปีันิ
แลิะดำำ�เนิินิง�นิบริริลิุต้�มเปี้�หม�ย

•  กิ�ริดูำแลิรัิกิษั�สิ�งแวดำลิ้อมเพี่�อกิ�ริอยู�ริ�วมกิันิอย��งยั�งย่นิ 

บริษัิัท มุ�งมั�นิดูำแลิรัิกิษั�สภั�พีแวดำล้ิอมแลิะทรัิพีย�กิริธุริริมช�ติ้ 
กิ�ริอนิรุิกัิษ์ัพีลิงัง�นิ กิ�ริบริหิ�ริจัดำกิ�รินิำ�� กิ�ริจัดำกิ�ริของเสีย 
สนิับสนิุนิกิ�ริอนิุริักิษั์พีลิังง�นิแลิะสิ�งแวดำลิ้อม โดำยใช้
ปีริะโยชนิ์จ�กิทริัพีย�กิริธุริริมช�ติ้เท��ที�จำ�เปี็นิ ที�อ�จกิ�อให้
เกิิดำผลิกิริะทบต้�อคว�มเสียห�ยของชุมชนิ สังคม 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�ริศึักิษั� ศัิลิปีวัฒนิธุริริม กิ�ริดูำแลิสุขภั�พี
อนิ�มัยคว�มปีลิอดำภััยของผู้คนิในิชุมชนิ แลิะต้ลิอดำจนิ
กิ�ริมีส�วนิริ�วมของผู้มีส�วนิไดำ้เสีย

3.2 การจัด้การผู้ลกระทุบต่อผู้้�มีีส่วนได้�เสีย
ในหุ้่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บริิษััทมีกิ�ริวิเคริ�ะห์ห�วงโซั่�คุณค��ของกิิจกิริริมหลิักิแลิะ
กิิจกิริริมสนิับสนิุนิต้��งๆ ของกิลิุ�มของธุุริกิิจหลิักิค่อกิลิุ�ม
ผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�ง (Building Products) ซั่ึ�งปีริะกิอบดำ้วยกิ�ริ
ดำำ�เนิินิธุุริกิิจกิ�ริผลิิต้แลิะจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�งคุณภั�พีสูง 
แลิะริะบบปีริะตู้หนิ้�ต้��งอลูิมิเนิียมคุณภั�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. การบริหารปัจจัยการผลิต หรือโลจิสติกส์ขาเข้า 
(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�หนิดำรูิปีแบบ คุณลัิกิษัณะ 
แลิะปีริะเภัทผลิิต้ภััณฑ์์ที�ต้้องกิ�ริต้�มแผนิกิ�ริข�ยของฝ่้�ยข�ย 
หลิังจ�กินิั�นิจะพิีจ�ริณ�คัดำเลิ่อกิแลิะจัดำซั่่�อผลิิต้ภััณฑ์์จ�กิผู้ผลิิต้ 
ซั่ึ�งโดำยปีกิต้ิจะทำ�กิ�ริคัดำเลิ่อกิผู้ผลิิต้ม�กิกิว��หนิึ�งริ�ย ยกิเว้นิ
ผู้ผลิิต้ที�เปี็นิพีันิธุมิต้ริของบริิษััทม�เปี็นิเวลิ�นิ�นิ สำ�หริับกิ�ริ
พีิจ�ริณ�ตั้ดำสินิใจจัดำห�ผลิิต้ภััณฑ์์จะเปี็นิกิ�ริพิีจ�ริณ�ริ�วมกิันิ
ริะหว��งฝ้่�ยบริิห�ริ ฝ้่�ยพีัฒนิ�ผลิิต้ภััณฑ์์ แลิะฝ้่�ยข�ย เพ่ี�อ
ให้ไดำ้ผลิิต้ภััณฑ์์ที�มีคุณลิักิษัณะเปี็นิไปีต้�มที�กิำ�หนิดำ 

จ�กินิั�นิ ฝ้่�ยบริิห�ริผลิิต้ภััณฑ์์จะจัดำส�งริ�ยลิะเอียดำแลิะข้อมูลิในิ
ดำ�้นิกิ�ริผลิติ้ แลิะหริอ่สนิิค�้ใหผู้ร้ิบัจ�้งผลิติ้หริอ่ผูข้�ยไดำท้ำ�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�ริต้ริวจสอบทั�งปีริมิ�ณแลิะคณุภั�พีของสนิิค�้ว��ต้ริงต้�ม
คว�มต้้องกิ�ริของบริษัิัท จ�กินิั�นิจะทำ�กิ�ริรัิบสนิิค้�เข้�คลิงัสนิิค้�
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•  บุคลิ�กิริที�มีคุณภั�พี

พีนิักิง�นิ ค่อหัวใจสำ�คัญ่ในิกิ�ริขับเคลิ่�อนิธุุริกิิจ บริิษััท ให้
คว�มสำ�คญั่ในิกิ�ริพัีฒนิ�ทรัิพีย�กิริบุคคลิ ดำว้ยกิ�ริฝึ้กิอบริม
พีัฒนิ�แลิะคว�มริู้เพ่ี�อเพีิ�มศัักิยภั�พีกิ�ริทำ�ง�นิ เพีิ�มขีดำ
คว�มส�ม�ริถในิกิ�ริแข�งขันิ ก้ิ�วทันิสถ�นิกิ�ริณ์ที�เปีลิี�ยนิแปีลิง 
ริวมทั�งยึดำมั�นิในิกิ�ริปีฏิิบัต้ิดำ้�นิแริงง�นิแลิะสิทธุิมนิุษัยชนิ
ที�ดำี ควบคู�ไปีกัิบสริ้�งคว�มสัมพัีนิธุ์อันิดำีริะหว��งผู้บริิห�ริ
แลิะพีนิักิง�นิ เพี่�อกิ�ริเปี็นิองค์กิริแห�งกิ�ริเริียนิริู้แลิะแบ�งปีันิ
แลิะดำำ�เนิินิง�นิบริริลิุต้�มเปี้�หม�ย

•  กิ�ริดูำแลิรัิกิษั�สิ�งแวดำลิ้อมเพี่�อกิ�ริอยู�ริ�วมกิันิอย��งยั�งย่นิ 

บริษัิัท มุ�งมั�นิดูำแลิรัิกิษั�สภั�พีแวดำล้ิอมแลิะทรัิพีย�กิริธุริริมช�ติ้ 
กิ�ริอนิรุิกัิษ์ัพีลิงัง�นิ กิ�ริบริหิ�ริจัดำกิ�รินิำ�� กิ�ริจดัำกิ�ริของเสีย 
สนิับสนิุนิกิ�ริอนิุริักิษั์พีลิังง�นิแลิะสิ�งแวดำลิ้อม โดำยใช้
ปีริะโยชนิ์จ�กิทริัพีย�กิริธุริริมช�ติ้เท��ที�จำ�เปี็นิ ที�อ�จกิ�อให้
เกิิดำผลิกิริะทบต้�อคว�มเสียห�ยของชุมชนิ สังคม 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�ริศึักิษั� ศัิลิปีวัฒนิธุริริม กิ�ริดูำแลิสุขภั�พี
อนิ�มัยคว�มปีลิอดำภััยของผู้คนิในิชุมชนิ แลิะต้ลิอดำจนิ
กิ�ริมีส�วนิริ�วมของผู้มีส�วนิไดำ้เสีย

3.2 การจัด้การผู้ลกระทุบต่อผู้้�มีีส่วนได้�เสีย
ในหุ้่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บริิษััทมีกิ�ริวิเคริ�ะห์ห�วงโซั่�คุณค��ของกิิจกิริริมหลิักิแลิะ
กิิจกิริริมสนิับสนิุนิต้��งๆ ของกิลิุ�มของธุุริกิิจหลิักิค่อกิลิุ�ม
ผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�ง (Building Products) ซั่ึ�งปีริะกิอบดำ้วยกิ�ริ
ดำำ�เนิินิธุุริกิิจกิ�ริผลิิต้แลิะจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�งคุณภั�พีสูง 
แลิะริะบบปีริะตู้หนิ้�ต้��งอลูิมิเนิียมคุณภั�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. การบริหารปัจจัยการผลิต หรือโลจิสติกส์ขาเข้า 
(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�หนิดำรูิปีแบบ คุณลัิกิษัณะ 
แลิะปีริะเภัทผลิิต้ภััณฑ์์ที�ต้้องกิ�ริต้�มแผนิกิ�ริข�ยของฝ่้�ยข�ย 
หลิังจ�กินิั�นิจะพิีจ�ริณ�คัดำเลิ่อกิแลิะจัดำซั่่�อผลิิต้ภััณฑ์์จ�กิผู้ผลิิต้ 
ซั่ึ�งโดำยปีกิต้ิจะทำ�กิ�ริคัดำเลิ่อกิผู้ผลิิต้ม�กิกิว��หนิึ�งริ�ย ยกิเว้นิ
ผู้ผลิิต้ที�เปี็นิพีันิธุมิต้ริของบริิษััทม�เปี็นิเวลิ�นิ�นิ สำ�หริับกิ�ริ
พีิจ�ริณ�ตั้ดำสินิใจจัดำห�ผลิิต้ภััณฑ์์จะเปี็นิกิ�ริพิีจ�ริณ�ริ�วมกิันิ
ริะหว��งฝ้่�ยบริิห�ริ ฝ้่�ยพีัฒนิ�ผลิิต้ภััณฑ์์ แลิะฝ้่�ยข�ย เพ่ี�อ
ให้ไดำ้ผลิิต้ภััณฑ์์ที�มีคุณลิักิษัณะเปี็นิไปีต้�มที�กิำ�หนิดำ 

จ�กินิั�นิ ฝ้่�ยบริิห�ริผลิิต้ภััณฑ์์จะจัดำส�งริ�ยลิะเอียดำแลิะข้อมูลิในิ
ดำ�้นิกิ�ริผลิติ้ แลิะหริอ่สนิิค�้ใหผู้ร้ิบัจ�้งผลิติ้หริอ่ผูข้�ยไดำท้ำ�กิ�ริ
เสนิอริ�ค�แลิะริ�ยลิะเอียดำในิกิ�ริริับจ้�งแลิะหริ่อสั�งซั่่�อในิใบสั�ง
จ้�งหริ่อใบสั�งซั่่�อ แลิะเม่�อบริิษััทไดำ้ทำ�กิ�ริอนิุมัต้ิจัดำจ้�งหริ่อจัดำ
ซั่่�อแลิ้ว ผู้รัิบจ้�งผลิิต้หริ่อผู้ข�ยจะทำ�กิ�ริผลิิต้หริ่อส�งของต้�ม
คว�มต้้องกิ�ริสินิค้�ของบริิษััท

เม่�อผู้ข�ยนิำ�ส�งสินิค้�ให้บริิษััท ฝ้่�ยคลิังสินิค้� (Warehouse) 
จะทำ�กิ�ริต้ริวจสอบทั�งปีริมิ�ณแลิะคณุภั�พีของสนิิค�้ว��ต้ริงต้�ม
คว�มต้้องกิ�ริของบริิษััท จ�กินิั�นิจะทำ�กิ�ริรัิบสนิิค้�เข้�คลิงัสนิิค้�

35บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

1.2 การปฏิิบัติการ (Operations) 
กิิจกิริริมนิี�เกิี�ยวข้องกิับกิ�ริรัิบคำ�สั�งซั่่�อจ�กิลิูกิค้� กิ�ริว�งแผนิ
กิ�ริผลิิต้ กิ�ริต้ริวจสอบแลิะกิ�ริจัดำเต้ริียมสินิค้�กิ�อนิกิ�ริส�งมอบ
ให้ลิูกิค้� โดำยมีริ�ยลิะเอียดำดำังนิี�

ช�องท�งกิ�ริจำ�หนิ่�ยสินิค้�ของบริิษััท แบ�งออกิเปี็นิ 3 ช�องท�ง 
ไดำ้แกิ� กิ�ริจำ�หนิ่�ยผ��นิท�งพีนัิกิง�นิหนิ้�ริ้�นิ (Customer 
Support) กิ�ริจำ�หนิ่�ยผ��นิท�งพีนิักิง�นิข�ย (Sale) แลิะกิ�ริ
จำ�หนิ่�ยผ��นิท�งเจ้�หนิ้�ที�ฝ้่�ยลิูกิค้�สัมพีันิธุ์ (Call Center) 
ซั่ึ�งกิ�ริจำ�หนิ่�ยผ��นิท�งพีนิักิง�นิหนิ้�ริ้�นิ หริ่อผ��นิท�ง
พีนิักิง�นิข�ย จะต้้องส�งเริ่�องให้เจ้�หนิ้�ที�ฝ้่�ยลิูกิค้�สัมพีันิธุ์เพี่�อ
ต้ิดำต้�อปีริะส�นิง�นิกิับลิูกิค้�ต้�อไปี 

เม่�อฝ้่�ยลิูกิค้�สัมพีันิธุ์ไดำ้ริับข้อมูลิลิูกิค้�แลิ้วจะแนิะนิำ�เกิี�ยวกิับ
สินิค้�ที�ลิูกิค้�ต้้องกิ�ริ พีริ้อมกัิบเสนิอริ�ค�สินิค้�ดัำงกิลิ��วให้
ลิูกิค้�พีิจ�ริณ� ห�กิลิูกิค้�มีคว�มสนิใจในิสินิค้�ของบริิษััท ฝ้่�ย
ลิูกิค้�สัมพีันิธุ์จะต้ริวจสอบสินิค้�ในิคลิังสินิค้�จ�กิริะบบเบ่�องต้้นิ
ว��มีปีริิม�ณสินิค้�เพีียงพีอต้�อคว�มต้้องกิ�ริของลิูกิค้� จ�กินิั�นิ
จึงจัดำทำ�ใบเสนิอริ�ค� (Quotation) แลิะส�งให้ลิูกิค้�พิีจ�ริณ�

กิริณีที�ปีริิม�ณสินิค้�มีไม�เพีียงพีอต้�อคว�มต้้องกิ�ริของลิูกิค้� 
ฝ้่�ยลูิกิค้�สัมพีันิธุ์ (Call Center) จะปีริะส�นิกัิบฝ้่�ยบริิห�ริ
ผลิิต้ภััณฑ์์สินิค้� (Product Manager) เพี่�อสอบถ�มเกิี�ยวกิับ
ปีริะม�ณกิ�ริวันิรัิบสินิค้�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�งให้พีนัิกิง�นิหนิ้�ริ้�นิเพี่�อจัดำทำ�ชุดำเอกิส�ริ
ใบแจ้งหนิี� ใบส�งของ แลิะปีริะส�นิกัิบฝ้่�ยคลิังสินิค้�เพ่ี�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�ยลิะเอียดำของผลิิต้ภััณฑ์์ที�จะดำำ�เนิินิกิ�ริผลิิต้จ�กิ
ลิูกิค้� จ�กินิั�นิจะนิำ�ข้อมูลิต้��งๆ ม�วิเคริ�ะห์คว�มส�ม�ริถในิ
กิ�ริผลิิต้เบ่�องต้้นิ พีริ้อมปีริะเมินิค��ใช้จ��ย แลิะริ�ค�ของ
ผลิิต้ภััณฑ์์ แลิ้วนิำ�เสนิอให้ลิูกิค้�พีิจ�ริณ�เพี่�ออนิุมัต้ิคำ�สั�งซั่่�อ
จ�กิลิกูิค้� เม่�อผ��นิกิ�ริอนุิมตั้จิ�กิลูิกิค้�แล้ิว ลิกูิค้�จะออกิใบสั�งซั่่�อ 
พีริ้อมแนิบข้อมูลิริ�ยลิะเอียดำต้�มแบบ Drawing แลิะทบทวนิ
คว�มส�ม�ริถในิกิ�ริผลิิต้กิับทุกิฝ้่�ยที�เกิี�ยวข้องแลิะจัดำทำ�
แผนิกิ�ริผลิิต้แลิะส�งมอบต้�มริะยะเวลิ�ที�ลิูกิค้�กิำ�หนิดำ 
กิ�อนิกิ�ริอนิุมัต้ิให้ฝ้่�ยผลิิต้ทำ�กิ�ริผลิิต้ต้�มคำ�สั�งซั่่�อ

 
สำ�หริับกิริณีที�ต้้องจ้�ง Suppliers ภั�ยนิอกิเพี่�อริองริับกิ�ริผลิิต้
ของบริิษััท จะต้้องทำ�กิ�ริปีริะเมินิคุณสมบัต้ิต้��งๆ ต้�มที�บริิษััท
กิำ�หนิดำ จ�กินิั�นิจึงจัดำส�งริ�ยลิะเอียดำข้อมูลิในิกิ�ริผลิิต้ให้ 
Supplier ทำ�กิ�ริเสนิอริ�ค�แลิะริ�ยลิะเอียดำในิกิ�ริรัิบจ้�งลิงในิ
ใบสั�งซั่่�อ กิ�อนิกิ�ริอนิุมัต้ิกิ�ริจัดำจ้�งแลิะดำำ�เนิินิกิ�ริผลิิต้ต้�อไปี

1.3. การกระจายสินค้า หรือโลจิสติกส์ขาออก (Outbound 
logistics) 
กิิจกิริริมนิี�เกิี�ยวข้องกิับกิ�ริจัดำเต้ริียมสินิค้�เพี่�อดำำ�เนิินิกิ�ริจัดำส�ง
สินิค้�ให้กิับลิูกิค้� โดำยมีริ�ยลิะเอียดำดัำงนิี�

พีนิักิง�นิหนิ้�ริ้�นิ (Customer Support) จะทำ�กิ�ริต้ริวจสอบ
คว�มถูกิต้้องของเอกิส�ริใบส�งของ แลิะจัดำส�งให้เจ้�หนิ้�ที�ฝ้่�ย
คลิังสินิค้� (ส�วนิง�นิจัดำเส้นิท�งกิ�ริเดำินิริถขนิส�งสินิค้�) เพี่�อจัดำ
ทำ�ต้�ริ�งกิ�ริเดิำนิริถขนิส�งสินิค�้ จ�กินิั�นิเจ�้หนิ�้ที�ฝ้�่ยคลิงัสนิิค้�
 (ส�วนิง�นิกิ�ริจัดำเต้รีิยมสินิค้�) ทำ�กิ�ริต้ริวจสอบคว�มถูกิต้้อง แลิะ
จัดำเต้ริียมสินิค้�ต้�มใบส�งของ (Delivery Order) เพี่�อนิำ�ส�งสินิค้�
ให้กิับลิูกิค้�ต้�อไปี

กิริณีที�เปี็นิกิ�ริจัดำส�งสินิค้�ไปีต้��งปีริะเทศัฝ้่�ยคลัิงสินิค้�จะไดำ้
ริับใบสั�งข�ย (Sale Order) ลิ�วงหนิ้�กิ�อนิกิำ�หนิดำวันิส�งสินิค้�
จ�กิฝ้่�ยสนิับสนิุนิง�นิข�ยต้��งปีริะเทศั (Export) เพ่ี�อม�ทำ�กิ�ริ
ต้ริวจสอบเกิี�ยวกิับคุณสมบัต้ิของสินิค้� (Specification) แลิะ
คว�มย�วของสนิิค�้ที�มอียู�ในิคลิงัสนิิค�้ว��ต้ริงต้�มริ�ยกิ�ริสนิิค�้
ที�ลิูกิค้�ต้้องกิ�ริหริ่อไม� กิริณีสินิค้�ที�มีอยู�ในิคลิังสินิค้�ต้ริงต้�ม
ที�กิำ�หนิดำ ฝ้่�ยคลิังสินิค้�จะดำำ�เนิินิกิ�ริจัดำเต้ริียมสินิค้� ห�กิ
สินิค้�ที�มีอยู�ในิคลัิงสินิค้�ไม�ต้ริงต้�มที�ลิูกิค้�กิำ�หนิดำ จะต้้อง
ทำ�กิ�ริปีรัิบขนิ�ดำ แลิะคว�มย�วของสินิค้�ให้เปี็นิไปีต้�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�ยคลัิงสินิค้�จะทำ�กิ�ริต้ริวจสอบคว�มถูกิต้้อง 
กิ�อนินิำ�ส�งให้กิับต้ัวแทนิกิ�ริส�งออกิ (Shipping) เพี่�อดำำ�เนิินิกิ�ริ
ส�งสินิค้�ให้กิับลิูกิค้�ต้�อไปี

สำ�หรัิบผลิิต้ภััณฑ์์ที�ต้้องมีกิ�ริปีริะกิอบ แลิะติ้ดำต้ั�งต้�มสถ�นิที�ที�
ลิกูิค้�กิำ�หนิดำ จะต้้องทำ�กิ�รินิดัำวนัิเวลิ� สำ�ริวจแลิะเต้ริยีมคว�มพีร้ิอม
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�ปีรึิกิษั� แลิะนิำ�เสนิอ
ริ�ยลิะเอียดำกิ�ริใช้ง�นิที�ถูกิต้้องกิับผู้ออกิแบบ โดำยเฉพี�ะ
ผลิิต้ภััณฑ์์เฉพี�ะดำ้�นิสำ�หริับผู้ออกิแบบ (Specified Product) 
ซั่ึ�งส�วนิใหญ่�เปี็นิผลิิต้ภััณฑ์์ที�มีคุณลิักิษัณะพีิเศัษัเฉพี�ะ เพี่�อให้
ส�ม�ริถต้อบสนิองคว�มต้อ้งกิ�ริแลิะคว�มพีงึพีอใจแกิ�ผูอ้อกิแบบ
แลิะเจ้�ของโคริงกิ�ริ ทั�งในิดำ้�นิริูปีแบบพีิเศัษั คว�มสวยง�ม 
แลิะคุณภั�พี ซั่ึ�งบริิษัทัมีทมีง�นิฝ้่�ยข�ยที�มีคว�มริู้คว�มชำ�นิ�ญ่
เกิี�ยวกิับผลิิต้ภััณฑ์์ของบริิษััทเปี็นิอย��งดำี แลิะไดำ้จัดำริะบบง�นิ
ฝ้่�ยข�ยให้ส�ม�ริถดำูแลิลิูกิค้�ไดำ้อย��งคลิ�องต้ัวแลิะริวดำเริ็วขึ�นิ 

ทั�งนิี� บริิษััทแบ�งกิลิุ �มลิูกิค้�เปี้�หม�ยเปี็นิ 3 กิลิุ �ม ไดำ้แกิ� 
1) เจ้�ของโคริงกิ�ริ 2) ผูอ้อกิแบบ เช�นิ สถ�ปีนิกิิ 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�หริับดำูแลิผู ้ออกิแบบ แลิะทีมง�นิข�ยสำ�หริับดำูแลิ
ผู้ริับเหม� เพ่ี�อให้เข้�ถึงคว�มต้้องกิ�ริที�แต้กิต้��งกัินิของกิลิุ�ม
ลิูกิค้�ไดำ้อย��งมีปีริะสิทธุิภั�พี

นิอกิจ�กินิี� บริิษััทยังมีกิ�ริจัดำกิิจกิริริมส�งเสริิมกิ�ริข�ยโดำย
มุ�งเนิ้นิกิ�ริต้อบแทนิค่นิแกิ�ลูิกิค้�สม�ชิกิเปี็นิหลัิกิ (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)
บริิษััทให้คว�มสำ�คัญ่กิับกิ�ริให้บริิกิ�ริจัดำส�งผลิิต้ภััณฑ์์ไปียัง
สถ�นิที�ที�ลิูกิค้�ต้้องกิ�ริดำ้วยคว�มริวดำเร็ิว อีกิทั�ง ยังมีฝ้่�ยลูิกิค้�
สัมพีันิธุ์ (BSM Call Center) คอยให้คำ�แนิะนิำ� ให้คำ�ปีริึกิษั� 
ช�วยสนิับสนิุนิแลิะให้บริิกิ�ริหลิังกิ�ริข�ยกิับลิูกิค้�

นิอกิจ�กินิี� บริิษััทมีนิโยบ�ยสนัิบสนุินิให้ลิูกิค้�ทุกิริ�ยสมัคริเข้�
เปี็นิสม�ชิกิของบริิษััทเพี่�อริับข้อเสนิอที�ดำีกิว��ลูิกิค้�ทั�วไปี แลิะ
ยงัไดำร้ิบัสิทธุปิีริะโยชนิต์้��งๆ ที�ท�งบริษัิัทต้อบลิแทนิคน่ิสู�สม�ชิกิ
 อีกิทั�งเปี็นิกิ�ริสริ้�งแริงจูงใจให้ลิูกิค้�เกิิดำคว�มริู้สึกิที�ดำีแลิะกิ�ริ
มีส�วนิริ�วม ซั่ึ�งจะส�งผลิให้เกิิดำกิ�ริซ่ั่�อในิคริั�งต้�อไปี บริิษััทยังมี
ส�วนิริ�วมในิกิ�ริแนิะนิำ�ช�องท�งธุุริกิิจให้แกิ�กิลิุ�มสม�ชิกิดำ้วยกิันิ 
ริวมทั�งมีกิ�ริจัดำง�นิพีบปีะสังสริริค์ริะหว��งสม�ชิกิเพี่�อสริ้�ง

เคริ่อข��ยสม�ชิกิ (Networking) ซั่ึ�งจะเปี็นิปีริะโยชนิ์ในิกิ�ริ
ปีริะส�นิธุรุิกิจิริ�วมกินัิในิอนิ�คต้ อกีิทั�งยงัได้ำเปิีดำ “ศันูิย์ฝึ้กิอบริมช��ง” 
หริ่อ “BSM Training Center” เพี่�อเพีิ�มทักิษัะในิกิ�ริต้ิดำต้ั�ง
ผลิิต้ภััณฑ์์ของบริิษััทให้กิับผู้ริับเหม�ที�เปี็นิสม�ชิกิของบริิษััท 
โดำยไม�คิดำค��ใช้จ��ย

2. กิจกรรมสนับสนุน (Support activities) ค่อกิิจกิริริม
สนิับสนุินิมีหนิ้�ที�ส�งเสริิมกิ�ริทำ�ง�นิของกิิจกิริริมหลัิกิให้มี
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�คัญ่เพ่ี�อให้กิ�ริดำำ�เนิินิ
ธุรุิกิจิเป็ีนิไปีด้ำวยคว�มริ�บริ่�นิ โดำยกิจิกิริริมสนิบัสนินุิปีริะกิอบด้ำวย

2.1 การจัดซื้อจัดหา (Procurement) 
กิิจกิริริมที� เกิี�ยวข้องกิับกิ�ริจัดำห�ผลิิต้ภััณฑ์์ เปี็นิส�วนิที�มี
คว�มสำ�คัญ่ในิกิ�ริสริ้�งมูลิค��เพีิ �มให้กิับบริิษััท บริิษััทไดำ้มี
กิ�ริว�งแผนิในิกิ�ริจัดำห�ผลิติ้ภัณัฑ์์ในิริะยะเวลิ�แลิะริ�ค�ที�เหม�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 เพ่ี�อลิดำปีริิม�ณสินิค้�เส่�อมสภั�พีหริ่อสินิค้�
ลิ้�สมัย อีกิทั�งมีกิ�ริจัดำทำ�ริ�ยง�นิสินิค้�คงเหลิ่อ แลิะต้ริวจนิับ
ปีริิม�ณสินิค้�คงคลิังอย��งสมำ��เสมอ

2.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Management)
กิิจกิริริมที�เกิี�ยวข้องกิับกิ�ริบริิห�ริทรัิพีย�กิริบุคคลิ ไดำ้แกิ� 
กิ�ริสริริห� กิ�ริคัดำเลิ่อกิ กิ�ริฝ้ึกิอบริมแลิะพัีฒนิ�ทักิษัะแลิะ
คว�มริู้ให้กิับพีนิักิง�นิ กิ�ริกิำ�หนิดำค��ต้อบแทนิ กิ�ริเลิ่�อนิ
ต้ำ�แหนิ่ง กิ�ริกิำ�หนิดำริะบบกิ�ริให้ริ�งวัลิที�เหม�ะสม เพี่�อจูงใจ
ในิกิ�ริทำ�ง�นิ แลิะกิ�ริสริ้�งสภั�พีแวดำลิ้อมในิกิ�ริทำ�ง�นิที�ดำี 
เพี่�อสริ้�งคว�มพีึงพีอใจในิกิ�ริทำ�ง�นิให้กิับพีนิักิง�นิ

บริิษััทมีกิ�ริจัดำอบริมพีนิักิง�นิให้มีคว�มริู้คว�มส�ม�ริถต้�ม
ลิักิษัณะง�นิของแต้�ลิะฝ้่�ย โดำยมีกิ�ริจัดำอบริมเพีิ�มเต้ิมคว�มริู้ 
แลิะวิวัฒนิ�กิ�ริใหม�ๆ ต้�มคว�มเหม�ะสมของง�นิ ทั�งภั�ยในิ
แลิะภั�ยนิอกิองค์กิริ นิอกิจ�กินิี�บริิษััทยังไดำ้มีกิ�ริเชิญ่วิทย�กิริ
ม�ให้คว�มริู้อบริมทั�งในิแลิะนิอกิสถ�นิที�อีกิดำ้วย ริวมถึงกิ�ริจัดำ
ปีริะชุมพีนิักิง�นิปีริะจำ�ปีี เพี่�อส่�อส�ริเกิี�ยวกิับนิโยบ�ย วิสัยทัศันิ์ 
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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�ยลิะเอียดำกิ�ริใช้ง�นิที�ถูกิต้้องกิับผู้ออกิแบบ โดำยเฉพี�ะ
ผลิิต้ภััณฑ์์เฉพี�ะดำ้�นิสำ�หริับผู้ออกิแบบ (Specified Product) 
ซั่ึ�งส�วนิใหญ่�เปี็นิผลิิต้ภััณฑ์์ที�มีคุณลิักิษัณะพีิเศัษัเฉพี�ะ เพี่�อให้
ส�ม�ริถต้อบสนิองคว�มต้อ้งกิ�ริแลิะคว�มพีงึพีอใจแกิ�ผูอ้อกิแบบ
แลิะเจ้�ของโคริงกิ�ริ ทั�งในิดำ้�นิริูปีแบบพีิเศัษั คว�มสวยง�ม 
แลิะคุณภั�พี ซั่ึ�งบริิษัทัมีทมีง�นิฝ้่�ยข�ยที�มีคว�มริู้คว�มชำ�นิ�ญ่
เกิี�ยวกิับผลิิต้ภััณฑ์์ของบริิษััทเปี็นิอย��งดำี แลิะไดำ้จัดำริะบบง�นิ
ฝ้่�ยข�ยให้ส�ม�ริถดำูแลิลิูกิค้�ไดำ้อย��งคลิ�องต้ัวแลิะริวดำเริ็วขึ�นิ 

ทั�งนิี� บริิษััทแบ�งกิลิุ �มลิูกิค้�เปี้�หม�ยเปี็นิ 3 กิลิุ �ม ไดำ้แกิ� 
1) เจ้�ของโคริงกิ�ริ 2) ผูอ้อกิแบบ เช�นิ สถ�ปีนิกิิ 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�หริับดำูแลิผู ้ออกิแบบ แลิะทีมง�นิข�ยสำ�หริับดำูแลิ
ผู้ริับเหม� เพ่ี�อให้เข้�ถึงคว�มต้้องกิ�ริที�แต้กิต้��งกัินิของกิลิุ�ม
ลิูกิค้�ไดำ้อย��งมีปีริะสิทธุิภั�พี

นิอกิจ�กินิี� บริิษััทยังมีกิ�ริจัดำกิิจกิริริมส�งเสริิมกิ�ริข�ยโดำย
มุ�งเนิ้นิกิ�ริต้อบแทนิค่นิแกิ�ลูิกิค้�สม�ชิกิเปี็นิหลัิกิ (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)
บริิษััทให้คว�มสำ�คัญ่กิับกิ�ริให้บริิกิ�ริจัดำส�งผลิิต้ภััณฑ์์ไปียัง
สถ�นิที�ที�ลิูกิค้�ต้้องกิ�ริดำ้วยคว�มริวดำเร็ิว อีกิทั�ง ยังมีฝ้่�ยลูิกิค้�
สัมพีันิธุ์ (BSM Call Center) คอยให้คำ�แนิะนิำ� ให้คำ�ปีริึกิษั� 
ช�วยสนิับสนิุนิแลิะให้บริิกิ�ริหลิังกิ�ริข�ยกิับลิูกิค้�

นิอกิจ�กินิี� บริิษััทมีนิโยบ�ยสนัิบสนุินิให้ลิูกิค้�ทุกิริ�ยสมัคริเข้�
เปี็นิสม�ชิกิของบริิษััทเพี่�อริับข้อเสนิอที�ดำีกิว��ลูิกิค้�ทั�วไปี แลิะ
ยงัไดำร้ิบัสิทธุปิีริะโยชนิต์้��งๆ ที�ท�งบริษัิัทต้อบลิแทนิคน่ิสู�สม�ชิกิ
 อีกิทั�งเปี็นิกิ�ริสริ้�งแริงจูงใจให้ลิูกิค้�เกิิดำคว�มริู้สึกิที�ดำีแลิะกิ�ริ
มีส�วนิริ�วม ซั่ึ�งจะส�งผลิให้เกิิดำกิ�ริซ่ั่�อในิคริั�งต้�อไปี บริิษััทยังมี
ส�วนิริ�วมในิกิ�ริแนิะนิำ�ช�องท�งธุุริกิิจให้แกิ�กิลิุ�มสม�ชิกิดำ้วยกิันิ 
ริวมทั�งมีกิ�ริจัดำง�นิพีบปีะสังสริริค์ริะหว��งสม�ชิกิเพี่�อสริ้�ง

เคริ่อข��ยสม�ชิกิ (Networking) ซั่ึ�งจะเปี็นิปีริะโยชนิ์ในิกิ�ริ
ปีริะส�นิธุรุิกิจิริ�วมกินัิในิอนิ�คต้ อกีิทั�งยงัได้ำเปิีดำ “ศันูิย์ฝึ้กิอบริมช��ง” 
หริ่อ “BSM Training Center” เพี่�อเพีิ�มทักิษัะในิกิ�ริต้ิดำต้ั�ง
ผลิิต้ภััณฑ์์ของบริิษััทให้กิับผู้ริับเหม�ที�เปี็นิสม�ชิกิของบริิษััท 
โดำยไม�คิดำค��ใช้จ��ย

2. กิจกรรมสนับสนุน (Support activities) ค่อกิิจกิริริม
สนิับสนุินิมีหนิ้�ที�ส�งเสริิมกิ�ริทำ�ง�นิของกิิจกิริริมหลัิกิให้มี
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�คัญ่เพ่ี�อให้กิ�ริดำำ�เนิินิ
ธุรุิกิจิเป็ีนิไปีด้ำวยคว�มริ�บริ่�นิ โดำยกิจิกิริริมสนิบัสนินุิปีริะกิอบด้ำวย

2.1 การจัดซื้อจัดหา (Procurement) 
กิิจกิริริมที� เกิี�ยวข้องกิับกิ�ริจัดำห�ผลิิต้ภััณฑ์์ เปี็นิส�วนิที�มี
คว�มสำ�คัญ่ในิกิ�ริสริ้�งมูลิค��เพีิ �มให้กิับบริิษััท บริิษััทไดำ้มี
กิ�ริว�งแผนิในิกิ�ริจัดำห�ผลิติ้ภัณัฑ์์ในิริะยะเวลิ�แลิะริ�ค�ที�เหม�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 เพ่ี�อลิดำปีริิม�ณสินิค้�เส่�อมสภั�พีหริ่อสินิค้�
ลิ้�สมัย อีกิทั�งมีกิ�ริจัดำทำ�ริ�ยง�นิสินิค้�คงเหลิ่อ แลิะต้ริวจนิับ
ปีริิม�ณสินิค้�คงคลิังอย��งสมำ��เสมอ

2.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Management)
กิิจกิริริมที�เกิี�ยวข้องกิับกิ�ริบริิห�ริทรัิพีย�กิริบุคคลิ ไดำ้แกิ� 
กิ�ริสริริห� กิ�ริคัดำเลิ่อกิ กิ�ริฝ้ึกิอบริมแลิะพัีฒนิ�ทักิษัะแลิะ
คว�มริู้ให้กิับพีนัิกิง�นิ กิ�ริกิำ�หนิดำค��ต้อบแทนิ กิ�ริเลิ่�อนิ
ต้ำ�แหนิ่ง กิ�ริกิำ�หนิดำริะบบกิ�ริให้ริ�งวัลิที�เหม�ะสม เพี่�อจูงใจ
ในิกิ�ริทำ�ง�นิ แลิะกิ�ริสริ้�งสภั�พีแวดำลิ้อมในิกิ�ริทำ�ง�นิที�ดำี 
เพี่�อสริ้�งคว�มพีึงพีอใจในิกิ�ริทำ�ง�นิให้กิับพีนิักิง�นิ

บริิษััทมีกิ�ริจัดำอบริมพีนิักิง�นิให้มีคว�มริู้คว�มส�ม�ริถต้�ม
ลิักิษัณะง�นิของแต้�ลิะฝ้่�ย โดำยมีกิ�ริจัดำอบริมเพีิ�มเต้ิมคว�มริู้ 
แลิะวิวัฒนิ�กิ�ริใหม�ๆ ต้�มคว�มเหม�ะสมของง�นิ ทั�งภั�ยในิ
แลิะภั�ยนิอกิองค์กิริ นิอกิจ�กินิี�บริิษััทยังไดำ้มีกิ�ริเชิญ่วิทย�กิริ
ม�ให้คว�มริู้อบริมทั�งในิแลิะนิอกิสถ�นิที�อีกิดำ้วย ริวมถึงกิ�ริจัดำ
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�อให้พีนัิกิง�นิริับทริ�บ
กิฎริะเบียบข้อพีึงปีฎิบัต้ิ บทลิงโทษั ริวมถึงสวัสดำิกิ�ริที�ให้กิับ
พีนิักิง�นิทุกิคนิ ซั่ึ�งเปี็นิกิ�ริปีฎิบัต้ิอย��งเท��เทียม เปีิดำเผยแลิะ
เปี็นิธุริริมกิับพีนัิกิง�นิ 

นิอกิจ�กินิี� บริิษััทยังส�งเสริิมกิ�ริสริ้�งสภั�พีแวดำลิ้อมในิกิ�ริ
ทำ�ง�นิที�ดำี โดำยสริ้�งสัมพีันิธุ์ภั�พีที�ดำีต้�อกิันิริะหว��งพีนิักิง�นิแลิะ
ผู้บริิห�ริของบริิษััท ให้พีนิักิง�นิไดำ้หยุดำย�วปีริะม�ณ 5-6 วันิ 
เพี่�อไดำ้เดำินิท�งกิลิับถิ�นิฐ�นิภัูมิลิำ�เนิ� ซั่ึ�งจะเปี็นิช�วงเวลิ�
สอดำคลิ้องกัิบวันิหยุดำของลูิกิค้�ส�วนิใหญ่� ดำังนิั�นิจึงไม�กิริะทบกัิบ
กิ�ริดำำ�เนิินิง�นิของบริิษััท แลิะให้คว�มสำ�คัญ่กิับวันิเกิิดำของ
พีนิกัิง�นิแต้�ลิะคนิ โดำยกิำ�หนิดำให้วนัิเกิดิำของพีนิกัิง�นิง�นิแต้�ลิะคนิ
เปี็นิวันิหยุดำพีิเศัษั พีนิักิง�นิจึงส�ม�ริถทำ�กิิจกิริริมส�วนิต้ัวในิ
วันิเกิิดำกัิบคริอบคริัวของต้นิเอง

2.3 โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 
เปี็นิกิิจกิริริมที�เกิี�ยวข้องกิับกิ�ริบริิห�ริง�นิทั�วไปีในิองค์กิริ 
โคริงสริ้�งขององค์กิริ กิ�ริว�งแผนิ กิ�ริบริิห�ริจัดำกิ�ริองค์กิริ 
ริะบบบัญ่ชีแลิะกิ�ริเงินิ เปี็นิต้้นิ

ปีจัจบุนัิบริษัิัทมกีิ�รินิำ�ริะบบบญั่ชีออี�ริพี์ี (Enterprise Resource 
Planning, ERP) ค่อโปีริแกิริม SAGE X3 ที�มีกิ�ริใช้ง�นิอย��ง
แพีริ�หลิ�ยทั�วโลิกิ แลิะเปี็นิริะบบที�ช�วยว�งแผนิแลิะจัดำกิ�ริฐ�นิ
ข้อมูลิองค์กิริ เพ่ี�อให้มีกิ�ริบริิห�ริกิริะบวนิกิ�ริท�งธุุริกิิจ กิ�ริ
จัดำทำ�งบปีริะม�ณ แลิะใช้ทริัพีย�กิริริ� วมกัินิไดำ้อย� �งมี
ปีริะสิทธุิภั�พี นิอกิจ�กินิี� SAGE X3 ยังเปี็นิริะบบ ERP ที�ถูกิ
ออกิแบบกิ�ริทำ�ง�นิแบบ Dimensions Accounting ทำ�ให้
ส�ม�ริถกิำ�หนิดำโคริงสริ้�งท�งบัญ่ชีไดำ้อย��งเปี็นิลิำ�ดำับชั�นิ 
กิ�ริแบ�งแยกิเปี็นิแผนิกิ หริ่อหนิ่วยง�นิ เพี่�อให้กิ�ริบริิห�ริ
ริ�ยไดำ้แลิะค��ใช้จ��ยของแต้�ลิะแผนิกิหริ่อหนิ่วยง�นิ แลิะกิ�ริ
วัดำผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของหนิ่วยง�นิไดำ้อย��งมีปีริะสิทธุิภั�พี
ม�กิขึ�นิ โดำยริะบบ ERP นิั�นิส�ม�ริถบูริณ�กิ�ริ (Integration) 
กิ�ริทำ�ง�นิของแต้�ลิะหนิ่วยง�นิเข้�ไว้ภั�ยในิริะบบเดำียวกิันิ 
ไม�ว��จะเปี็นิในิส�วนิของกิ�ริผลิิต้ (Manufacturing) ริะบบกิ�ริจัดำ
ซั่่�อ (Purchasing) ริะบบสินิค้�คงคลิัง (Inventory) กิ�ริบริิห�ริ
คว�มสัมพัีนิธุ์ลิูกิค้� (CRM) ง�นิข�ย (Sales) ง�นิบัญ่ชีแลิะกิ�ริ
เงินิ (Accounting and Finance) เปี็นิต้้นิ

ดำังนิั�นิ ริะบบ ERP จึงเปี็นิศัูนิย์กิลิ�งของกิ�ริทำ�ง�นิแลิะฐ�นิ
ข้อมูลิ แลิะเปี็นิต้ัวช�วยทำ�ให้เกิิดำกิ�ริใช้ทริัพีย�กิริแลิะกิ�ริทำ�ง�นิ
ริ�วมกิันิภั�ยในิองค์ไดำ้อย��งมีปีริะสิทธุิภั�พีม�กิขึ�นิ ปี้องกิันิแลิะ
ลิดำกิ�ริทำ�ง�นิซั่ำ��ริะหว��งหนิ่วยง�นิดำ้วยกิริะบวนิกิ�ริที�เปี็นิ
อัต้ิโนิมัต้ิม�กิขึ�นิ (Streamline Workflow) มีคว�มปีลิอดำภััยของ
ข้อมูลิสูงขึ�นิ อีกิทั�งยังมีกิ�ริอัปีเดำต้ข้อมูลิแบบ Real-time พีริ้อม
เคริ่�องม่อที�ช�วยในิกิ�ริวิเคริ�ะห์ (Analytic Tools) ที�หลิ�กิหลิ�ย
มุมมอง ช�วยให้ผู้บริิห�ริส�ม�ริถมองเห็นิภั�พีริวมขององค์กิริ
ไดำ้ชัดำเจนิแลิะต้ัดำสินิใจไดำ้อย��งแม�นิยำ�ม�กิขึ�นิ 

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของ
ธุรกิจ
บริิษััท ต้ริะหนัิกิถึงคว�มสำ�คัญ่ของผู ้มีส�วนิไดำ้เสียทุกิกิลิุ �ม 
อันิปีริะกิอบดำ้วยผู้มีส�วนิไดำ้เสียภั�ยในิ ไดำ้แกิ� ผู้บริิห�ริแลิะ
พีนิักิง�นิของ บริิษััท แลิะบริิษััทย�อย แลิะผู้มีส�วนิไดำ้เสีย
ภั�ยนิอกิ ไดำ้แกิ� ผู้ถ่อหุ้นิแลิะผู้ลิงทุนิ ลิูกิค้� คู�ค้� แลิะเจ้�หนิี� 
คู�แข�งท�งกิ�ริค้� ชุมชนิสังคมแลิะสิ�งแวดำลิ้อม ผู้ออกิกิฎริะเบียบ
 หนิ่วยง�นิริ�ชกิ�ริ แลิะองค์กิริอ่�นิๆ ที�เกิี�ยวข้องกิับ บริิษััท แลิะ
มีผลิกิริะทบต้�อกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจของ บริิษััท ทั�งนิี� บริิษััท ไดำ้
ริวบริวมกิลิุ�มผู้มีส�วนิไดำ้เสียจ�กิหลิ�กิหลิ�ยวิธุีกิ�ริ โดำยคำ�นิึง
จ�กิคว�มถี� แลิะกิ�ริส่�อส�ริที�มีปีริะสิทธุิภั�พีม�กิที�สุดำ อีกิทั�ง 
บริิษััท ยังไดำ้จัดำช�องท�งกิ�ริรัิบข้อริ้องเริียนิ ข้อคิดำเห็นิ หริ่อ
ข้อเสนิอแนิะผ��นิช�องท�งของ บริิษััท ริวมถึงกิ�ริริับแจ้งเบ�ะแส
เกิี�ยวกัิบพีฤติ้กิริริมที�อ�จส�อถึงกิ�ริทุจริิต้หริ่อปีริะพีฤติ้มิชอบ
ของบุคคลิในิองค์กิริ (Whistleblowing) ทั�งจ�กิพีนัิกิง�นิเอง 
แลิะผู้มีส�วนิไดำ้เสียอ่�นิ โดำยบริิษััทจะริับฟื้ังทุกิข้อริ้องเริียนิอย��ง
เสมอภั�ค โปีริ�งใส แลิะเอ�ใจใส� ริวมทั�งให้คว�มเปี็นิธุริริมแกิ�
ทุกิฝ้่�ย

ในิปีัจจุบันิ บริิษััท แบ�งผู้มีส�วนิไดำ้เสียออกิเปี็นิ 8 กิลิุ�ม ดำังแสดำง
ในิต้�ริ�งต้�อไปีนิี� หนิ่วยธุุริกิิจทุกิหนิ่วยมีคว�มริับผิดำชอบในิ
กิ�ริสริ้�งแลิะริักิษั�ไว้ซั่ึ�งคว�มสัมพีันิธุ์อันิดำีกิับผู้มีส�วนิไดำ้เสีย 
โดำยผ��นิกิ�ริส่�อส�ริ ริับฟื้ังข้อเสนิอแนิะ แลิะปีริะเมินิคว�มค�ดำ
หวังของผู้มีส�วนิไดำ้เสียทุกิกิลิุ�ม
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย การสื่อสารและช่องทาง

1) ผู้บริหาร 
และพนักงาน

• ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม

• ความม่ันคงและ                     
ความก้าวหน้า      
ทางอาชีพ

• การพัฒนาความรู้       
ความสามารถึ

• สภาพแวดล้อม              
การทำางานที่ดี

• ความปลอดภัย        
ในการทำางาน

• 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 เลีย้งชพี การประกนัสุขภาพ ประกนั
อุบตัเิหตุ ประกนัชวิีต การตรวสุขภาพ ประจำาปี    
เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เป็นต้น 

• จัดให้มีการแต่งตั้งการโยกย้าย การให้รางวัล และ         
การลงโทษัพนักงานอย่างโปร่งใส สามารถึตรวจ
สอบได้ โดยปฏิิบัติด้วยความสุจริต เป็นธรรม       
ไม่เลือกปฏิิบัติ และตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของความรู้   
ความสามารถึ ความเหมาะสม และข้อเท็จจริง

• สนับสนุน และให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานอย่าง ทั่วถึึง และสมำ่าเสมอ 
โดยส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู้                                                        
ความสามารถึอย่างเหมาะสมกับ ภาระหน้าที่        
เพื่อความก้าวหน้าในการทำางาน

• ปฏิบิติัต่อพนกังานด้วยเมตตาธรรมเคารพสิทธิ
มนษุัยชน 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     
เร่ืองดงักล่าวให้แก่พนกังาน

• รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน และ         
การแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดต่างๆ จากพนักงาน
ทุกระดับอย่างเท่าเทียม และเสมอภาคกัน ผ่านทาง
ช่องทางที่บริษััทกำาหนดไว้ โดยมีกระบวนการใน 
การดำาเนินการการแก้ไข รวมถึึงมาตรการคุ้มครอง     
ผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส อย่างเหมาะสม และ      
เป็นธรรม

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการกำาหนด
ทิศทางการทำางาน และแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน          
และบริษััท

• บริหารงานโดยระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการกระทำา
ใดๆ  ทีไ่ม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมผีลกระทบต่อความมัน่คง
ในหน้าที่การงานของพนักงาน

• การประชุมเพื่อพบปะระหว่าง             
ผู้บริหารและพนักงาน

• บอร์ดประกาศ ประชาสัมพันธ์         
ให้ข้อมูลต่างๆ

• ช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
• ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะต่อหัวหน้างาน  
ฝ่ายบริหาร 

• การส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่
บริษััทกำาหนด
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1) ผู้บริหาร 
และพนักงาน

• ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม

• ความมั่นคงและ                     
ความก้าวหน้า      
ทางอาชีพ

• การพัฒนาความรู้       
ความสามารถึ

• สภาพแวดล้อม              
การทำางานที่ดี

• ความปลอดภัย        
ในการทำางาน

• 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 เลีย้งชพี การประกนัสุขภาพ ประกนั
อุบตัเิหตุ ประกนัชวิีต การตรวสุขภาพ ประจำาปี    
เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เป็นต้น 

• จัดให้มีการแต่งตั้งการโยกย้าย การให้รางวัล และ         
การลงโทษัพนักงานอย่างโปร่งใส สามารถึตรวจ
สอบได้ โดยปฏิิบัติด้วยความสุจริต เป็นธรรม       
ไม่เลือกปฏิิบัติ และตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของความรู้   
ความสามารถึ ความเหมาะสม และข้อเท็จจริง

• สนับสนุน และให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานอย่าง ทั่วถึึง และสมำ่าเสมอ 
โดยส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู้                                                        
ความสามารถึอย่างเหมาะสมกับ ภาระหน้าที่        
เพื่อความก้าวหน้าในการทำางาน

• ปฏิบิติัต่อพนกังานด้วยเมตตาธรรมเคารพสิทธิ
มนษุัยชน 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     
เร่ืองดงักล่าวให้แก่พนกังาน

• รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน และ         
การแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดต่างๆ จากพนักงาน
ทุกระดับอย่างเท่าเทียม และเสมอภาคกัน ผ่านทาง
ช่องทางที่บริษััทกำาหนดไว้ โดยมีกระบวนการใน 
การดำาเนินการการแก้ไข รวมถึึงมาตรการคุ้มครอง     
ผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส อย่างเหมาะสม และ      
เป็นธรรม

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการกำาหนด
ทิศทางการทำางาน และแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน          
และบริษััท

• บริหารงานโดยระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการกระทำา
ใดๆ  ทีไ่ม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมผีลกระทบต่อความมัน่คง
ในหน้าที่การงานของพนักงาน

• การประชุมเพื่อพบปะระหว่าง             
ผู้บริหารและพนักงาน

• บอร์ดประกาศ ประชาสัมพันธ์         
ให้ข้อมูลต่างๆ

• ช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
• ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะต่อหัวหน้างาน  
ฝ่ายบริหาร 

• การส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่
บริษััทกำาหนด
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2) ผู้ถึือหุ้น และ
ผู้ลงทุน

• ราคาหลักทรัพย์ที่มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

• ได้รับผลตอบแทนใน
รูปแบบเงินปันผล

• การเติบโตอย่างยั่งยืน
ของธุรกิจ

• ดำาเนินกิจการด้วย
ความยุติธรรมและ
โปร่งแสง มธีรรมาภบิาล
และการกำากับดูแล
กิจการที่ดี

• ดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ตัดสินใจดำาเนินการ
ใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม
ต่อผู้ถึือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถึือหุ้น
โดยรวม

• บริหารกิจการของบริษััทให้มีความเจริญก้าวหน้า 
สามารถึแข่งขันได้ มีผลประกอบการที่ดี และยึดมั่น
การดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
สร้างความเจริญเติบโต ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอ
ย่างต่อเนื่องและยั่งยืนแก่ผู้ถึือหุ้น

• ปฏิิบัติต่อผู้ถึือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูล
ของบริษััทที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ถึือหุ้น
อย่างถึูกต้อง ครบถึ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำากับดูแล รวมทั้ง 
จดัให้มช่ีองทางในการเปิดเผยข้อมลูอย่างหลากหลาย

• กำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดเพื่อ
ป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่
ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ

• 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
ภายในวนัเดยีวกับวนัประชมุผูถื้ึอหุน้

• ร่วมกิจกรรมบริษััทจดทะเบียนพบ
ผู้ลงทุน (Opportunity Day)          
ทุกไตรมาส

• จัดทำารายงานประจำาปี และ          
แบบรายงานอื่นๆ 

• ช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์
ของ บริษััท 

• การส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่
บริษััทกำาหนด
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3) ลูกค้า • ให้บริการอย่างมือ
อาชีพด้วยราคาที่
ยุติธรรม

• ส่งมอบผลิตภัณฑ์ และ
งานที่มีคุณภาพและ
บริการที่ได้มาตรฐาน 

• มีการรับประกันผล
งานภายใต้ข้อกำาหนด
และระยะเวลาเหมาะสม
เป็นธรรม

• รักษัาสารสนเทศ        
ที่เป็นความลับ

• ตอบสนอง             
ความต้องการของ
ลูกค้า และการแก้
ปัญหาอย่างรวดเร็ว

• 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 หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
กับลูกค้า

• ปฏิิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
จริงใจ เท่าเทียม เสมอภาค เป็นไปตามมาตรฐาน
ของบริษััท

• ปฏิิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ในกรณีที่ไม่สามารถึปฏิิบัติได้ 
ต้องรีบเจรจากับลูกค้าล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหา
แนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

• เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการ
อย่างถึูกต้อง ครบถึ้วน เพียงพอ และทันต่อ
เหตุการณ์ โดยไม่ปกปิดบิด เบือนเนื้อหา ให้ข้อมูล
เท็จ หรือทำาให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลที่สื่อสารออก
ไป

• รักษัาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด 
ไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
ลูกค้า เว้นแต่เป็นการปฏิิบัติตามกฎหมาย รวมถึึง
ไม่นำาข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

• 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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3) ลูกค้า • ให้บริการอย่างมือ
อาชีพด้วยราคาที่
ยุติธรรม

• ส่งมอบผลิตภัณฑ์ และ
งานที่มีคุณภาพและ
บริการที่ได้มาตรฐาน 

• มีการรับประกันผล
งานภายใต้ข้อกำาหนด
และระยะเวลาเหมาะสม
เป็นธรรม

• รักษัาสารสนเทศ        
ที่เป็นความลับ

• ตอบสนอง             
ความต้องการของ
ลูกค้า และการแก้
ปัญหาอย่างรวดเร็ว

• 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 หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
กับลูกค้า

• ปฏิิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
จริงใจ เท่าเทียม เสมอภาค เป็นไปตามมาตรฐาน
ของบริษััท

• ปฏิิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ในกรณีที่ไม่สามารถึปฏิิบัติได้ 
ต้องรีบเจรจากับลูกค้าล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหา
แนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

• เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการ
อย่างถึูกต้อง ครบถึ้วน เพียงพอ และทันต่อ
เหตุการณ์ โดยไม่ปกปิดบิด เบือนเนื้อหา ให้ข้อมูล
เท็จ หรือทำาให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลที่สื่อสารออก
ไป

• รักษัาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด 
ไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
ลูกค้า เว้นแต่เป็นการปฏิิบัติตามกฎหมาย รวมถึึง
ไม่นำาข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

• 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 ความคาดหวัง การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย การสื่อสารและช่องทาง

4) คู่ค้า/ผู้ค้า/ 
ผู้ขาย/เจ้าหนี้

• มีขั้นตอนในการ         
คัดเลือกคู่ค้าอย่าง
ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
เป็นไปตามนโยบาย 
จัดซื้อจัดจ้าง

• ความสามารถึในการ
ชำาระหนี้ภายในเวลาที่
กำาหนด

• ดูแลให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า และบริการ     
ที่มีความโป่รงใส โดยปฏิิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่าง
เท่าเทียม และเป็นธรรม รวมทั้งกำาหนดหลักเกณฑ์ 
และแนวทางการปฏิิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่าง
ชัดเจน เหมาะสม และยุติธรรม

• ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
ในการค้ากับคู่ค้า และจัดทำาหนังสือแจ้งในเรื่อง         
ดังกล่าวให้คู่ค้าทุกรายรับทราบ และขอความ        
ร่วมมือในการปฏิิบัติตาม

• จัดทำาสัญญาที่เป็นธรรม และปฏิิบัติตามสัญญา 
หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด  
กรณีที่ไม่สามารถึปฏิิบัติตามเงื่อนไขได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้คู่ค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

• รักษัาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าอย่างสมำ่าเสมอ 
และไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยมิชอบ เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
จากคู่ค้า

• รักษัาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับคู่ค้า ตลอดจน
สร้างความร่วมมือกันด้านเศรษัฐกิจ สังคม และ         
สิ่งแวดล้อม

• จัดให้มีการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและการสร้างสัมพันธ์อันดี

• การส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่
บริษััทกำาหนด

5) เจ้าหนี้
ธนาคาร/
สถึาบนัการเงิน

• ความสามารถึใน      
การชำาระหนี้ภายใน
เวลาที่กำาหนด

• ปฎิบัติตามเงื่อนไข
ทางการค้าและสัญญา
ที่ตกลงกัน 

• ปฏิิบัติตามข้อกำาหนด และเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญา
การค้า และเงินกู้อย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องการชำาระ
คืนเงินกู้ การดูแลหลักทรัพย์คำ้าประกัน และไม่ใช้เงิน
ที่ได้รับจากการกู้ยืมไปในทางที่ขัดกับวัตถึุประสงค์
และข้อตกลงที่ทำาไว้กับเจ้าหนี้ กรณีที่ไม่สามารถึ
ปฏิิบัติตามเงื่อนไขได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ  
ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข       
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

• เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถึูกต้องครบถึ้วน           
และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้ อย่างสมำ่าเสมอ

• ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูล หรือบิดเบือน 
ข้อเท็จจริง อันจะทำาให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย

• ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
กับเจ้าหนี้

• บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจ ในสถึานะทางการเงิน 
และความสามารถึในการชำาระหนี้ที่ดีของบริษััท

• จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
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3.3 การจัด้การความียั�งยืนในมีิติสิ�งแวด้ล�อมี

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริิ ษััทมีคว�มมุ� งมั�นิที� จะดำำ� เนิินิธุุ ริกิิจผลิิต้แลิะจำ�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 
ผูบ้ริหิ�ริแลิะพีนัิกิง�นิทุกิริะดำบั ริบัทริ�บแลิะต้ริะหนัิกิในิกิ�ริดูำแลิ
สิ�งแวดำลิ้อมดำังนิี�

• กิำ�หนิดำให้บริิษััทมีกิ�ริปีฏิิบัต้ิต้�มกิฎหม�ยแลิะข้อกิำ�หนิดำ
ดำ้�นิสิ�งแวดำลิ้อมอย��งเคริ�งคริัดำ

• กิ�ริปี้องกิันิ ควบคุมมลิพิีษัที�มีผลิกิริะทบต้�อสิ�งแวดำลิ้อมท�ง
นิำ�� อ�กิ�ศั แลิะของเสีย อันิเกิิดำจ�กิกิิจกิริริมท�งธุุริกิิจของ
บริิษััท

• กิ�ริสนิับสนิุนิกิ�ริสริ้�งจิต้สำ�นิึกิในิกิ�ริริักิษั�สิ�งแวดำลิ้อมแกิ�
พีนิักิง�นิทุกิริะดำับ

3.3.2 ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
กิลิุ�มผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�ง (Building Products) ปีริะกิอบดำ้วย
กิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจกิ�ริผลิิต้แลิะจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�ง
คุณภั�พีสูง แลิะริะบบปีริะตู้หนิ้�ต้��งอลิูมิเนิียมคุณภั�พีสูง ในิ
ส�วนิของผลิิต้ภััณฑ์์ที�บริิษััทผลิิต้เองมีกิริะบวนิกิ�ริผลิิต้สินิค้�
หลิักิๆ 2 ริูปีแบบ ค่อ กิ�รินิำ�เหลิ็กิเส้นิไปีผ��นิกิริะบวนิกิ�ริรีิดำ 

แลิะขึ�นิรูิปี เพี่�อให้เปี็นิโคริงคริ��วผนิังแลิะฝ้้�เพีดำ�นิ แลิะ
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
อุต้ส�หกิริริม (พี่�นิที�สีม�วง) ไม�ติ้ดำกัิบเขต้ชุมชนิ จึงไม�ส�งผลิ 
กิริะทบต้�อชุมชนิโดำยริอบโริงง�นิ 

อย��งไริก็ิต้�ม บริิษััท แสดำงเจต้จำ�นิงแลิะคว�มมุ �งมั �นิในิ
กิ�ริดำำ�เนิินิกิ�ริดำ้�นิกิ�ริอนิุริักิษั์พีลิังง�นิ แลิะสิ�งแวดำลิ้อม โดำย
มีแนิวปีฏิิบัต้ิในิกิ�ริดำำ�เนิินิกิ�ริดัำงนิี�

• กิ�ริริณริงค์ปีริะช�สัมพีันิธุ์ให้พีนิักิง�นิใช้พีลิังง�นินิำ�� แลิะ
ไฟื้ อย��งปีริะหยัดำ โดำยปีิดำสวิต้ซั่์ไฟื้ฟื้้�ทุกิคริั�งที�ไม�ใช้ง�นิ 
แลิะหลิังเลิิกิง�นิในิอ�ค�ริสำ�นิักิง�นิ 

• กิ�ริให้คว�มสำ�คัญ่กิับกิ�ริใช้พีลิังง�นิสะอ�ดำจึงไดำ้จัดำซั่่�อริถ
บริริทุกิซั่ึ�งใช้กิ๊�ซั่ NGV ม�ใช้ในิกิ�ริจัดำส�งสินิค้�ให้กิับลิูกิค้�
ดำ้วย เพี่�อลิดำปีริิม�ณกิ�ริใช้นิำ��มันิเช่�อเพีลิิง ซั่ึ�งจะทำ�ให้
ส�ม�ริถลิดำปีริิม�ณกิ�ริปีลิ�อยกิ๊�ซั่เริ่อนิกิริะจกิ

• กิำ�หนิดำแผนิกิ�ริบำ�ริุงริักิษั� ต้ริวจสอบริะบบไฟื้ฟื้้�ภั�ยในิ
อ�ค�ริ แลิะอุปีกิริณ์ใช้ไฟื้ฟื้้�อย��งสมำ��เสมอ เพี่�อให้ส�ม�ริถ
ทำ�ง�นิไดำ้อย��งเต้็มปีริะสิทธุิภั�พี ปีลิอดำภััย ริวมถึงปี้องกิันิ
คว�มเสียห�ยที�อ�จเกิิดำขึ�นิในิริะบบไฟื้ฟื้้� แลิะคว�มสูญ่เสีย
เชิงธุุริกิิจ
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• ต้ริวจสอบสภั�พีริถแลิะเคริ่�องยนิต้์ของริถที�ใช้ในิกิ�ริขนิส�ง
สินิค�้ ริวมทั�งเคริ่�องจกัิริกิลิต้��งๆ ใหอ้ยู�ในิสภั�พีดำเีสมอ เพี่�อ
ลิดำกิ�ริเกิิดำมลิพีิษั 

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โคริงกิ�ริแสนิสริ� ไดำ ้มีกิ�ริจัดำทำ�ริ�ยง�นิกิ�ริศัึกิษั�ผลิ
กิ�ริวิเคริ�ะห์ โคริงสริ ้�งของโคริงกิ�ริว ��มีผลิกิริะทบต้�อ
สิ�งแวดำลิ้อม สุขภั�พี อนิ�มัย คุณภั�พีชีวิต้ ทั�งท�งบวกิแลิะ
ท�งลิบ กิ�อนิเริิ�มโคริงกิ�ริ แลิะมีกิ�ริริ�ยง�นิผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิต้�ม
ม�ต้ริกิ�ริปี้องกัินิแลิะแกิ้ไขผลิกิริะทบต้�อสิ�งแวดำลิ้อมแลิะ
ม�ต้ริกิ�ริต้ิดำต้�มต้ริวจสอบผลิกิริะทบสิ� งแวดำลิ้อมอย��ง
สมำ��เสมอ โดำยบริิษััทไดำ้ว��จ้�งผู้เชี�ยวช�ญ่ภั�ยนิอกิเปี็นิผู้ทำ�กิ�ริ
ต้ริวจสอบแลิะจัดำทำ�ริ�ยง�นิดัำงกิลิ��วสำ�หริับปีี 2564 โดำย
คริอบคลุิมถึงทรัิพีย�กิริสิ�งแวดำลิ้อมท�งกิ�ยภั�พี แลิะชีวภั�พี 
แลิะคุณค��กิ�ริใช้ปีริะโยชนิ์ของมนิุษัย์ โดำยต้ัวอย��งของกิ�ริ
ดำำ�เนิินิกิ�ริเพี่�อลิดำผลิกิริะทบต้�อสิ�งแวดำลิ้อมมีดำังนิี�

• ดำูแลิสภั�พีพี่�นิที�สีเขียวให้มีคว�มสวยง�มอยู�เสมอ
• กิ�ริติ้ดำปี้�ยของคว�มริ�วมม่อจำ�กิัดำคว�มเริ็วริถยนิต้์ไม�เกิินิ 

20 กิม./ชั�วโมง เพี่�อไม�ให้เกิิดำกิ�ริฟืุ้้งกิริะจ�ยของกิ๊�ซั่มลิพิีษั
แลิะฝุ้่นิลิะออง

• ปีลิูกิต้้นิไม้ที�ส�ม�ริถช�วยลิดำมลิพีิษัจ�กิท�อไอเสียริถยนิต้์ 
• จัดำให้มีริะบบบำ�บัดำนิำ��เสียแบบเต้ิมอ�กิ�ศัต้ิดำต้ั�งภั�ยในิ

อ�ค�ริแต้�ลิะหลิัง
• ต้ริวจสอบกิ�ริทำ � ง�นิของริะบบบำ �บั ดำนิำ� � เ สี ย ให ้มี

ปีริะสิทธุิภั�พีดีำอยู�เสมอ
• ริณริงค์แลิะขอคว�มริ�วมม่อให้ผู้พีักิอ�ศััยภั�ยในิโคริงกิ�ริ

ช�วยกิันิใช้ไฟื้ฟื้้�แลิะนิำ��อย��งปีริะหยัดำ
• มีริะบบกิ�ริจัดำกิ�ริขยะมูลิฝ้อย
• จัดำให้มีม�ต้ริกิ�ริในิกิ�ริปีริะหยัดำพีลัิงง�นิ เช�นิออกิแบบ

ริะบบไฟื้ฟื้้�ส�องสว��งโดำยเลิ่อกิใช้อุปีกิริณ์ที�ให้ปีริะสิทธุิภั�พี
สูงสุดำในิกิ�ริปีริะหยัดำพีลิังง�นิ 

• กิ�ริใช้พีลิังง�นิทดำแทนิ โดำยนิำ�พีลิังง�นิแสงอ�ทิต้ย์ม�ใช้
เปี็นิไฟื้ส�องสว��งภั�ยในิโคริงกิ�ริ

ทั�งนิี� อ้�งอิงจ�กิริ�ยง�นิผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิต้�มม�ต้ริกิ�ริปี้องกิันิแลิะ
แกิ้ไขผลิกิริะทบต้�อสิ�งแวดำลิ้อมแลิะม�ต้ริกิ�ริต้ิดำต้�มต้ริวจสอบ
ผลิกิริะทบสิ�งแวดำลิ้อมปีริะจำ�ปีี 2564 พีบว��กิลิุ�มบริิษััทไดำ้ปีฏิิบัต้ิ
ต้�มม�ต้ริกิ�ริปี้องกิันิแลิะแกิ้ไขผลิกิริะทบต้�อสิ�งแวดำลิ้อมไดำ้
อย��งสมบูริณ์เกิ่อบทั�งหมดำ มีเพีียงในิบ�งหัวข้อที�อยู�ริะหว��ง
กิ�ริดำำ�เนิินิกิ�ริให้คริบถ้วนิสมบูริณ์ 

นิอกิจ�กินิี� กิลิุ�มบริิษััทยังไดำ้มีริณริงค์ให้พีนิักิง�นิแลิะผู้พีักิอ�ศััย
ให้มีส�วนิริ�วมในิกิ�ริปีริะหยัดำพีลิังง�นิทั�งพีลิังง�นิไฟื้ฟื้้� ปีริิม�ณ
กิ�ริใช้นิำ�� อย��งไริกิ็ต้�มบริิษััทยังไม�มีข้อมูลิเชิงปีริิม�ณที�
ส�ม�ริถนิำ�ม�ริ�ยง�นิไดำ้ในิปีี 2564

3.3.3 การรายงานข้อมูลการจัดการก๊าซเรือนกระจก
บริิษััทยังไม�มีข้อมูลิเชิงปีริิม�ณเพี่�อริ�ยง�นิปีริิม�ณกิ�ริปีลิ�อย
กิ๊�ซั่เริ่อนิกิริะจกิไดำ้ในิปีี 2564 อย��งไริกิ็ต้�มบริิษััทไดำ้มี
แผนิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิเพี่�อลิดำปีริิม�ณกิ�ริปีลิ�อยกิ๊�ซั่เริ่อนิกิริะจกิ
ต้�มที�กิลิ��วไว้ข้�งต้้นิ

3.4 การจัด้การความียั�งยืนในมีิติสังคมี

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิิบัติด้านสังคม
บริิษััทต้ริะหนัิกิแลิะเล็ิงเห็นิถึงคว�มสำ�คัญ่ต้�อกิ�ริเค�ริพีในิ
หลิักิสิทธุิมนิุษัยชนิ ซั่ึ �งเปี็นิสิทธุิขั�นิพี่�นิฐ�นิโดำยยึดำหลิักิคว�ม
เสมอภั�คแลิะเท��เทียมกิันิ จึงไดำ้กิำ�หนิดำนิโยบ�ยดำ้�นิสิทธุิ
มนิุษัยชนิ (ดำูนิ โยบ�ยแลิะแนิวปีฏิิบั ต้ิ  ฉบับ เต้็ม ไดำ ้ที� 
www.bsmgroup.asia/th/other_policies) แลิะไดำ้ส�งเสริิมให้
กิริริมกิ�ริผูบ้ริหิ�ริ แลิะพีนิกัิง�นิต้ริะหนิกัิถงึคว�มสำ�คญั่แลิะกิ�ริ
เค�ริพีสิทธุิมนิุษัยชนิ สิทธุิหนิ้�ที� แลิะคว�มริับผิดำชอบ ที�มีต้�อ
ต้นิเองแลิะบุคคลิอ่�นิ ต้ลิอดำจนิสังคม แลิะชุมชนิ โดำย

• ปีฏิิบัต้ิต้�อทุกิคนิต้�มหลิักิสิทธุิมนิุษัยชนิอย��งเท��เทียม
ปีริ�ศัจ�กิกิ�ริเลิ่อกิปีฏิิบัต้ิ

• หลิีกิเลิี�ยงกิ�ริกิริะทำ�ที�เปี็นิกิ�ริลิะเมิดำสิทธุิมนิุษัยชนิ
• สนิับสนิุนิส�งเสริิมสิทธุิมนิุษัยชนิ
• ส่�อส�ริ เผยแพีริ� ให้คว�มริู้ ทำ�คว�มเข้�ใจ กิำ�หนิดำแนิวท�ง 

สอดำส�องดำูแลิ แลิะให้กิ�ริสนิับสนิุนิแกิ�ผู ้เกิี�ยวข้องในิกิ�ริ
ดำำ�เนิินิธุุริกิิจต้ลิอดำห�วงโซั่�คุณค��ท�งธุุริกิิจ (Business Value 
Chain) ผู้ส�งมอบสินิค้�แลิะบริิกิ�ริ (Supplier) แลิะลิูกิค้� 
(Customer) เพี่�อให้มีส�วนิริ�วมในิกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจอย��งมี
คุณธุริริม เค�ริพีต้�อสิทธุิมนิุษัยชนิ แลิะปีฏิิบัต้ิต้�อทุกิคนิ
ต้�มหลิักิสิทธุิมนิุษัยชนิ

 
3.4.2 ผลการดำาเนินงานด้านสังคม

3.4.2.1 ในิริอบปีี 2564 บริิษััท ไม�มีกิริณีริ้องเริียนิ
กิ�ริลิะเมิดำปีริะเด็ำนิดำ้�นิสิทธุิมนิุษัยชนิในิ
กิริะบวนิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิของธุุริกิิจ
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โคริงกิ�ริแสนิสริ� ไดำ ้มีกิ�ริจัดำทำ�ริ�ยง�นิกิ�ริศัึกิษั�ผลิ
กิ�ริวิเคริ�ะห์ โคริงสริ ้�งของโคริงกิ�ริว ��มีผลิกิริะทบต้�อ
สิ�งแวดำลิ้อม สุขภั�พี อนิ�มัย คุณภั�พีชีวิต้ ทั�งท�งบวกิแลิะ
ท�งลิบ กิ�อนิเริิ�มโคริงกิ�ริ แลิะมีกิ�ริริ�ยง�นิผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิต้�ม
ม�ต้ริกิ�ริปี้องกัินิแลิะแกิ้ไขผลิกิริะทบต้�อสิ�งแวดำลิ้อมแลิะ
ม�ต้ริกิ�ริติ้ดำต้�มต้ริวจสอบผลิกิริะทบสิ� งแวดำลิ้อมอย��ง
สมำ��เสมอ โดำยบริิษััทไดำ้ว��จ้�งผู้เชี�ยวช�ญ่ภั�ยนิอกิเปี็นิผู้ทำ�กิ�ริ
ต้ริวจสอบแลิะจัดำทำ�ริ�ยง�นิดัำงกิลิ��วสำ�หริับปีี 2564 โดำย
คริอบคลุิมถึงทรัิพีย�กิริสิ�งแวดำลิ้อมท�งกิ�ยภั�พี แลิะชีวภั�พี 
แลิะคุณค��กิ�ริใช้ปีริะโยชนิ์ของมนิุษัย์ โดำยต้ัวอย��งของกิ�ริ
ดำำ�เนิินิกิ�ริเพี่�อลิดำผลิกิริะทบต้�อสิ�งแวดำลิ้อมมีดำังนิี�

• ดำูแลิสภั�พีพี่�นิที�สีเขียวให้มีคว�มสวยง�มอยู�เสมอ
• กิ�ริติ้ดำปี้�ยของคว�มริ�วมม่อจำ�กิัดำคว�มเริ็วริถยนิต้์ไม�เกิินิ 

20 กิม./ชั�วโมง เพี่�อไม�ให้เกิิดำกิ�ริฟืุ้้งกิริะจ�ยของกิ๊�ซั่มลิพิีษั
แลิะฝุ้่นิลิะออง

• ปีลิูกิต้้นิไม้ที�ส�ม�ริถช�วยลิดำมลิพิีษัจ�กิท�อไอเสียริถยนิต้์ 
• จัดำให้มีริะบบบำ�บัดำนิำ��เสียแบบเต้ิมอ�กิ�ศัต้ิดำต้ั�งภั�ยในิ

อ�ค�ริแต้�ลิะหลิัง
• ต้ริวจสอบกิ�ริทำ � ง�นิของริะบบบำ �บั ดำนิำ� � เ สี ย ให ้มี

ปีริะสิทธุิภั�พีดีำอยู�เสมอ
• ริณริงค์แลิะขอคว�มริ�วมม่อให้ผู้พีักิอ�ศััยภั�ยในิโคริงกิ�ริ

ช�วยกิันิใช้ไฟื้ฟื้้�แลิะนิำ��อย��งปีริะหยัดำ
• มีริะบบกิ�ริจัดำกิ�ริขยะมูลิฝ้อย
• จัดำให้มีม�ต้ริกิ�ริในิกิ�ริปีริะหยัดำพีลัิงง�นิ เช�นิออกิแบบ

ริะบบไฟื้ฟื้้�ส�องสว��งโดำยเลิ่อกิใช้อุปีกิริณ์ที�ให้ปีริะสิทธุิภั�พี
สูงสุดำในิกิ�ริปีริะหยัดำพีลิังง�นิ 

• กิ�ริใช้พีลิังง�นิทดำแทนิ โดำยนิำ�พีลิังง�นิแสงอ�ทิต้ย์ม�ใช้
เปี็นิไฟื้ส�องสว��งภั�ยในิโคริงกิ�ริ

ทั�งนิี� อ้�งอิงจ�กิริ�ยง�นิผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิต้�มม�ต้ริกิ�ริปี้องกิันิแลิะ
แกิ้ไขผลิกิริะทบต้�อสิ�งแวดำลิ้อมแลิะม�ต้ริกิ�ริต้ิดำต้�มต้ริวจสอบ
ผลิกิริะทบสิ�งแวดำลิ้อมปีริะจำ�ปีี 2564 พีบว��กิลิุ�มบริิษััทไดำ้ปีฏิิบัต้ิ
ต้�มม�ต้ริกิ�ริปี้องกิันิแลิะแกิ้ไขผลิกิริะทบต้�อสิ�งแวดำลิ้อมไดำ้
อย��งสมบูริณ์เกิ่อบทั�งหมดำ มีเพีียงในิบ�งหัวข้อที�อยู�ริะหว��ง
กิ�ริดำำ�เนิินิกิ�ริให้คริบถ้วนิสมบูริณ์ 

นิอกิจ�กินิี� กิลิุ�มบริิษััทยังไดำ้มีริณริงค์ให้พีนิักิง�นิแลิะผู้พีักิอ�ศััย
ให้มีส�วนิริ�วมในิกิ�ริปีริะหยัดำพีลิังง�นิทั�งพีลัิงง�นิไฟื้ฟื้้� ปีริิม�ณ
กิ�ริใช้นิำ�� อย��งไริกิ็ต้�มบริิษััทยังไม�มีข้อมูลิเชิงปีริิม�ณที�
ส�ม�ริถนิำ�ม�ริ�ยง�นิไดำ้ในิปีี 2564

3.3.3 การรายงานข้อมูลการจัดการก๊าซเรือนกระจก
บริิษััทยังไม�มีข้อมูลิเชิงปีริิม�ณเพี่�อริ�ยง�นิปีริิม�ณกิ�ริปีลิ�อย
กิ๊�ซั่เริ่อนิกิริะจกิไดำ้ในิปีี 2564 อย��งไริกิ็ต้�มบริิษััทไดำ้มี
แผนิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิเพี่�อลิดำปีริิม�ณกิ�ริปีลิ�อยกิ๊�ซั่เริ่อนิกิริะจกิ
ต้�มที�กิลิ��วไว้ข้�งต้้นิ

3.4 การจัด้การความียั�งยืนในมีิติสังคมี

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิิบัติด้านสังคม
บริิษััทต้ริะหนัิกิแลิะเล็ิงเห็นิถึงคว�มสำ�คัญ่ต้�อกิ�ริเค�ริพีในิ
หลิักิสิทธุิมนิุษัยชนิ ซั่ึ �งเปี็นิสิทธุิขั�นิพี่�นิฐ�นิโดำยยึดำหลิักิคว�ม
เสมอภั�คแลิะเท��เทียมกิันิ จึงไดำ้กิำ�หนิดำนิโยบ�ยดำ้�นิสิทธุิ
มนิุษัยชนิ (ดำูนิ โยบ�ยแลิะแนิวปีฏิิบั ต้ิ  ฉบับ เต้็ม ไดำ ้ที� 
www.bsmgroup.asia/th/other_policies) แลิะไดำ้ส�งเสริิมให้
กิริริมกิ�ริผูบ้ริหิ�ริ แลิะพีนิกัิง�นิต้ริะหนิกัิถงึคว�มสำ�คญั่แลิะกิ�ริ
เค�ริพีสิทธุิมนิุษัยชนิ สิทธุิหนิ้�ที� แลิะคว�มริับผิดำชอบ ที�มีต้�อ
ต้นิเองแลิะบุคคลิอ่�นิ ต้ลิอดำจนิสังคม แลิะชุมชนิ โดำย

• ปีฏิิบัต้ิต้�อทุกิคนิต้�มหลิักิสิทธุิมนิุษัยชนิอย��งเท��เทียม
ปีริ�ศัจ�กิกิ�ริเลิ่อกิปีฏิิบัต้ิ

• หลิีกิเลิี�ยงกิ�ริกิริะทำ�ที�เปี็นิกิ�ริลิะเมิดำสิทธุิมนิุษัยชนิ
• สนิับสนิุนิส�งเสริิมสิทธุิมนิุษัยชนิ
• ส่�อส�ริ เผยแพีริ� ให้คว�มริู้ ทำ�คว�มเข้�ใจ กิำ�หนิดำแนิวท�ง 

สอดำส�องดำูแลิ แลิะให้กิ�ริสนิับสนิุนิแกิ�ผู ้เกิี�ยวข้องในิกิ�ริ
ดำำ�เนิินิธุุริกิิจต้ลิอดำห�วงโซั่�คุณค��ท�งธุุริกิิจ (Business Value 
Chain) ผู้ส�งมอบสินิค้�แลิะบริิกิ�ริ (Supplier) แลิะลิูกิค้� 
(Customer) เพี่�อให้มีส�วนิริ�วมในิกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจอย��งมี
คุณธุริริม เค�ริพีต้�อสิทธุิมนิุษัยชนิ แลิะปีฏิิบัต้ิต้�อทุกิคนิ
ต้�มหลิักิสิทธุิมนิุษัยชนิ

 
3.4.2 ผลการดำาเนินงานด้านสังคม

3.4.2.1 ในิริอบปีี 2564 บริิษััท ไม�มีกิริณีริ้องเริียนิ
กิ�ริลิะเมิดำปีริะเด็ำนิดำ้�นิสิทธุิมนิุษัยชนิในิ
กิริะบวนิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิของธุุริกิิจ
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3.4.2.2 ผลการดำาเนินงานด้านพนักงาน
กิ�ริปีฏิิบัต้ิต้�อพีนิักิง�นิแลิะแริงง�นิโดำยคำ�นิึงถึงสิทธุิ
มนิุษัยชนิ อ�จปีริะกิอบดำ้วย กิ�ริจ้�งแริงง�นิแลิะ
กิ�ริจ��ยค��ต้อบแทนิอย��งเปี็นิธุริริม กิ�ริฝ้ึกิอบริมแลิะ
พีัฒนิ�พีนิักิง�นิ กิ�ริพีัฒนิ�คว�มผูกิพีันิแลิะคว�มพีึง
พีอใจของพีนัิกิง�นิ กิ�ริจัดำกิ�ริดำ้�นิคว�มปีลิอดำภััย 
อ�ชีวอนิ�มัย แลิะสภั�พีแวดำลิ้อมในิกิ�ริทำ�ง�นิ เปี็นิต้้นิ 
ริวมถึงแสดำงให้ เห็นิถึ งคว�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�พีชีวิต้ของพีนัิกิง�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�ปีริะกัินิอุบัติ้เหตุ้ แลิะปีริะกัินิสุขภั�พี
กิลิุ�มให้กิับพีนิักิง�นิ 

• กิ�ริซั่้อมแผนิฉุกิเฉินิ

บริิษััทให้คว�มสำ�คัญ่กิับกิ�ริเต้ริียมคว�มพีริ้อมแลิะ
กิ�ริต้อบสนิองต้�อภั�วะฉุกิเฉินิอย��งมีปีริะสิทธุิภั�พี จึง
ไดำ้มีกิ�ริว�งแนิวท�งแลิะวิธุีปีฏิิบัต้ิในิกิ�ริริะงับเหตุ้ 

กิ�ริลิดำผลิกิริะทบ กิ�ริปีริะส�นิกิับหนิ่วยง�นิภั�ยนิอกิ
ต้�มแผนิฉุกิเฉินิ แลิะแผนิกิ�ริจัดำกิ�ริเพ่ี�อริองรัิบ
สถ�นิกิ�ริณ์วิกิฤต้ แลิะจัดำให้ส�วนิง�นิที�ปีฏิิบัต้ิกิ�ริ
ทำ�กิ�ริฝ้ึกิซั่้อมเปี็นิปีริะจำ� ไดำ้แกิ� แผนิปี้องกิันิแลิะ
ริะงับเหตุ้อัคคีภััย แผนิปี้องกิันิแลิะเต้ริียมคว�มพีริ้อม
กิริณีกิ�ริริะบ�ดำของโริคโควิดำ

3.4.2.3 ผลการดำาเนินงานด้านลูกค้า
บริิษััทพัีฒนิ�สินิค้�แลิะบริิกิ�ริอย��งต้�อเนิ่ �องเพ่ี�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�มรัิบผิดำชอบต้�อชุมชนิแลิะ
สั งคม โดำยให ้คว�มสำ�คัญ่กิับกิ�ริลิดำผลิกิริะทบ
สิ�งแวดำลิ้อมแลิะหลิีกิเลิี�ยงกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิที�อ�จสริ้�ง
ผลิกิริะทบเชิงลิบต้�อคุณภั�พีชีวิต้ของชุมชนิริอบ
สถ�นิปีริะกิอบกิ�ริ

ในิปีี 2564 ไม�พีบข้อริ้องเริียนิจ�กิชุมชนิในิปีริะเดำ็นิ
ดำ้�นิสังคม หริ่อสิ�งแวดำลิ้อมจ�กิชุมชนิใดำๆ 

นิอกิจ�กินิี� บริิษััทยังมีส�วนิในิกิ�ริพัีฒนิ�คุณภั�พีชีวิต้
แลิะส�งเสริิมกิ�ริมีส�วนิริ�วมกิับชุมชนิ โดำย ในิปีี 2564 
บริิษััทไดำ้มีกิิจกิริริมริ�วมกิับชุมชนิดำังนิี�

• กิ�ริริ�วมบริจิ�คทุนิทริพัีย์ให้กิบัมูลินิธิุ ิเดำอะ โบว์มอนิท์ 
พี�ริ์ทเนิอริ์ชิพี เพี่�อสนิับสนิุนิค��ใช้จ��ยของโริงเริียนิ
โบว์มอนิท์ จังหวัดำชัยภัูมิ เปี็นิปีริะจำ�ทุกิปีี ซั่ึ�งท�ง
โริงเริียนิจะนิำ�เงินิม�ใช้เพี่�อให้กิ�ริศัึกิษั� จัดำห�
อ�ห�ริกิลิ�งวันิแลิะริถริับส�งให้กิับเดำ็กิในิชุมชนิ โดำย
ไม�คิดำค��ใช้จ��ย นิอกิจ�กินิี�บริิษััทยังไดำ้บริิจ�ค
ทุนิทริัพีย์แลิะริ�วมทำ�กิิจกิริริมกัิบเด็ำกิในิสถ�นิ
สงเคริ�ะห์บ้�นิมห�เมฆอีกิดำ้วย
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4.1 วิเคราะหุ้์การด้ำาเนินงานและฐานะการเงิน 

1. การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

รายได้
ผลิปีริะกิอบกิ�ริสำ�หริับปีี 2564 บริิษััทแลิะบริิษััทย�อยมีริ�ยไดำ้
จ�กิกิ�ริข�ยแลิะบริิกิ�ริริวมเท��กัิบ 605.07 ลิ้�นิบ�ท แลิะเม่�อ
ริวมกิบัริ�ยไดำอ้่�นิ ดำอกิเบี�ย ข�ดำทนุิจ�กิอตั้ริ�แลิกิเปีลิี�ยนิ ข�ดำทนุิ
จ�กิกิ�ริปีริับมูลิค��ยุต้ิธุริริมของอสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อกิ�ริลิงทุนิ 
สุทธุิริ�ยไดำ้ริวมเท��กิับ 613.78 ลิ้�นิบ�ท เม่�อเปีรีิยบเทียบกิับ
ปีีที�ผ��นิม�บริิษััทมีริ�ยไดำ้สุทธุิริวมเท��กิับ 704.97 ลิดำลิง 
91.19 ลิ้�นิบ�ท หริ่อคิดำเปี็นิ 12.9% 

ธุุริกิิจจำ�หนิ่�ยวัสดำุกิ�อสริ้�ง ปีริะกิอบดำ้วย บริิษััท บิวเดำอสม�ริ์ท 
จำ�กิัดำ (มห�ชนิ) แลิะ บริิษััท อัลิลิอย โซั่ลิูชั�นิส์ เอเชีย จำ�กิัดำ 
(เดำิมช่�อ บริิษััท ดำีแอนิดำ์ดำับบลิิว (เอเชีย) จำ�กิัดำ) มีริ�ยไดำ้จ�กิ
กิ�ริข�ยแลิะบริกิิ�ริริวม 2 บริษัิัทเท��กัิบ 334.54 ล้ิ�นิบ�ท ลิดำลิง 
74.31 ลิ้�นิบ�ท คิดำเปี็นิ 18.17% เม่�อเปีริียบเทียบกิับปีีกิ�อนิ
หนิ้� ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิผลิกิริะทบต้�อเนิ่�องจ�กิกิ�ริแพีริ�ริะบ�ดำ
ของเช่�อไวริัสโคโรินิ่� 2019 ซั่ึ�งส�งผลิให้ภั�คธุุริกิิจแลิะเศัริษัฐกิิจ
ในิปีริะเทศัส�วนิม�กิถดำถอยตั้วลิง โดำยโคริงกิ�ริกิ�อสริ้�งต้��งๆ 
ส�วนิใหญ่�จะถูกิชะลิอหริ่อเล่ิ�อนิ กิำ�หนิดำกิ�ริกิ�อสริ้�งออกิไปี หริ่อ

ถูกิต้ัดำลิดำงบปีริะม�ณกิ�ริกิ�อสริ้�งแลิะง�นิต้กิแต้�งลิง ซั่ึ�งกิริะทบ
ต้�อยอดำข�ยในิปีริะเทศัของกิลิุ �มบริิษััท สำ�หรัิบยอดำข�ยต้��ง
ปีริะเทศัซั่ึ�งต้ลิ�ดำหลิักิเปี็นิปีริะเทศัอินิเดำีย ลิดำลิงกิว�� 50% จ�กิ 
ผลิกิริะทบต้�อเนิ่�องของสถ�นิกิ�ริณ์โควิดำ ดำ้วยส�เหตุ้เดีำยวกัินิ
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
จดัำกิ�ริโคริงกิ�ริแสนิสริ� แลิะ โดำยธุรุิกิจิอสงัห�ริมิทริพัีย์มยีอดำข�ย
ปีี 2564 ริวมเท��กิับ 270.53 ลิ้�นิบ�ท ลิดำลิง 52.82 ลิ้�นิบ�ท 
คิดำเปี็นิ 16.3% เปีรีิยบเทียบกิับปีีกิ�อนิหนิ้� โดำยมีริ�ยลิะเอียดำ
ดำังนิี�

•  โคริงกิ�ริแสนิสริ� เปี็นิโคริงกิ�ริที�อยู�อ�ศััยเพี่�อผู้เกิษีัยณอ�ยุ
ที�อำ�เภัอหัวหินิ จังหวัดำปีริะจวบคีริีขันิธุ์จึงไดำ้ริับผลิกิริะทบ
โดำยต้ริง เนิ่�องจ�กิลิูกิค้�เกิ่อบทั�งหมดำเปี็นิช�วต้��งช�ต้ิซั่ึ�ง
ยังคงมีคว�มกิังวลิในิกิ�ริเดิำนิท�งต้��งปีริะเทศั ปีริะกิอบกัิบ
ข้อจำ�กิัดำในิกิ�ริเดำินิท�งเข้�ปีริะเทศัไทย ทำ�ให้เปี็นิอุปีสริริค
ในิกิ�ริส�งมอบแลิะกิ�ริข�ยใหม�ของโคริงกิ�ริ สำ�หริับ บริิษััท 
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4.1 วิเคราะหุ้์การด้ำาเนินงานและฐานะการเงิน 

1. การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

รายได้
ผลิปีริะกิอบกิ�ริสำ�หริับปีี 2564 บริิษััทแลิะบริิษััทย�อยมีริ�ยไดำ้
จ�กิกิ�ริข�ยแลิะบริิกิ�ริริวมเท��กัิบ 605.07 ลิ้�นิบ�ท แลิะเม่�อ
ริวมกิบัริ�ยไดำอ้่�นิ ดำอกิเบี�ย ข�ดำทนุิจ�กิอตั้ริ�แลิกิเปีลิี�ยนิ ข�ดำทนุิ
จ�กิกิ�ริปีริับมูลิค��ยุต้ิธุริริมของอสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อกิ�ริลิงทุนิ 
สุทธุิริ�ยไดำ้ริวมเท��กัิบ 613.78 ลิ้�นิบ�ท เม่�อเปีรีิยบเทียบกิับ
ปีีที�ผ��นิม�บริิษััทมีริ�ยไดำ้สุทธุิริวมเท��กิับ 704.97 ลิดำลิง 
91.19 ลิ้�นิบ�ท หริ่อคิดำเปี็นิ 12.9% 

ธุุริกิิจจำ�หนิ่�ยวัสดำุกิ�อสริ้�ง ปีริะกิอบดำ้วย บริิษััท บิวเดำอสม�ริ์ท 
จำ�กิัดำ (มห�ชนิ) แลิะ บริิษััท อัลิลิอย โซั่ลิูชั�นิส์ เอเชีย จำ�กิัดำ 
(เดำิมช่�อ บริิษััท ดำีแอนิดำ์ดำับบลิิว (เอเชีย) จำ�กิัดำ) มีริ�ยไดำ้จ�กิ
กิ�ริข�ยแลิะบริกิิ�ริริวม 2 บริษัิัทเท��กัิบ 334.54 ล้ิ�นิบ�ท ลิดำลิง 
74.31 ลิ้�นิบ�ท คิดำเปี็นิ 18.17% เม่�อเปีรีิยบเทียบกิับปีีกิ�อนิ
หนิ้� ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิผลิกิริะทบต้�อเนิ่�องจ�กิกิ�ริแพีริ�ริะบ�ดำ
ของเช่�อไวริัสโคโรินิ่� 2019 ซั่ึ�งส�งผลิให้ภั�คธุุริกิิจแลิะเศัริษัฐกิิจ
ในิปีริะเทศัส�วนิม�กิถดำถอยตั้วลิง โดำยโคริงกิ�ริกิ�อสริ้�งต้��งๆ 
ส�วนิใหญ่�จะถูกิชะลิอหริ่อเล่ิ�อนิ กิำ�หนิดำกิ�ริกิ�อสริ้�งออกิไปี หริ่อ

ถูกิต้ัดำลิดำงบปีริะม�ณกิ�ริกิ�อสริ้�งแลิะง�นิต้กิแต้�งลิง ซั่ึ�งกิริะทบ
ต้�อยอดำข�ยในิปีริะเทศัของกิลิุ �มบริิษััท สำ�หรัิบยอดำข�ยต้��ง
ปีริะเทศัซั่ึ�งต้ลิ�ดำหลิักิเปี็นิปีริะเทศัอินิเดำีย ลิดำลิงกิว�� 50% จ�กิ 
ผลิกิริะทบต้�อเนิ่�องของสถ�นิกิ�ริณ์โควิดำ ดำ้วยส�เหตุ้เดีำยวกัินิ
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
จดัำกิ�ริโคริงกิ�ริแสนิสริ� แลิะ โดำยธุรุิกิจิอสงัห�ริิมทริพัีย์มยีอดำข�ย
ปีี 2564 ริวมเท��กัิบ 270.53 ลิ้�นิบ�ท ลิดำลิง 52.82 ลิ้�นิบ�ท 
คิดำเปี็นิ 16.3% เปีรีิยบเทียบกิับปีีกิ�อนิหนิ้� โดำยมีริ�ยลิะเอียดำ
ดำังนิี�

•  โคริงกิ�ริแสนิสริ� เปี็นิโคริงกิ�ริที�อยู�อ�ศััยเพี่�อผู้เกิษีัยณอ�ยุ
ที�อำ�เภัอหัวหินิ จังหวัดำปีริะจวบคีริีขันิธุ์จึงไดำ้ริับผลิกิริะทบ
โดำยต้ริง เนิ่�องจ�กิลิูกิค้�เกิ่อบทั�งหมดำเปี็นิช�วต้��งช�ต้ิซั่ึ�ง
ยังคงมีคว�มกิังวลิในิกิ�ริเดิำนิท�งต้��งปีริะเทศั ปีริะกิอบกัิบ
ข้อจำ�กิัดำในิกิ�ริเดำินิท�งเข้�ปีริะเทศัไทย ทำ�ให้เปี็นิอุปีสริริค
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�แลิะเปี็นิผู ้ให้บริิกิ�ริกัิบ
ผู้อยู�อ�ศััยในิโคริงกิ�ริ กิ็ไดำ้ริับผลิกิริะทบอย��งต้�อเนิ่�อง จ�กิ
กิ�ริเดำนิิท�งจ�กิต้��งปีริะเทศัแลิะในิปีริะเทศัที�มกีิ�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�กิปีีกิ�อนิหน้ิ�ซึั่�งมียอดำข�ยเท��กัิบ 113.18 ล้ิ�นิบ�ท

•  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�เปี็นิผู้พัีกิอ�ศััยในิกิรุิงเทพีฯ ซั่ึ�งมีม�ต้ริกิ�ริ 
lockdown อนัิเปีน็ิอปุีสริริค แลิะ/หริอ่ไม�ต้อ้งกิ�ริเดำนิิท�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 

ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิมีริ�ยไดำ้จ�กิกิ�ริข�ยที�ดำินิ 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�อสริ้�งโคริงกิ�ริในิกิรุิงเทพีฯ เม่�อเดำ่อนิ
พีฤษัภั�คม-สิงห�คม 2564 บริิษััทค�ดำว��จะเริิ�ม ริับริู้ริ�ยไดำ้
ในิต้้นิไต้ริม�ส 2 ปีี 2565

ต้นทุนขายและบริการ
ต้้นิทุนิข�ยแลิะบริิกิ�ริ ปีริะกิอบดำ้วย ต้้นิทุนิข�ยสินิค้� แลิะ
ต้้นิทุนิกิ�อสริ้�งโคริงกิ�ริอสังห�ริิมทริัพีย์

ต้้นิทุนิข�ยแลิะกิ�ริให้บริิกิ�ริ ปีี 2564 เท��กัิบ 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

รายได้จากการขายและการให้บริการ 334.54 90.84 179.69 605.07

ต้นทุนขายและการให้บริการ (รวมค่าขนส่ง) (244.23) (79.58) (189.72) (513.53)

อัตราต้นทุนขายฯ เทียบรายได้ฯ 73.0% 87.6% 105.6% 84.9%

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 
ต้้นิทุนิในิกิ�ริจัดำจำ�หนิ่�ย ปีริะกิอบดำ้วย เงินิเดำ่อนิฝ้่�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 

183.28 ลิ้�นิบ�ท สัมพีันิธุ์กิับริ�ยไดำ้ที�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� ลิดำลิงเพีียงเล็ิกินิ้อย เนิ่�องจ�กิต้้นิทุนิ
ในิกิ�ริจัดำจำ�หนิ่�ยของธุุริกิิจอสังห�ฯ สูงกิว��ธุุริกิิจจำ�หนิ่�ยวัสดำุ
กิ�อสริ้�งในิเริ่�องของค��ใช้จ��ยแลิะภั�ษีัธุุริกิิจเฉพี�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
ต้้นิทุนิท�งกิ�ริเงินิปีี 2564 เท��กัิบ 35.48 ลิ้�นิบ�ท เพีิ�มขึ�นิ 
4.78 ลิ้�นิบ�ท จ�กิปีีกิ�อนิหนิ้� เนิ่�องม�จ�กิในิปีี 2564 โคริงกิ�ริ
ของทีค ดำีเวลิลิอปีเมนิท์ ไดำ้บันิทึกิดำอกิเบี�ยจ��ยเปี็นิต้้นิทุนิ
ท�งกิ�ริเงินิทั�งหมดำ ไม�ส�ม�ริถบันิทึกิเปี็นิต้้นิทุนิ กิ�ริกิ�อสริ้�ง
ไดำ้ทั�งในิส�วนิของโคริงกิ�ริที�กิ�อสริ้�งแลิ้วเสริ็จอยู�ริะหว��งโอนิ 
แลิะโคริงกิ�ริที�ชะลิอกิ�ริพัีฒนิ�ออกิไปี

การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน
ในิปีี 2564 ไม�มีริ�ยกิ�ริรัิบริู้ผลิข�ดำทุนิจ�กิกิ�ริปีรัิบมูลิค��
ยุต้ิธุริริมของอสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อกิ�ริลิงทุนิ ในิขณะที�ปีี 2563 
บริิ ษััทไดำ้ริับริู้ผลิข�ดำทุนิจ�กิกิ�ริปีรัิบมูลิค��ยุต้ิธุริริมของ
อสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อกิ�ริลิงทุนิ เท��กิับ 30.79 ลิ้�นิบ�ท 
เนิ่�องจ�กิในิไต้ริม�ส 3 มีกิ�ริปีริะเมินิริ�ค�ยุต้ิธุริริมของ
อสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อกิ�ริลิงทุนิของโคริงกิ�ริแสนิสริ�ใหม� โดำย
ริ�ค�ปีริะเมินิเลิดำลิงจ�กิริ�ค�ปีริะเมินิคริั�งที�ผ��นิม� เนิ่�องจ�กิ
เปี็นิกิ�ริปีริะเมินิ ณ ช�วงเวลิ�ที�ไดำ้ริับผลิกิริะทบของเศัริษัฐกิิจ
จ�กิกิ�ริแพีริ�ริะบ�ดำของเช่�อไวริัสโควิดำ 19 

ค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้
ค��ใช้จ��ยภั�ษีัเงินิไดำ้ปีี 2564 บริิษััทไม�มีค��ใช้จ��ยภั�ษีัเงินิไดำ้แต้�
มีริ�ยไดำ้ภั�ษัีเงินิไดำ้เท��กิับ 2.25 ลิ้�นิบ�ท ซั่ึ�งเกิิดำจ�กิกิ�ริต้ั�งผลิ
ข�ดำทุนิที�นิำ�ม�ใช้ในิอนิ�คต้ของ บริิษััท อัลิลิอย โซั่ลิูชั�นิ เอเชีย
 จำ�กิัดำ 

ผลประกอบการสุทธิ
จ�กิเหตุ้ผลิดำังกิลิ��วข้�งต้้นิ ส�งผลิให้บริิษััท แลิะบริิษััทย�อย 
มีผลิข�ดำทุนิสุทธุิส�วนิที�เปี็นิของผู้ถ่อหุ้นิบริิษััทใหญ่�เท��กิับ 
83.75 ลิ�้นิบ�ท เม่�อเทียบกัิบช�วงเวลิ�เดีำยวกัินิของปีีกิ�อนิหน้ิ� ที�
มีผลิข�ดำทุนิสุทธุิฯ เท��กัิบ 88.05 ลิ้�นิบ�ท โดำยผลิข�ดำทุนิที�
เกิิดำขึ�นิจ�กิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิธุุริกิิจอสังห�ริิมทริัพีย์ที�ริับผลิกิริะทบ
อย��งม�กิจ�กิสภั�พีเศัริษัฐกิิจที�ถดำถอยแลิะม�ต้ริกิ�ริต้��งๆ ดำ้�นิ
กิ�ริเดำินิท�งริะหว��งปีริะเทศั หลัิงกิ�ริแพีริ�ริะบ�ดำของเช่�อไวริัส
โคโรินิ่� 2019 อย��งไริก็ิต้�ม ห�กิพิีจ�ริณ�ในิส�วนิของธุุริกิิจ
จำ�หนิ่�ยวัสดุำกิ�อสริ้�งของบริิษััท ยังส�ม�ริถทำ�กิำ�ไริสุทธุิให้กัิบ
กิลิุ�มบริิษััทไดำ้

2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษััท

สินทรัพย์
สนิิทริพัีย์ ณ วนัิที� 31 ธุนัิว�คม 2564 เปีรีิยบเทยีบกิบัปีีกิ�อนิหน้ิ� 
พีบว��บริิษััทมีสินิทริัพีย์ริวมเท��กิับ 1,576.42 ลิ้�นิบ�ทลิดำลิง 
257.58 ลิ้�นิบ�ท คิดำเปี็นิ 14.04% โดำยมีริ�ยลิะเอียดำดำังนิี�

สนิทรพัย์หมนุเวียน : ลิดำลิง 227.97 ล้ิ�นิบ�ท เป็ีนิ 780.84 ล้ิ�นิบ�ท 
ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิ

• เงินิสดำแลิะริ�ยกิ�ริเทียบเท��เงินิสดำ ลิดำลิง 23.02 ลิ้�นิบ�ท 
จ�กิ 64.31 ลิ้�นิบ�ทในิปีี 2563 เปี็นิ 41.29 ลิ้�นิบ�ท ส�เหตุ้
หลิักิเกิิดำจ�กิกิ�ริจ��ยชำ�ริะหนิี�เงินิกิู้ย่มริะยะย�วจ�กิสถ�บันิ
กิ�ริเงินิ

• ลิูกิหนิี�กิ�ริค้�แลิะลิูกิหนิี�หมุนิเวียนิอ่�นิ ลิดำลิง 14.52 ลิ้�นิบ�ท 
คิดำเปี็นิ 14.57% สอดำคลิ้องกิับยอดำข�ยที�ลิดำลิงของกิลิุ�ม
บริิษััท

• ต้้นิทนุิโคริงกิ�ริพีฒันิ�อสงัห�ริิมทริพัีย์ ลิดำลิง 186.17 ล้ิ�นิบ�ท 
จ�กิ 722.48 ลิ้�นิบ�ท ในิปีี 2563 เปี็นิ 536.30 ลิ้�นิบ�ท 
ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิกิ�ริข�ยที�ดำินิ 2 แปีลิง ของบริิษััท ทีค 
ดำเีวลิลิอปีเมนิท์ จำ�กิดัำ ได้ำแกิ� แปีลิงกิิ�งแก้ิว แลิะแปีลิงนิ�งลิิ�นิจี� 

• สินิทรัิพีย์หมุนิเวียนิอ่�นิ ส�วนิใหญ่�เปี็นิเงินิจ��ยลิ�วงหนิ้�ให้
ผู ้ ริับ เหม�สำ�หริับกิ�ริกิ�อสริ้�งคอนิโดำมิ เนิียมลิดำลิง 
6.36 ลิ้�นิบ�ท จ�กิ 41.82 ลิ้�นิบ�ท ในิปีี 2563 เปี็นิ 
35.46 ลิ้�นิบ�ท ในิปีีนิี�

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน : ริวมลิดำลิง 29.61 ลิ้�นิบ�ท เปี็นิ 
795.58 ลิ้�นิบ�ท ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิ
• โคริงกิ�ริที�อยู�อ�ศััยเพี่�อผู้เกิษีัยณอ�ยุริะหว��งพัีฒนิ� ลิดำลิง  

21.67 ลิ้�นิบ�ท จ�กิ 182.51 ลิ้�นิบ�ท ในิปีี 2563 เปี็นิ 
160.84 ลิ้�นิบ�ท ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิกิ�ริโอนิเปี็นิต้้นิทุนิข�ย
อสังห�ริิมทริัพีย์ สำ�หริับห้องที�มีกิ�ริส�งมอบให้ลิูกิค้�ในิปีีนิี�

• ที�ดำินิ อ�ค�ริแลิะอุปีกิริณ์- สุทธุิ ลิดำลิง 22.17 ลิ้�นิบ�ท จ�กิ 
276.63 ลิ้�นิบ�ท ในิปีี 2563 เปี็นิ 254.46 ลิ้�นิบ�ท เนิ่�องจ�กิ
กิ�ริคิดำค��เส่�อมริ�ค�ในิริะหว��งปีี

• เงินิลิงทุนิในิกิ�ริริ�วมค้� ณ วันิที� 31 ธุันิว�คม 2564 มีจำ�นิวนิ 
8.65 ลิ้�นิบ�ท ในิขณะที�ปีีกิ�อนิไม�มียอดำ ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิ
กิ�ริบันิทึกิมูลิค ��ต้�มบัญ่ชีของส �วนิไดำ ้ เสียของบริิ ษััท 
ไทม์ แอนิดำ์ ทีค จำ�กิัดำ ซั่ึ�งเปี็นิบริิษััทริ�วมลิงทุนิริะหว��ง 
บริิษััท ทีค ดำีเวลิลิอปีเมนิท์ จำ�กิัดำ แลิะ บริิษััท ไทม์ แอนิดำ์ 
สเปีซั่ แอซั่เซั่ท จำ�กิัดำ โดำยจัดำต้ั�งขึ�นิเพี่�อปีริะกิอบกิิจกิ�ริพัีฒนิ�
อสังห�ริิมทริัพีย์ปีริะเภัท Ultra-Luxury houses บนิที�ดำินิ
โคริงกิ�รินิ�งลิิ�นิจี�เดำิม 
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ยุต้ิธุริริมของอสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อกิ�ริลิงทุนิ ในิขณะที�ปีี 2563 
บริิ ษััทไดำ้ริับริู้ผลิข�ดำทุนิจ�กิกิ�ริปีรัิบมูลิค��ยุต้ิธุริริมของ
อสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อกิ�ริลิงทุนิ เท��กิับ 30.79 ลิ้�นิบ�ท 
เนิ่�องจ�กิในิไต้ริม�ส 3 มีกิ�ริปีริะเมินิริ�ค�ยุต้ิธุริริมของ
อสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อกิ�ริลิงทุนิของโคริงกิ�ริแสนิสริ�ใหม� โดำย
ริ�ค�ปีริะเมินิเลิดำลิงจ�กิริ�ค�ปีริะเมินิคริั�งที�ผ��นิม� เนิ่�องจ�กิ
เปี็นิกิ�ริปีริะเมินิ ณ ช�วงเวลิ�ที�ไดำ้ริับผลิกิริะทบของเศัริษัฐกิิจ
จ�กิกิ�ริแพีริ�ริะบ�ดำของเช่�อไวริัสโควิดำ 19 

ค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้
ค��ใช้จ��ยภั�ษีัเงินิไดำ้ปีี 2564 บริิษััทไม�มีค��ใช้จ��ยภั�ษีัเงินิไดำ้แต้�
มีริ�ยไดำ้ภั�ษัีเงินิไดำ้เท��กิับ 2.25 ลิ้�นิบ�ท ซั่ึ�งเกิิดำจ�กิกิ�ริต้ั�งผลิ
ข�ดำทุนิที�นิำ�ม�ใช้ในิอนิ�คต้ของ บริิษััท อัลิลิอย โซั่ลิูชั�นิ เอเชีย
 จำ�กิัดำ 

ผลประกอบการสุทธิ
จ�กิเหตุ้ผลิดำังกิลิ��วข้�งต้้นิ ส�งผลิให้บริิษััท แลิะบริิษััทย�อย 
มีผลิข�ดำทุนิสุทธุิส�วนิที�เปี็นิของผู้ถ่อหุ้นิบริิษััทใหญ่�เท��กิับ 
83.75 ลิ�้นิบ�ท เม่�อเทียบกัิบช�วงเวลิ�เดีำยวกัินิของปีีกิ�อนิหน้ิ� ที�
มีผลิข�ดำทุนิสุทธุิฯ เท��กัิบ 88.05 ลิ้�นิบ�ท โดำยผลิข�ดำทุนิที�
เกิิดำขึ�นิจ�กิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิธุุริกิิจอสังห�ริิมทริัพีย์ที�ริับผลิกิริะทบ
อย��งม�กิจ�กิสภั�พีเศัริษัฐกิิจที�ถดำถอยแลิะม�ต้ริกิ�ริต้��งๆ ดำ้�นิ
กิ�ริเดำินิท�งริะหว��งปีริะเทศั หลัิงกิ�ริแพีริ�ริะบ�ดำของเช่�อไวริัส
โคโรินิ่� 2019 อย��งไริก็ิต้�ม ห�กิพิีจ�ริณ�ในิส�วนิของธุุริกิิจ
จำ�หนิ่�ยวัสดุำกิ�อสริ้�งของบริิษััท ยังส�ม�ริถทำ�กิำ�ไริสุทธุิให้กัิบ
กิลิุ�มบริิษััทไดำ้

2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษััท

สินทรัพย์
สนิิทริพัีย์ ณ วนัิที� 31 ธุนัิว�คม 2564 เปีรีิยบเทยีบกิบัปีีกิ�อนิหน้ิ� 
พีบว��บริิษััทมีสินิทริัพีย์ริวมเท��กิับ 1,576.42 ลิ้�นิบ�ทลิดำลิง 
257.58 ลิ้�นิบ�ท คิดำเปี็นิ 14.04% โดำยมีริ�ยลิะเอียดำดัำงนิี�

สนิทรพัย์หมนุเวียน : ลิดำลิง 227.97 ล้ิ�นิบ�ท เป็ีนิ 780.84 ล้ิ�นิบ�ท 
ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิ

• เงินิสดำแลิะริ�ยกิ�ริเทียบเท��เงินิสดำ ลิดำลิง 23.02 ลิ้�นิบ�ท 
จ�กิ 64.31 ลิ้�นิบ�ทในิปีี 2563 เปี็นิ 41.29 ลิ้�นิบ�ท ส�เหตุ้
หลิักิเกิิดำจ�กิกิ�ริจ��ยชำ�ริะหนิี�เงินิกิู้ย่มริะยะย�วจ�กิสถ�บันิ
กิ�ริเงินิ

• ลิูกิหนิี�กิ�ริค้�แลิะลิูกิหนิี�หมุนิเวียนิอ่�นิ ลิดำลิง 14.52 ลิ้�นิบ�ท 
คิดำเปี็นิ 14.57% สอดำคลิ้องกิับยอดำข�ยที�ลิดำลิงของกิลิุ�ม
บริิษััท

• ต้้นิทนุิโคริงกิ�ริพัีฒนิ�อสงัห�ริิมทริพัีย์ ลิดำลิง 186.17 ล้ิ�นิบ�ท 
จ�กิ 722.48 ลิ้�นิบ�ท ในิปีี 2563 เปี็นิ 536.30 ลิ้�นิบ�ท 
ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิกิ�ริข�ยที�ดำินิ 2 แปีลิง ของบริิษััท ทีค 
ดำเีวลิลิอปีเมนิท์ จำ�กิดัำ ได้ำแกิ� แปีลิงกิิ�งแก้ิว แลิะแปีลิงนิ�งลิิ�นิจี� 

• สินิทรัิพีย์หมุนิเวียนิอ่�นิ ส�วนิใหญ่�เปี็นิเงินิจ��ยลิ�วงหนิ้�ให้
ผู ้ ริับ เหม�สำ�หริับกิ�ริกิ�อสริ้�งคอนิโดำมิ เนิียมลิดำลิง 
6.36 ลิ้�นิบ�ท จ�กิ 41.82 ลิ้�นิบ�ท ในิปีี 2563 เปี็นิ 
35.46 ลิ้�นิบ�ท ในิปีีนิี�

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน : ริวมลิดำลิง 29.61 ลิ้�นิบ�ท เปี็นิ 
795.58 ลิ้�นิบ�ท ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิ
• โคริงกิ�ริที�อยู�อ�ศััยเพี่�อผู้เกิษีัยณอ�ยุริะหว��งพัีฒนิ� ลิดำลิง  

21.67 ลิ้�นิบ�ท จ�กิ 182.51 ลิ้�นิบ�ท ในิปีี 2563 เปี็นิ 
160.84 ลิ้�นิบ�ท ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิกิ�ริโอนิเปี็นิต้้นิทุนิข�ย
อสังห�ริิมทริัพีย์ สำ�หริับห้องที�มีกิ�ริส�งมอบให้ลิูกิค้�ในิปีีนิี�

• ที�ดำินิ อ�ค�ริแลิะอุปีกิริณ์- สุทธุิ ลิดำลิง 22.17 ลิ้�นิบ�ท จ�กิ 
276.63 ลิ้�นิบ�ท ในิปีี 2563 เปี็นิ 254.46 ลิ้�นิบ�ท เนิ่�องจ�กิ
กิ�ริคิดำค��เส่�อมริ�ค�ในิริะหว��งปีี

• เงินิลิงทุนิในิกิ�ริริ�วมค้� ณ วันิที� 31 ธุันิว�คม 2564 มีจำ�นิวนิ 
8.65 ลิ้�นิบ�ท ในิขณะที�ปีีกิ�อนิไม�มียอดำ ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิ
กิ�ริบันิทึกิมูลิค ��ต้�มบัญ่ชีของส �วนิไดำ ้ เสียของบริิ ษััท 
ไทม์ แอนิดำ์ ทีค จำ�กิัดำ ซั่ึ�งเปี็นิบริิษััทริ�วมลิงทุนิริะหว��ง 
บริิษััท ทีค ดำีเวลิลิอปีเมนิท์ จำ�กิัดำ แลิะ บริิษััท ไทม์ แอนิดำ์ 
สเปีซั่ แอซั่เซั่ท จำ�กิัดำ โดำยจัดำต้ั�งขึ�นิเพี่�อปีริะกิอบกิิจกิ�ริพัีฒนิ�
อสังห�ริิมทริัพีย์ปีริะเภัท Ultra-Luxury houses บนิที�ดำินิ
โคริงกิ�รินิ�งลิิ�นิจี�เดำิม 
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หนี้สิน
ณ วันิที� 31 ธุันิว�คม 2564 เปีริียบเทียบกิับปีีกิ�อนิหนิ้� บริิษััท
มีหนิี�สินิริวมเท��กิับ 1,096.44 ลิ้�นิบ�ท ลิดำลิง 173.19 ลิ้�นิบ�ท 
คิดำเปี็นิ 13.64% โดำยมีริ�ยลิะเอียดำดำังนิี�

หนีส้นิหมนุเวียน: ริวมลิดำลิง 76.05 ล้ิ�นิบ�ท เป็ีนิ 802.44 ล้ิ�นิบ�ท 
เนิ่�องจ�กิ

• เงินิเบิกิเกิินิบัญ่ชีแลิะเงินิกูิ้ย่มริะยะสั�นิจ�กิสถ�บันิกิ�ริเงินิ 
ลิดำลิง 30.45 ลิ้�นิบ�ท จ�กิ 267.32 ลิ้�นิบ�ท ในิปีี 2563 
เปี็นิ 236.87 ลิ้�นิบ�ท ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิ บริิษััท ไดำ้แปีลิง
หนิี�วงเงินิ Trade Finance (DTR) จ�กิสถ�บันิกิ�ริเงินิ
แห�งหนิึ�ง วงเงินิ 21.98 ลิ้�นิบ�ท เปี็นิวงเงินิสินิเช่�อต้ั�วเงินิ 
(แบบลิดำวงเงินิเม่�อชำ�ริะ) มีริะยะเวลิ�ชำ�ริะค่นิ 6 ปีี (72 งวดำ) 
อนิุมัต้ิเม่�อเดำ่อนิพีฤศัจิกิ�ยนิ 2564 แลิะเริิ�มชำ�ริะงวดำแริกิในิ
เดำ่อนิมกิริ�คม 2565 ทำ�ให้เงินิกิู้ย่มริะยะสั�นิลิดำลิง โดำยโอนิ
ไปีเงินิกิู้ย่มริะยะย�วจ�กิสถ�บันิกิ�ริเงินิ-สุทธิุ แลิะเปี็นิกิ�ริ
ชำ�ริะค่นิเงินิเบิกิเกิินิบัญ่ชีแลิะเงินิกิู้ย่มริะยะสั�นิบ�งส�วนิในิ
ริะหว��งปีี

• เงินิกิูย้ม่ริะยะสั�นิจ�กิบคุคลิอ่�นิ – สุทธุ ิลิดำลิง 29.11 ลิ�้นิบ�ท
 เกิิดำจ�กิกิ�ริชำ�ริะค่นิต้ั�วแลิกิเงินิทั�งจำ�นิวนิในิวันิคริบกิำ�หนิดำ
 

• หนิี�สินิจ�กิเงินิที�ต้้องค่นิให้กิับผู้เช�� – หมุนิเวียนิ ลิดำลิง 
22.02 ลิ้�นิบ�ท เนิ่�องจ�กิกิ�ริค่นิสิทธุิกิ�ริเช��วิลิลิ��โดำยกิ�ริ
จ��ยค่นิค��เช��ริะยะย�วต้�มสัญ่ญ่� เนิ่�องจ�กิผู้เช��ปีริะสงค์
ขอย้�ยออกิแลิะยกิเลิิกิสัญ่ญ่�เช��

หนีส้นิไม่หมนุเวียน : ริวมลิดำลิง 97.14 ล้ิ�นิบ�ท เป็ีนิ 294 ล้ิ�นิบ�ท 
ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิ
•  เงินิกูิ ้ ย่มริะยะย�วจ�กิสถ�บันิกิ�ริเงินิ - สุทธิุ ลิดำลิง 

184.49 ลิ้�นิบ�ท จ�กิ 236.91 ลิ้�นิบ�ท ในิปีี 2563 เปี็นิ 
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

•  เงินิกิู้ย่มริะยะย�วจ�กิบุคคลิอ่�นิ-สุทธุิ เพีิ�มขึ�นิ 21 ลิ้�นิบ�ท 
จ�กิ 2 ลิ้�นิบ�ท ในิปีี 2563 เปี็นิ 23 ลิ้�นิบ�ท เกิิดำจ�กิกิ�ริ
กิู้ย่มของโคริงกิ�ริพีัฒนิ�อสังห�ริิมทริัพีย์แบ�งเปี็นิโคริงกิ�ริ
ที�พีักิอ�ศััยเพ่ี�อผู้เกิษีัยณอ�ยุ 3 ลิ้�นิบ�ทแลิะโคริงกิ�ริพัีฒนิ�
อสังห�ริิมทริัพีย์ 18 ลิ้�นิบ�ท

•  หนิี�สินิจ�กิเงินิที�ต้้องค่นิให้กัิบผู้เช��-ไม�หมุนิเวียนิ-สุทธิุ เพิี�ม
ขึ�นิ 44.84 ลิ้�นิบ�ทจ�กิ 26.51 ลิ้�นิบ�ทในิปีี 2563 เปี็นิ 
71.35 ลิ้�นิบ�ท ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิกิ�ริข�ยสัญ่ญ่�เช��
ที�พีักิอ�ศััยปีริะเภัทวิลิลิ��แบบปีริะกัินิริับค่นิสิทธิุกิ�ริเช��เพีิ�ม
ขึ�นิจำ�นิวนิ 2 หลิังในิปีี 2564 

• ริ�ยไดำ้ค��เช��ริอกิ�ริต้ัดำบัญ่ชี - ไม�หมุนิเวียนิ เพีิ�มขึ�นิ 
29.39 ลิ้�นิบ�ท จ�กิ 43.94 ลิ้�นิบ�ท ในิปีี 2564 เปี็นิ 
73.33 ลิ้�นิบ�ท เปี็นิริ�ยกิ�ริต้ัดำบัญ่ชีริ�ยไดำ้ค��เช��ของ
โคริงกิ�ริที�พีักิอ�ศััยเพี่�อผู้เกิษัียณอ�ยุ ซั่ึ�งริับริู้ริ�ยไดำ้กิ�ริข�ย
อสังห�ริิมทริัพีย์ให้เช��ริะยะย�วต้�มสัญ่ญ่�เช��ท�งกิ�ริเงินิ 
ณ วันิที�สัญ่ญ่�เช��เริิ�มมีผลิ

ส่วนของผู้ถืึอหุ้น
ณ วันิที� 31 ธุันิว�คม 2564 บริิษััทมีส�วนิของผู้ถ่อหุ้นิเท��กิับ 
479.98 ลิ้�นิบ�ท ลิดำลิง 84.39 ลิ้�นิบ�ท หริ่อคิดำเปี็นิ 14.95% 
เนิ่�องจ�กิ บริิษััท แลิะบริิษััทย�อย มีผลิข�ดำทุนิสุทธุิส�วนิที�เปี็นิ
ของผู้ถ่อหุ้นิบริิษััทใหญ่�เท��กิับ 83.75 ลิ้�นิบ�ท ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำ
จ�กิผลิข�ดำทุนิของบริิษััทย�อยธุุริกิิจพัีฒนิ�โคริงกิ�ริที�อยู�อ�ศััย
เพี่�อผู้เกิษัียณอ�ยุ แลิะธุุริกิิจพีัฒนิ�คอนิโดำมิเนิียม ดำังที�กิลิ��ว
ม�ข้�งต้้นิ

จ�กิผลิข�ดำทุนิสุทธุิในิปีี 2564 ทำ�ให้ ณ 31 ธุันิว�คม 2564 
บริิษััท มีข�ดำทุนิสะสมจำ�นิวนิ 91.41 ลิ้�นิบ�ท เทียบกิับ 
6.99 ลิ้�นิบ�ท ของปีีกิ�อนิหนิ้�
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โครงสร้างเงินทุน
อัต้ริ�ส�วนิหนิี�สินิต้�อส�วนิของผู้ถ่อหุ้นิ (Debt to Equity Ratio) 
เพีิ�มขึ�นิจ�กิ 2.25 เท��ในิปีี 2563 เปี็นิ 2.28 ณ สิ�นิปีี 2564 
ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิเปี็นิผลิจ�กิส�วนิของผู้ถ่อหุ้นิที�ลิดำลิงจ�กิผลิ
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�วนิหมุนิเวียนิลูิกิหนิี�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�

อัตราผลตอบแทนผู้ถืึอหุ้น
อัต้ริ�ผลิต้อบแทนิผู้ถ่อหุ้นิเท��กิับ -16.04% เปีรีิยบเทียบกิับปีี
กิ�อนิหนิ้� ซั่ึ�งเท��กิับ -14.47% เปี็นิผลิจ�กิกิ�ริข�ดำทุนิสุทธุิในิปีี 
2564 แลิะ 2563

กระแสเงินสด
ในิปีี 2564 บริิษััทมีกิริะแสเงินิสดำไดำ้ม�จ�กิกิิจกิริริมดำำ�เนิินิง�นิ
สุทธุิเท��กัิบ 214.63 ลิ้�นิบ�ท ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิกิ�ริโอนิห้อง
ชุดำธุุริกิิจอสังห�ริิมทริัพีย์ในิส�วนิของต้้นิทุนิโคริงกิ�ริพัีฒนิ�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�ศััยเพ่ี�อผู้เกิษีัยณอ�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

ริ�ยกิ�ริเทียบเท��เงินิสดำลิดำลิงสุทธุิ 23.02 ลิ้�นิบ�ท เม่�อริวมกิับ
เงินิสดำแลิะริ�ยกิ�ริเทียบเท��เงินิสดำ ณ วันิต้้นิงวดำ จำ�นิวนิ 64.31 
ลิ้�นิบ�ท ส�งผลิให้มียอดำคงเหลิ่อ ณ 31 ธุันิว�คม 2564 เท��กัิบ
 41.29 ลิ้�นิบ�ท

4.2 ปัจจัยทุี�มีีผู้ลกระทุบต่อผู้ลการด้ำาเนินงาน
ในอนาคต (forward looking) 
เศัริษัฐกิิจไทยในิปีี 2565 จะยังคงเปี็นิปีีของกิ�ริฟื้้�นิต้ัวจ�กิกิ�ริ
แพีริ�ริะบ�ดำของโควดิำ-19 แลิะมีแนิวโนิม้กิลัิบเข้�สู�ภั�วะปีกิติ้ม�กิ
ขึ�นิเปีน็ิลิำ�ดำบั โดำยทยอยฟื้้�นิต้วัอย��งค�อยเปีน็ิค�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��งไริกิ็ต้�มคว�มไม�แนิ่นิอนิของกิ�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) เปี็นิกิ�ริชั�วคริ�วเพี่�อช�วยกิริะตุ้้นิธุุริกิิจ
อสังห�ริิมทริัพีย์ โดำยกิ�ริลิดำข้อกิำ�หนิดำเงินิดำ�วนิ์ขั�นิต้ำ��สำ�หริับ
สินิเช่�อที�อยู�อ�ศััย โดำยจ�กิปีัจจัยสนัิบสนุินิที�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�วงปีีที�ผ��นิม�ถ่อว��เปี็นิโอกิ�สในิกิ�ริปีรัิบต้ัว
ของ บริิษััท โดำยเนิ้นิกิ�ริปีรัิบปีรุิงกิริะบวนิกิ�ริทำ�ง�นิให้มีคว�ม
ริวดำเร็ิวม�กิขึ�นิต้ัดำขั�นิต้อนิต้��งๆที�ไม�จำ�เปี็นิออกิไปี ออกิแบบ
ผลิิต้ภััณฑ์์ที�มีคุณภั�พีในิต้้นิทุนิที�ลิดำลิง นิำ�เทคโนิโลิยีใหม�ๆ เข้�
ม�ใช้เช�นิ ริะบบซั่อฟื้แวริ์ในิกิ�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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โครงสร้างเงินทุน
อัต้ริ�ส�วนิหนิี�สินิต้�อส�วนิของผู้ถ่อหุ้นิ (Debt to Equity Ratio) 
เพีิ�มขึ�นิจ�กิ 2.25 เท��ในิปีี 2563 เปี็นิ 2.28 ณ สิ�นิปีี 2564 
ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิเปี็นิผลิจ�กิส�วนิของผู้ถ่อหุ้นิที�ลิดำลิงจ�กิผลิ
ข�ดำทุนิในิปีี 2564

สภาพคล่อง
อัต้ริ�ส�วนิสภั�พีคลิ�อง (Current Ratio) ในิปีี 2564 เท��กิับ 
0.97 เท�� ลิดำลิงจ�กิปีีกิ�อนิหนิ้� ซั่ึ�งเท��กัิบ 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�วนิหมุนิเวียนิลูิกิหนิี�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�

อัตราผลตอบแทนผู้ถืึอหุ้น
อัต้ริ�ผลิต้อบแทนิผู้ถ่อหุ้นิเท��กัิบ -16.04% เปีรีิยบเทียบกิับปีี
กิ�อนิหนิ้� ซั่ึ�งเท��กิับ -14.47% เปี็นิผลิจ�กิกิ�ริข�ดำทุนิสุทธุิในิปีี 
2564 แลิะ 2563

กระแสเงินสด
ในิปีี 2564 บริิษััทมีกิริะแสเงินิสดำไดำ้ม�จ�กิกิิจกิริริมดำำ�เนิินิง�นิ
สุทธุิเท��กัิบ 214.63 ลิ้�นิบ�ท ส�เหตุ้หลิักิเกิิดำจ�กิกิ�ริโอนิห้อง
ชุดำธุุริกิิจอสังห�ริิมทริัพีย์ในิส�วนิของต้้นิทุนิโคริงกิ�ริพัีฒนิ�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�ศััยเพ่ี�อผู้เกิษีัยณอ�ยุอีกิจำ�นิวนิ 
19.63 ลิ้�นิบ�ท แลิะเงินิสดำจ��ยเพี่�อกิ�ริลิงทุนิในิกิ�ริริ�วมค้�
จำ�นิวนิ 10 ลิ้�นิบ�ท โดำยบริิษััทมีกิริะแสเงินิสดำใช้ไปีในิกิิจกิริริม
จัดำห�เงินิทั�งสิ�นิเท��กัิบ 204.61 ลิ้�นิบ�ท ส�งผลิให้เงินิสดำแลิะ
ริ�ยกิ�ริเทียบเท��เงินิสดำลิดำลิงสุทธุิ เปี็นิผลิให้บริิษััทมีเงินิสดำแลิะ

ริ�ยกิ�ริเทียบเท��เงินิสดำลิดำลิงสุทธุิ 23.02 ลิ้�นิบ�ท เม่�อริวมกิับ
เงินิสดำแลิะริ�ยกิ�ริเทียบเท��เงินิสดำ ณ วันิต้้นิงวดำ จำ�นิวนิ 64.31 
ลิ้�นิบ�ท ส�งผลิให้มียอดำคงเหลิ่อ ณ 31 ธุันิว�คม 2564 เท��กัิบ
 41.29 ลิ้�นิบ�ท

4.2 ปัจจัยทุี�มีีผู้ลกระทุบต่อผู้ลการด้ำาเนินงาน
ในอนาคต (forward looking) 
เศัริษัฐกิิจไทยในิปีี 2565 จะยังคงเปี็นิปีีของกิ�ริฟื้้�นิต้ัวจ�กิกิ�ริ
แพีริ�ริะบ�ดำของโควดิำ-19 แลิะมีแนิวโนิม้กิลัิบเข้�สู�ภั�วะปีกิติ้ม�กิ
ขึ�นิเปีน็ิลิำ�ดำบั โดำยทยอยฟื้้�นิต้วัอย��งค�อยเปีน็ิค�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��งไริกิ็ต้�มคว�มไม�แนิ่นิอนิของกิ�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) เปี็นิกิ�ริชั�วคริ�วเพี่�อช�วยกิริะตุ้้นิธุุริกิิจ
อสังห�ริิมทริัพีย์ โดำยกิ�ริลิดำข้อกิำ�หนิดำเงินิดำ�วนิ์ขั�นิต้ำ��สำ�หริับ
สินิเช่�อที�อยู�อ�ศััย โดำยจ�กิปีัจจัยสนัิบสนุินิที�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�วงปีีที�ผ��นิม�ถ่อว��เปี็นิโอกิ�สในิกิ�ริปีรัิบต้ัว
ของ บริิษััท โดำยเนิ้นิกิ�ริปีรัิบปีรุิงกิริะบวนิกิ�ริทำ�ง�นิให้มีคว�ม
ริวดำเร็ิวม�กิขึ�นิต้ัดำขั�นิต้อนิต้��งๆที�ไม�จำ�เปี็นิออกิไปี ออกิแบบ
ผลิิต้ภััณฑ์์ที�มีคุณภั�พีในิต้้นิทุนิที�ลิดำลิง นิำ�เทคโนิโลิยีใหม�ๆ เข้�
ม�ใช้เช�นิ ริะบบซั่อฟื้แวริ์ในิกิ�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

51บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน

 ตรวจสอบแล้ว

 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64 
 จำานวน 

 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 
 จำานวน 

 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 
 จำานวน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  41,292.63  64,312.01  39,137.83 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ  85,142.23  99,664.61  124,411.20 

ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนที่ถึึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  6,094.91  1,223.88  - 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ  74,812.65  76,834.78  97,842.17 

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  536,305.66  722,477.11  758,086.10 

สินทรัพย์ภาษัีเงินได้งวดปัจจุบัน  1,733.92  2,478.68  1,475.88 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  35,461.50  41,822.77  53,837.81 

     ริวมสินทริัพย์หมุนเวียน  780,843.49  1,008,813.84  1,074,790.99 

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำาประกัน  50,319.58  50,749.08  51,429.00 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถึือจนครบกำาหนด-สุทธิ  10,620.83  10,767.75  10,910.79 

เงินลงทุนในการร่วมค้า  8,648.93 

ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิ  16,453.95  1,486.19  - 

โครงการที่อยู่อาศัเพื่อผู้เกษัียณอายุระหว่างพัฒนา  160,845.02  182,514.22  446,421.88 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  205,100.00  205,100.00  233,244.20 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  254,464.50  276,628.79  49,550.70 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ  63,266.95  70,465.78  - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  19,180.22  21,382.31  18,679.87 

สินทรัพย์ภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชี  4,990.32  2,120.77  11,315.63 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  1,690.95  3,978.09  5,727.54 

     ริวมสินทริัพย์ไม่หมุนเวียน  795,581.25  825,192.98  827,279.61 

ริวมสินทริัพย์  1,576,424.74  1,834,006.83  1,902,070.60 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถึาบันการเงิน  236,868.11  267,317.65  345,781.93 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  129,913.95  157,533.71  167,593.39 

ส่วนของเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินที่จะถึึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  15,946.70  19,906.30  22,664.90 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน  34,155.11  48,337.05  59,824.78 

เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า  25,903.15  36,878.00  40,724.43 

เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าค่าซื้อห้องชุด  -  -  - 

รายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชี - หมุนเวียน  4,087.30  2,386.53  - 

หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า - หมุนเวียน  -  22,024.00  43,368.00 

เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำาหนดชำาระในหนึ่งปี  273,351.56  217,176.36  60,000.00 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  16,595.66  14,352.80  2,034.06 

หนี้สินทางการเงินอื่นที่จะครบกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  2,887.77  476.90 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ  39,323.37  33,925.38  10,000.00 

4.3 ข�อมี้ลทุางการเงินทุี�สำาคัญ 

ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน     หน่วย : พันบาท
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หน่วย : พันบาท

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน

 ตรวจสอบแล้ว

 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64 
 จำานวน 

 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 63 
 จำานวน 

 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 
 จำานวน 

ภาษัีเงินได้ค้างจ่าย  -  3,722.39  5,831.27 

เงินประกันผลงาน  20,354.95  22,396.78  21,945.86 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  3,052.41  2,937.79  3,177.17 

     ริวมหนี้สินหมุนเวียน  802,440.06  878,486.38  922,702.10 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถึาบันการเงิน - สุทธิ  52,418.02  236,909.77  272,762.10 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น - สุทธิ  23,000.00  2,000.00  - 

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ  51,851.76  59,683.65  4,114.26 

เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน - สุทธิ  -  -  19,906.30 

หนี้สินทางการเงินอื่น - สุทธิ  4,212.46  7,100.23 

รายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชี - ไม่หมุนเวียน  73,329.39  43,935.77  - 

หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ  71,351.61  26,508.93  22,024.00 

หนี้สินภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ  5,270.37  4,822.27  - 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน  8,561.64  7,399.91  8,108.00 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  4,005.14  2,781.19  - 

     ริวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  294,000.38  391,141.72  326,914.66 

ริวมหนี้สิน  1,096,440.44  1,269,628.10  1,249,616.76 

ทุนจดทะเบียน

และหุ้นสามัญ 2,185,143,140 หุ้น  218,514.31  218,514.31  218,514.31 

มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

และหุ้นสามัญ 2,130,506,193 หุ้น  213,050.62  213,050.62  213,050.62 

มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  343,503.71  343,503.71  343,503.71 

สำารองเพื่อการจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  -  -  - 

กำาไรสะสม

สำารองตามกฎหมาย  12,635.05  12,635.05  12,635.05 

ยังไม่ได้จัดสรร  (91,410.61)  (6,989.17)  81,061.86 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถึือหุ้น  2,204.39  2,204.39  2,204.39 

รวมส่วนของบริษััทใหญ่  479,983.16  564,404.60  652,455.63 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  1.14  (25.88)  (1.79)

     ริวมส่วนของผู้ถือหุ้น  479,984.30  564,378.72  652,453.84 

ริวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,576,424.74  1,834,006.83  1,902,070.60 
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สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน

 ตรวจสอบแล้ว

 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64 
 จำานวน 
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ภาษัีเงินได้ค้างจ่าย  -  3,722.39  5,831.27 

เงินประกันผลงาน  20,354.95  22,396.78  21,945.86 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  3,052.41  2,937.79  3,177.17 

     ริวมหนี้สินหมุนเวียน  802,440.06  878,486.38  922,702.10 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถึาบันการเงิน - สุทธิ  52,418.02  236,909.77  272,762.10 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น - สุทธิ  23,000.00  2,000.00  - 

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ  51,851.76  59,683.65  4,114.26 

เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน - สุทธิ  -  -  19,906.30 

หนี้สินทางการเงินอื่น - สุทธิ  4,212.46  7,100.23 

รายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชี - ไม่หมุนเวียน  73,329.39  43,935.77  - 

หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ  71,351.61  26,508.93  22,024.00 

หนี้สินภาษัีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ  5,270.37  4,822.27  - 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน  8,561.64  7,399.91  8,108.00 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  4,005.14  2,781.19  - 

     ริวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  294,000.38  391,141.72  326,914.66 

ริวมหนี้สิน  1,096,440.44  1,269,628.10  1,249,616.76 

ทุนจดทะเบียน

และหุ้นสามัญ 2,185,143,140 หุ้น  218,514.31  218,514.31  218,514.31 

มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

และหุ้นสามัญ 2,130,506,193 หุ้น  213,050.62  213,050.62  213,050.62 

มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  343,503.71  343,503.71  343,503.71 

สำารองเพื่อการจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  -  -  - 

กำาไรสะสม

สำารองตามกฎหมาย  12,635.05  12,635.05  12,635.05 

ยังไม่ได้จัดสรร  (91,410.61)  (6,989.17)  81,061.86 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถึือหุ้น  2,204.39  2,204.39  2,204.39 

รวมส่วนของบริษััทใหญ่  479,983.16  564,404.60  652,455.63 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  1.14  (25.88)  (1.79)

     ริวมส่วนของผู้ถือหุ้น  479,984.30  564,378.72  652,453.84 

ริวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,576,424.74  1,834,006.83  1,902,070.60 
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กัริะแสเงินสดจำากักัิจำกัริริมดำาเนินงาน

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิสำาหรับปี  (83,721.60)  (88,075.12)  24,916.49 

รายการปรับกระทบกำาไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำาเนินงาน

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้  (2,253.25)  22,651.94  6,287.52 

รายได้ค่าเช่าโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษัียณอายุตัดบัญชี  (4,087.30)  (5,064.51)  - 

ต้นทุนขายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษัียณอายุ  21,016.52  79,835.33  31,181.28 

ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  2,851.18 

หนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ  (2,851.18)  187.10  931.30 

โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย - สุทธิ  666.39  -  - 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  3,675.25  -  - 

กลับรายการกำาไรจากการขายโครงการท่ีอยู่อาศัยเพ่ือผู้เกษีัยณอายุส่วนท่ีเช่ากลับคืน  1,045.85  2,695.16  - 

ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์  50.86  834.20  1,620.26 

กำาไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า  (113.17)

กำาไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการระหว่างบริษััทย่อยกับการร่วมค้า  1,282.42 

ตัดจำาหน่ายภาษัีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  232.27 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  42,986.27  34,456.75  13,416.53 

(กำาไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  -  30,792.28  (10,528.51)

(กำาไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ  308.08  80.93  (411.74)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  1,827.02  1,292.10  1,999.47 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า  (68.65) 

ดอกเบี้ยรับ  (953.66)  (705.06)  (1,572.09)

ต้นทุนทางการเงิน  35,481.78  30,698.74  9,494.24 

ขาดทุนจากกิจกรรมดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง  -  -  - 

ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน  17,512.39  109,679.85  77,334.75 

สินทรัพย์ดำาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  16,039.01  23,151.03  1,300.61 

ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน  6,015.71  (2,710.07)  - 

สินค้าคงเหลือ  1,355.74  20,854.61  (6,512.40)

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  189,068.24  56,647.85  (159,829.36)

สินทรัพย์สิทธิการใช้จากการขายและเช่ากลับคืน

      โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษัียณอายุ  5,052.67  15,570.56  - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  6,361.27  12,015.04  (16,848.93)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  2,287.14  1,749.45  (1,522.58)
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด
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เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  (12,674.42)  (8,886.90)  4,312.34 

เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน  (4,095.00)  (24,570.00)  42,571.20 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา  (14,181.94)  (11,487.74)  (14,305.09)

เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า  30,717.77  69,930.20  1,197.30 

หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า  (22,024.00)  (43,368.00)

เงินประกันผลงาน  (2,041.83)  450.92  15,458.43 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  114.62  (239.38)  854.41 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  1,223.95  2,781.19  - 

เงินสดรับ(ใช้ไป)จากการดำาเนินงาน  220,731.32  221,568.61  (55,989.31)

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน  (1,506.31)  (2,000.20)  - 

รับคืนภาษัีเงินได้  864.15  3,316.44  - 

จ่ายภาษัีเงินได้  (5,456.31)  (13,222.37)  (16,244.17)

เงินสดสุทธิได้มาจำากั(ใช้ไปใน)กัิจำกัริริมดำาเนินงาน  214,632.84  209,662.48  (72,233.49)

กัริะแสเงินสดจำากักัิจำกัริริมลงทุน

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำาประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)  429.50  679.92  (14,929.00)

เงินสดรับชำาระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -  -  13,290.51 

เงินสดจ่ายเพื่อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษัียณอายุระหว่างพัฒนา  (19,629.18)  (70,656.02)  (323,901.44)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถึาวร  (4,011.72)  (20,628.45)  (23,821.34)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถึาวร  557.04  897.09  15.33 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (1,486.00)  (3,998.93)  (5,179.43)

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า  (10,000.00)

เงินสดรับดอกเบี้ยรับ  1,100.58  848.10  1,673.13 

เงินสดสุทธิได้มาจำากั(ใช้ไปใน)กัิจำกัริริมลงทุน  (33,039.78)  (92,858.28) (352,852.24)

กัริะแสเงินสดจำากักัิจำกัริริมจำัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถึาบันการเงินเพิ่มขึ้น  (10,449.54)  45,339.84  279,699.03 

เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  8,163.38  37,513.60  10,000.00 

เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (5,000.00)  (15,000.00)  - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ  (30,167.24)  (113,968.57)  36,220.71 

เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน  10,000.00 

จ่ายชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่า  (17,984.23)  (13,191.55)  (2,368.12)

เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถึาบันการเงิน  27,593.00  126,003.25  145,427.97 

จ่ายชำาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถึาบันการเงิน  (175,909.55)  (120,906.21)  (132,769.87)

เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น  23,000.00  2,000.00  - 

จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น  (2,000.00)  -  - 
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เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  (12,674.42)  (8,886.90)  4,312.34 

เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน  (4,095.00)  (24,570.00)  42,571.20 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา  (14,181.94)  (11,487.74)  (14,305.09)

เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า  30,717.77  69,930.20  1,197.30 

หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า  (22,024.00)  (43,368.00)

เงินประกันผลงาน  (2,041.83)  450.92  15,458.43 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  114.62  (239.38)  854.41 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  1,223.95  2,781.19  - 

เงินสดรับ(ใช้ไป)จากการดำาเนินงาน  220,731.32  221,568.61  (55,989.31)

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน  (1,506.31)  (2,000.20)  - 

รับคืนภาษัีเงินได้  864.15  3,316.44  - 

จ่ายภาษัีเงินได้  (5,456.31)  (13,222.37)  (16,244.17)

เงินสดสุทธิได้มาจำากั(ใช้ไปใน)กัิจำกัริริมดำาเนินงาน  214,632.84  209,662.48  (72,233.49)

กัริะแสเงินสดจำากักัิจำกัริริมลงทุน

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำาประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)  429.50  679.92  (14,929.00)

เงินสดรับชำาระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -  -  13,290.51 

เงินสดจ่ายเพื่อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษัียณอายุระหว่างพัฒนา  (19,629.18)  (70,656.02)  (323,901.44)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถึาวร  (4,011.72)  (20,628.45)  (23,821.34)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถึาวร  557.04  897.09  15.33 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (1,486.00)  (3,998.93)  (5,179.43)

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า  (10,000.00)

เงินสดรับดอกเบี้ยรับ  1,100.58  848.10  1,673.13 

เงินสดสุทธิได้มาจำากั(ใช้ไปใน)กัิจำกัริริมลงทุน  (33,039.78)  (92,858.28) (352,852.24)

กัริะแสเงินสดจำากักัิจำกัริริมจำัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถึาบันการเงินเพิ่มขึ้น  (10,449.54)  45,339.84  279,699.03 

เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  8,163.38  37,513.60  10,000.00 

เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (5,000.00)  (15,000.00)  - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ  (30,167.24)  (113,968.57)  36,220.71 

เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน  10,000.00 

จ่ายชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่า  (17,984.23)  (13,191.55)  (2,368.12)

เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถึาบันการเงิน  27,593.00  126,003.25  145,427.97 

จ่ายชำาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถึาบันการเงิน  (175,909.55)  (120,906.21)  (132,769.87)

เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น  23,000.00  2,000.00  - 

จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น  (2,000.00)  -  - 
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สรุปีรายการงบกระแสเงินสด

 ตรวจำสอีบแล้ว

 ส้ินสุด 31 ธุ.ค. 64 
 จำำานวน 

 ส้ินสุด 31 ธุ.ค. 63 
 จำำานวน 

 ส้ินสุด 31 ธุ.ค. 62 
 จำำานวน 

จำ่ายชั่ำาระต้นทิุนทิางการเงิน  (31,858.26)  (39,420.38)  (31,798.29)

เงินสดสุทธิได้มาจำากั(ใช้ไปใน)กัิจำกัริริมจำัดหาเงิน (204,612.44)  (91,630.02)  272,460.95 

เงินสดและริายกัาริเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ          (23,019.37)  25,174.18  (152,624.77)

ผลต่างอีัตราแลกเปีลี่ยนจำากการแปีลงค่างบการเงิน  -  -  201.47 

เงินสดและริายกัาริเทียบเท่าเงินสดต้นปี  64,312.01  39,137.83  191,561.13 

เงินสดและริายกัาริเทียบเท่าเงินสดปลายปี  41,292.63  64,312.01  39,137.83 

ข้อมูลเพิ่มเติมปริะกัอบงบกัริะแสเงินสด

ริายกัาริที่ไม่ใช่เงินสด

เจำ้าหนี้ค่าซื้อีสินทิรัพัย์ถาวรและสินทิรัพัย์ไม่มีตัวตนเพัิ่มข้ึ้น(ลดลง)  (166.03)  (650.12)  2,830.68 

สินทิรัพัย์ถาวรทิี่ได้มาส่วนทิี่รับโอีนจำากสินค้าคงเหลือี  2,090.25 

สินทิรัพัย์ถาวรทิี่ได้มาภายใต้สัญญาเชั่่าเงินทิุน  -  8,925.00  5,128.57 

สินทิรัพัย์สิทิธุิการใชั่้/หนี้สินตามสัญญาเชั่่า  12,468.49  64,216.01  - 

โครงการทิี่อียู่อีาศัยเพัื่อีผู้เกษัียณอีายุทิี่ข้ายและเชั่่ากลับคืนเปี็นสินทิรัพัย์สิทิธุิการใชั่้  5,052.67  15,570.56 

เจำ้าหนี้ค่าซื้อีโครงการทิี่อียู่อีาศัยเพัื่อีผู้เกษัียณอีายุระหว่างพััฒนาเพัิ่มข้ึ้น  (15,229.18)  554.42  1,584.49 

กลับรายการหนี้สินตามสัญญาเชั่่าจำากการยกเลิกสัญญา  (4,838.55)

เพัื่อีผู้เกษัียณอีายุระหว่างพััฒนา  -  1,366.56  5,225.50 

ต้นทิุนการกู้ยืมทิี่เกี่ยวข้้อีงกับการได้มาข้อีงต้นทิุนโครงการพััฒนาอีสังหาริมทิรัพัย์  6,572.03  21,038.86  24,620.14 

แปีลงสภาพัลูกหน้ีอ่ืีนกิจำการท่ีิเก่ียวข้้อีงกันเป็ีนเงินให้กู้ยืมระยะส้ันกิจำการท่ีิเก่ียวข้้อีงกัน  -  -  13,290.51 

จำัดปีระเภทิเงินกู้ยืมระยะสั้นไปีเปี็นเงินกู้ยืมระยะยาว  123,804.12 
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สรุปรายการงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ตรวจสอบแล้ว

2564 2563 2562

จำานวน % จำานวน % จำานวน %

รายได้จากการขายและการให้บริการ  605,069.61 100.00%  732,198.48 100.00%  849,628.60 100.00%

ต้นทุนขายและการให้บริการ  513,533.90 84.87%  553,462.26 75.59%  625,357.97 73.60%

กำาไรขั้นต้น  91,535.71 15.13%  178,736.22 24.41%  224,270.63 26.40%

รายได้ดอกเบี้ย  953.66 0.16%  705.06 0.10%  1,572.09 0.19%

รายได้อื่น  5,968.69 0.99%  3,182.37 0.43%  3,329.21 0.39%

กำาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ  1,792.47 0.30%  (322.20) -0.04%  201.11 0.02%

กำาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม ของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 - 0.00%  (30,792.28) -4.21%  10,528.51 1.24%

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย  100,250.53 16.57%  151,509.18 20.69%  239,901.54 28.24%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  150,674.94 24.90%  186,233.62 25.43%  199,203.29 23.45%

กำาไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษัีเงิน  (50,424.41) -8.33%  (34,724.43) -4.74%  40,698.25 4.79%

ต้นทุนทางการเงิน  35,481.78 5.86%  30,698.74 4.19%  9,494.24 1.12%

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า (68.65) -0.01%

กำาไรก่อนภาษัีเงินได้  (85,974.84) -14.21%  (65,423.17) -8.94%  31,204.01 3.67%

ภาษัีเงินได้  2,253.25 0.37%  (22,651.94) -3.09%  (6,287.52) -0.74%

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิสำาหรับปี  (83,721.60) -13.84%  (88,075.12) -12.03%  24,916.49 2.93%

กำาไรเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี (672.82) -0.11% 0 0.00% 2118.085 0.25%

กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  (84,394.42) -13.95%  (88,075.12) -12.03%  27,034.58 3.18%

การแบ่งปันกำาไรสำาหรับปี:  

     ส่วนที่เป็นของผู้ถึือหุ้นบริษััทใหญ่  (83,748.62) -13.84%  (88,051.03) -12.03%  24,928.84 2.93%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  27.02 0.00%  (24.09) -0.00%  (12.35) -0.00%

การแบ่งปันกำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:

     ส่วนที่เป็นของผู้ถึือหุ้นบริษััทใหญ่ (84,421.44) -13.95% (88,051.03) -12.03% 27,046.92 3.18%

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  27.02 0.00%  (24.09) -0.00%  (12.35) -0.00%

กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น:

กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  (0.04)  (0.04)  0.01 

จำานวนหุ้นสามัญถึัวเฉลี่ยถึ่วงน้ำาหนัก (พันหุ้น)  2,130,506.00 2,130,506.00 2,130,506.00 

กำาไรต่อหุ้นปรับลด  - 

จำานวนหุ้นสามัญถึัวเฉลี่ยถึ่วงน้ำาหนักปรับลด
 (พันหุ้น)

-
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รายได้จากการขายและการให้บริการ  605,069.61 100.00%  732,198.48 100.00%  849,628.60 100.00%

ต้นทุนขายและการให้บริการ  513,533.90 84.87%  553,462.26 75.59%  625,357.97 73.60%

กำาไรขั้นต้น  91,535.71 15.13%  178,736.22 24.41%  224,270.63 26.40%

รายได้ดอกเบี้ย  953.66 0.16%  705.06 0.10%  1,572.09 0.19%

รายได้อื่น  5,968.69 0.99%  3,182.37 0.43%  3,329.21 0.39%

กำาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ  1,792.47 0.30%  (322.20) -0.04%  201.11 0.02%

กำาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม ของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 - 0.00%  (30,792.28) -4.21%  10,528.51 1.24%

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย  100,250.53 16.57%  151,509.18 20.69%  239,901.54 28.24%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  150,674.94 24.90%  186,233.62 25.43%  199,203.29 23.45%

กำาไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษัีเงิน  (50,424.41) -8.33%  (34,724.43) -4.74%  40,698.25 4.79%
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กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  (0.04)  (0.04)  0.01 

จำานวนหุ้นสามัญถึัวเฉลี่ยถึ่วงน้ำาหนัก (พันหุ้น)  2,130,506.00 2,130,506.00 2,130,506.00 

กำาไรต่อหุ้นปรับลด  - 

จำานวนหุ้นสามัญถึัวเฉลี่ยถึ่วงน้ำาหนักปรับลด
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อัตริาส่วนทางกัาริเงินที่สำาคัญ 2564 2563 2562

อัตริาส่วนแสดงสภาพคล่อง  Liquidity Ratio

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  0.97  1.15  1.16 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)  0.17  0.19  0.18 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)  0.21  0.20  (0.11)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)  7.58  7.31  7.76 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)  48.15  49.91  47.01 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำาเร็จรูป (เท่า)  10.46  10.08  9.65 

ระยะเวลาขายสินค้าสำาเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)  34.89  36.20  37.81 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)  6.29  5.99  6.18 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)  58.05  60.91  59.04 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)  8.02  7.27  7.21 

ระยะเวลาชำาระหนี้ (วัน)  45.52  50.19  50.60 

Cash Cycle (วัน)  60.68  60.63  55.45 

อัตริาส่วนแสดงความสามาริถในกัาริหากัำาไริ  

Profitability Ratio

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 15.13% 24.41% 26.40%

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน (%) -8.33% -4.74% 4.79%

อัตรากำาไรอื่น (%) 1.42% -4.41% 1.24%

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร (%) -355.29% -515.38% -200.81%

อัตรากำาไรสุทธิ (%) -13.64% -12.49% 2.88%

อัตราผลตอบแทนผู้ถึือหุ้น (%) -16.04% -14.47% 3.81%

อัตริาส่วนแสดงปริะสิทธิภาพในกัาริดำาเนินงาน 

Efficiency Ratio

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -4.91% -4.72% 1.46%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถึาวร (%) -7.31% -12.25% 14.35%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.36 0.38 0.51

อัตริาส่วนวิเคริาะห์นโยบายทางกัาริเงิน  

Financial Policy Ratio

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถึือหุ้น (เท่า)  2.28  2.25  1.92 

อัตราส่วนความสามารถึชำาระดอกเบี้ย (เท่า)  (0.21)  (0.01)  0.87 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษัีเงินได้ ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจำาหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio)

(เท่า)  (93.32)  (3,242.86)  15.42 

อัตราส่วนความสามารถึชำาระภาระผูกพัน  (เท่า)  (0.01)  (0.00)  0.07 

อัตราการจ่ายเงินปันผล * (%) 0.00% 0.00% 0.00%
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5.1 ข�อมี้ลทุั�วไป

ช่�อบริิษััท  : บริิษััท บิวเดำอสม�ริ์ท จำ�กิัดำ  (มห�ชนิ)

   BuilderSmart Public Company Limited

ช่�อย�อหลิักิทริัพีย์  : BSM

เลิขทะเบียนิบริิษััท  : 0107550000173

ลิักิษัณะกิ�ริปีริะกิอบธุุริกิิจ  : ผลิิต้แลิะจัดำจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�งคุณภั�พีสูง

ที�ต้ั�งสำ�นิักิง�นิใหญ่�  : เลิขที� 905/7 ถนินิพีริะริ�ม 3 ซั่อย 51 แขวงบ�งโพีงพี�ง 

   เขต้ย�นินิ�ว� กิรุิงเทพีมห�นิคริ 10120

โทริศััพีท์สำ�นิักิง�นิใหญ่�  : 0-2683-4900

โทริส�ริสำ�นิักิง�นิใหญ่�  : 0-2683-4949

Home Page   : www.bsmgroup.asia

จำ�นิวนิทุนิจดำทะเบียนิ  : 218,514,314.00 บ�ท

   จำ�นิวนิหุ้นิส�มัญ่ 2,185,143,140 หุ้นิ

   มูลิค��ต้�อหุ้นิที�ต้ริ�ไว้ 0.10 บ�ท

จำ�นิวนิทุนิที�ออกิแลิะ  : 213,050,619.30 บ�ท 

เริียกิชำ�ริะแลิ้ว    (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  : บริิษััท เอเอ็นิเอส ออดำทิ จำ�กิดัำ

   เลิขที� 100/72 ชั�นิ 22, 100/2 อ�ค�ริว�องว�นิชิคอมเพีล็ิกิซ์ั่ บี

   ถนินิพีริะริ�ม 9 แขวงห้วยขว�ง เขต้ห้วยขว�ง กิริุงเทพีมห�นิคริ 10310

   โทริศััพีท์ 02-645-0109 โทริส�ริ 02-645-0110

ข�อมี้ลทุั�วไป
และข้อมูลสำาคัญอื่น 5
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5.1 ข�อมี้ลทุั�วไป

ช่�อบริิษััท  : บริิษััท บิวเดำอสม�ริ์ท จำ�กิัดำ  (มห�ชนิ)

   BuilderSmart Public Company Limited

ช่�อย�อหลิักิทริัพีย์  : BSM

เลิขทะเบียนิบริิษััท  : 0107550000173

ลิักิษัณะกิ�ริปีริะกิอบธุุริกิิจ  : ผลิิต้แลิะจัดำจำ�หนิ่�ยผลิิต้ภััณฑ์์กิ�อสริ้�งคุณภั�พีสูง

ที�ต้ั�งสำ�นิักิง�นิใหญ่�  : เลิขที� 905/7 ถนินิพีริะริ�ม 3 ซั่อย 51 แขวงบ�งโพีงพี�ง 

   เขต้ย�นินิ�ว� กิรุิงเทพีมห�นิคริ 10120

โทริศััพีท์สำ�นิักิง�นิใหญ่�  : 0-2683-4900

โทริส�ริสำ�นิักิง�นิใหญ่�  : 0-2683-4949

Home Page   : www.bsmgroup.asia

จำ�นิวนิทุนิจดำทะเบียนิ  : 218,514,314.00 บ�ท

   จำ�นิวนิหุ้นิส�มัญ่ 2,185,143,140 หุ้นิ

   มูลิค��ต้�อหุ้นิที�ต้ริ�ไว้ 0.10 บ�ท

จำ�นิวนิทุนิที�ออกิแลิะ  : 213,050,619.30 บ�ท 

เริียกิชำ�ริะแลิ้ว    (ข้อมูลิลิ��สุดำ ณ 31 ธุันิว�คม 2564)

บุคคลอ้างอิง :
1) นิ�ยทะเบียนิหลิักิทริัพีย์  : บริิษััท ศัูนิย์ริับฝ้�กิหลิักิทริัพีย์ (ปีริะเทศัไทย) จำ�กิัดำ

   93 ถนินิรัิชดำ�ภัิเษักิ แขวงดำินิแดำง เขต้ดำินิแดำง กิริุงเทพีมห�นิคริ 10400

   โทริศััพีท์ 02 009 9999

2) ผู้สอบบัญ่ชี  : บริษัิัท เอเอ็นิเอส ออดำทิ จำ�กิดัำ

   เลิขที� 100/72 ชั�นิ 22, 100/2 อ�ค�ริว�องว�นิชิคอมเพีล็ิกิซ์ั่ บี

   ถนินิพีริะริ�ม 9 แขวงห้วยขว�ง เขต้ห้วยขว�ง กิริุงเทพีมห�นิคริ 10310

   โทริศััพีท์ 02-645-0109 โทริส�ริ 02-645-0110

ข�อมี้ลทุั�วไป
และข้อมูลสำาคัญอื่น 5
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5.2 ข�อมี้ลสำาคัญอื�น

เงินลงทุนของบริษััท
ณ วันิที� 31 ธุันิว�คม 2564 บริิษััท มีบริิษััทย�อย 7 บริิษััท ริ�ยลิะเอียดำ ดำังนิี�

หน่วย:พันบาท

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)

มูลค่าเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน

บริษััท หน่วย: พันบาท หน่วย:  พันรูปี 2564 2564

บริษััท อินสตอลไดเรค จำากัด 10,000.00  - 100.00 9,999.70 

บริษััท บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชั่น ซิสเต็ม จำากัด  - 1.00 99.70 683.80 

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

60,000.00  - 100.00 59,999.70 

บริษััท บิวดิ้ง บลิ้ง จำากัด 500.00  -  -  -

บริษััท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด 150,000.00  - 100.00 149,999.98 

บริษััท แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จำากัด 2,000.00  - 100.00 1,999.98 

บริษััท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด 150,000.00  - 100.00 150,843.40 

ริวม 372,500.00   373,526.56 

หัก ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน     (109,834.49)

สุทธิ    263,692.07 

นโยบายการลงทุนในบริษััทย่อยและบริษััทร่วม
นิโยบ�ยกิ�ริลิงทุนิของ บริิษััท ค่อ บริิษััท จะพีิจ�ริณ�ลิงทุนิในิ

ธุุริกิิจที�เกิ่�อหนิุนิแลิะเอ่�อปีริะโยชนิ์ต้�อกิ�ริทำ�ธุุริกิิจหลิักิของ 

บริิษััท หริ่อเปี็นิธุุริกิิจซั่ึ�งอยู�ในิอุต้ส�หกิริริมที�มีแนิวโนิ้มกิ�ริ

เจริิญ่เต้ิบโต้แลิะจะคำ�นิึงถึงอัต้ริ�ผลิต้อบแทนิที�ไดำ้ริับจ�กิกิ�ริ

ลิงทุนิเปี็นิสำ�คัญ่ โดำย บริิษััท จะควบคุมดูำแลิดำ้วยกิ�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

5.3 ข�อพิพาทุทุางกฎหุ้มีาย
บริิษััท แลิะบริิษััทย�อย ไม�มีข้อพีิพี�ทท�งกิฎหม�ยใดำ ที�อ�จกิ�อ

ให้เกิิดำผลิเสียห�ยต้�อบริิษััท สูงกิว��ริ้อยลิะ 5 ของส�วนิของผู้

ถ่อหุ ้นิ แลิะไม�มีข้อพีิพี�ทท�งกิฎหม�ยใดำที�อ�จกิ�อให้เกิิดำ

ผลิกิริะทบในิดำ้�นิลิบต้�อกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจของบริิษััท แลิะบริิษััท

ย�อยอย��งมีนิัยสำ�คัญ่
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6.1 ภาพรวมีของนโยบายและแนวปฏิิบัติการ
กำากับด้้แลกิจการ
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทกิำ�หนิดำนิโยบ�ยกิ�ริกิำ�กิับดำูแลิกิิจกิ�ริแลิะ
ปีฏิิบัต้ิต้�มหลัิกิกิ�ริแลิะแนิวปีฏิิบัต้ิที�ดำีเกิี�ยวกัิบกิ�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 ปีริับปีรุิงนิโยบ�ยกิ�ริ
กิำ�กิับดำูแลิกิิจกิ�ริเปี็นิปีริะจำ�เพ่ี�อให้เหม�ะสมกัิบสภั�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

บริิษััทไดำ้ปีฏิิบัต้ิต้�มหลัิกิกิ�ริกิำ�กิับดูำแลิกิิจกิ�ริที�ดำีต้�มที�ต้ลิ�ดำ
หลิักิทริัพีย์ฯ กิำ�หนิดำไว้ ดำังนิี� 

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถืึอหุ้น และการปฏิิบัติต่อผู้ถืึอ
หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Rights of Shareholders and 
Equitable Treatment of Shareholders)

1. การปกป้องสิทธิของผู้ถืึอหุ้น 
1.1 บริิษััทให้คว�มสำ�คัญ่กิับกิ�ริปีกิปี้องสิทธุิของผู้ถ่อหุ้นิ 

แลิะกิ�ริส�งเสริมิใหผู้ถ้อ่หุน้ิใชส้ทิธุขิั�นิพี่�นิฐ�นิ ไดำแ้กิ� กิ�ริ
มีส�วนิ แบ�งในิกิำ�ไริของบริิษััท กิ�ริไดำ้ริับข��วส�ริข้อมูลิ
ของบริิษัทัอย��งเพียีงพีอ กิ�ริเข้�ริ�วมปีริะชุมเพี่�อใช้สิทธุิ
ออกิเสียงในิที�ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิเพี่�อแต้�งต้ั�งหริ่อถอดำถอนิ
กิริริมกิ�ริ แต้�งต้ั�งผู้สอบบัญ่ชี แลิะเริ่�องที�มีผลิกิริะทบ
ต้�อบริิษััท เช�นิ กิ�ริจัดำสริริเงินิปัีนิผลิ กิ�ริแกิ้ไข
วัต้ถุปีริะสงค์บริิษััท กิ�ริแกิ้ไขข้อบังคับบริิษััท กิ�ริแกิ้ไข
หนิังส่อบริิคณฑ์์สนิธุิ กิ�ริลิดำทุนิหริ่อเพีิ�มทุนิ เปี็นิต้้นิ

1.2 บริิษััทคำ�นิึงถึงสิทธุิของผู้ถ่อหุ้นิ โดำยไดำ้ดำูแลิผู้ถ่อหุ้นิ
ม�กิกิว��สทิธุขิั�นิพี่�นิฐ�นิต้�มกิฎหม�ย ได้ำแกิ� กิ�ริให้ข้อมลูิ
สำ�คัญ่ที�เปี็นิปีัจจุบันิผ��นิเว็บไซั่ต้์ของบริิษััท กิ�ริจัดำให้
มีบทริ�ยง�นิแลิะกิ�ริวิเคริ�ะห์ของฝ้่�ยบริิห�ริ (MD&A) 
เพี่�ออธุบิ�ยผลิกิ�ริดำำ�เนินิิง�นิทกุิไต้ริม�ส แลิะกิ�ริเผยแพีริ�
ข��วส�ริผ��นิส่�อสิ�งพีิมพี์ต้��งๆ 

2. การประชุมผู้ถืึอหุ้น 
บริิษััทไดำ้กิำ�หนิดำให้มีกิ�ริปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิปีีลิะคริั�งภั�ยในิ
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�สัมพีันิธุ์ให้ริับทริ�บ
เปีน็ิกิ�ริทั�วไปี ผ��นิช�องท�งกิ�ริติ้ดำต้�อส่�อส�ริของต้ลิ�ดำหลัิกิทริพัีย์
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. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถืึอหุ้นล่วงหน้า 
3.1 บริิษััทมอบหม�ยให้บริิษััท ศัูนิย์ริับฝ้�กิหลิักิทริัพีย์ 

(ปีริะเทศัไทย) จำ�กิัดำ ซั่ึ�งเปี็นินิ�ยทะเบียนิหุ้นิส�มัญ่ของ
บริิษััทเปี็นิผู้จัดำส�งหนิังส่อเชิญ่ปีริะชุมให้ผู้ถ่อหุ้นิทริ�บ
ลิ�วงหนิ้�กิ�อนิกิ�ริปีริะชุม โดำยในิปีี 2564 บริิษััทไดำ้จัดำ
ส�งหนัิงส่อเชิญ่ปีริะชุมให้ผู้ถ่อหุ้นิลิ�วงหนิ้�กิ�อนิวันิ
ปีริะชุม 8 วันิ เพี่�อเปีิดำโอกิ�สให้ผู้ถ่อหุ้นิไดำ้มีเวลิ�ศึักิษั�
ข้อมูลิปีริะกิอบกิ�ริปีริะชุมลิ�วงหนิ้� แลิะไดำ้มีกิ�ริ
ปีริะกิ�ศัลิงหนิังส่อพีิมพี์ริ�ยวันิ ต้ิดำต้�อกิันิไม�นิ้อยกิว�� 
3 วันิ แลิะกิ�อนิวันิปีริะชุมไม�นิ้อยกิว�� 3 วันิ เพี่�อบอกิ
กิลิ��วเริียกิปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิดำ้วย

3.2 หนิังส่อเชิญ่ปีริะชุมมีริ�ยลิะเอียดำอย��งเพีียงพีอแลิะ
คริบถ้วนิ มีริ�ยลิะเอียดำวันิ เวลิ� สถ�นิที� ริะเบียบว�ริะ
กิ�ริปีริะชุม โดำยริะบุอย��งชัดำเจนิว��เปี็นิเริ่�องเสนิอเพี่�อ
ทริ�บ หริอ่เพี่�อพีจิ�ริณ� มเีอกิส�ริปีริะกิอบริะเบยีบว�ริะ
ต้��งๆ วัต้ถุปีริะสงค์ แลิะเหตุ้ผลิ พีริ้อมคว�มเห็นิของ
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ข้อบังคับบริิษััทที�เกิี�ยวกิับกิ�ริ
ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิ แผนิที�แสดำงสถ�นิที�ปีริะชุม ริ�ยลิะเอียดำ
ของเอกิส�ริที�ผู้ถ่อหุ้นิจะต้้องนิำ�ม�แสดำงในิวันิปีริะชุม 
แลิะวิธุีกิ�ริเข้�ริ�วมปีริะชุม 

3.3 บริิษััทส�งเสริิมกิ�ริใช้สิทธุิแลิะไม�ลิะเมิดำหริ่อลิิดำริอนิสิทธุิ
ของผู้ถ่อหุ้นิ โดำยไดำ้นิำ�เสนิอเริ่�องที�สำ�คัญ่ให้ผู้ถ่อหุ้นิ
พีจิ�ริณ�อนิมุตั้แิลิะบริริจเุริ่�องต้��งๆ ที�สำ�คญั่อย��งคริบถ้วนิ
ต้�มกิฎหม�ย ข้อกิำ�หนิดำของต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ฯ แลิะ
ข้อบังคับบริิษััท 

นโยบาย
การกำากับดูแลกิจการ6
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3.4 ในิหนิังส่อเชิญ่ปีริะชุมมีว�ริะกิ�ริปีริะชุมที�สำ�คัญ่เปี็นิ
เริ่�องๆ อย��งชัดำเจนิ เพ่ี�อนิำ�เสนิอผู้ถ่อหุ้นิพิีจ�ริณ�
อนิุมัต้ิเปี็นิ ปีริะจำ�ทุกิปีี ไดำ้แกิ� 

• ว�ริะกิ�ริแต้�งตั้�งคณะกิริริมกิ�ริ : บริิษััทกิำ�หนิดำวิธุี
กิ�ริให้ผู้ถ่อหุ้นิส�ม�ริถเลิ่อกิกิริริมกิ�ริเปี็นิริ�ยบุคคลิ 
โดำยไดำ้ให้ริ�ยลิะเอียดำ ช่�อ-นิ�มสกิุลิ อ�ยุ ปีริะวัต้ิกิ�ริ
ศัึกิษั� ปีริะวัต้ิกิ�ริทำ�ง�นิ จำ�นิวนิบริิษััทที�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�งต้ั�งกิริริมกิ�ริริ�ยเดำิม) โดำยกิ�ริเสนิอแต้�งต้ั�ง
ดำังกิลิ��วไดำ้ผ��นิกิ�ริพิีจ�ริณ�กิลิั�นิกิริองโดำยคณะ
กิริริมกิ�ริสริริห�แลิะพีิจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิแลิ้ว 

• ว�ริะค��ต้อบแทนิกิริริมกิ�ริ : บริิษัทัไดำใ้ห้ริ�ยลิะเอยีดำ
เกิี�ยวกิับริูปีแบบ จำ�นิวนิเงินิค��ต้อบแทนิ แลิะ
หลิักิเกิณฑ์์กิ�ริพิีจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิกิริริมกิ�ริที�ไดำ้
ผ��นิกิ�ริพิีจ�ริณ�กิลิั�นิกิริองโดำยคณะกิริริมกิ�ริ
สริริห�แลิะพีิจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิแลิ้ว

• ว�ริะกิ�ริแต้�งต้ั�งผูส้อบบัญ่ชี : บริษิัทัได้ำให้ริ�ยลิะเอยีดำ
เกิี� ยวกิับช่�อผู้ สอบบัญ่ชี สำ� นัิกิง�นิสอบบัญ่ชี 
ปีริะสบกิ�ริณ์ คว�มริู้คว�มส�ม�ริถ คว�มเปี็นิอิสริะ
ของผู้สอบบัญ่ชี ค��ต้อบแทนิ จำ�นิวนิปีีที�ทำ�หนิ้�ที�
ให้ บริิษััท วิธุีกิ�ริพิีจ�ริณ�คว�ม เหม�ะสมของ
ค��สอบบัญ่ชี ซั่ึ�งไดำ้ผ��นิกิ�ริพิีจ�ริณ�กิลิั�นิกิริองโดำย
คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบแลิ้ว 

• ว�ริะกิ�ริจัดำสริริกิำ�ไริแลิะกิ�ริจ��ยเงินิปีันิผลิ : บริิษััท
ไดำ้ให้ริ�ยลิะเอียดำเกิี�ยวกิับกิ�ริจัดำสริริกิำ�ไริแลิะทุนิ
สำ�ริองต้�มกิฎหม�ย จำ�นิวนิเงินิปีันิผลิ พีริ้อม
เหตุ้ผลิแลิะข้อมูลิปีริะกิอบ ซั่ึ�งจะเปีรีิยบเทียบอ้�งอิง
กิับนิโยบ�ยกิ�ริจ��ยเงินิปีันิผลิ แลิะกิ�ริกิำ�หนิดำวันิ
กิำ�หนิดำริ�ยช่�อผู้ถ่อหุ้นิ (Record Date) เพ่ี�อกิำ�หนิดำ
สิทธุิในิกิ�ริรัิบเงินิปีันิผลิ โดำยกิ�ริเสนิอเริ่�องดำังกิลิ��ว
ไดำ้ผ��นิกิ�ริพิีจ�ริณ�กิลิั�นิกิริองโดำยคณะกิริริมกิ�ริ
บริิษััทแลิ้ว

4. การอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถืึอหุ้น 
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

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� กิรุิงเทพีมห�นิคริ 10120 
ซั่ึ�งภั�ยใต้ก้ิ�ริริะบ�ดำของไวริสัโคโรินิ� 2019 (COVID-19) 
บริษัิัทมคีว�มต้ริะหนัิกิแลิะห�วงใยต้�อสุขภั�พีของผูถ้อ่หุน้ิ
 ริวมถึงผูเ้ข้�ริ�วมปีริะชุมเป็ีนิสำ�คญั่ 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�อนุิญ่�ต้ให้เข้�ห้องปีริะชุมเพีิ�มเต้ิม แลิะขอ
คว�มริ�วมม่อให้ผู้ถ่อหุ้นิโปีริดำมอบฉันิทะให้กิริริมกิ�ริ
อสิริะของบริษัิัท แทนิกิ�ริเข้�ปีริะชุมด้ำวยต้นิเอง

4.2 บริิษััทเปีิดำให้ผู้ถ่อหุ้นิลิงทะเบียนิลิ�วงหนิ้�กิ�อนิกิ�ริ
ปีริะชุม 1 ชั�วโมง โดำยไม�จำ�กัิดำสิทธุิในิกิ�ริเข้�ปีริะชุม
ของผู ้ถ่อหุ ้นิที�ม�ส�ยโดำยไดำ้อำ�นิวยคว�มสะดำวกิให้ผู้
ถ่อหุ้นิไดำ้ใช้สิทธุิในิกิ�ริเข้�ริ�วมปีริะชุมอย��งเต้็มที� 

4.3 บริิษััทให้สิทธุิผู้ถ่อหุ้นิที�ม�ริ�วมปีริะชุมภั�ยหลิังกิ�ริ
ปีริะชุมเริิ�มแลิ้ว มีสิทธุิออกิเสียงหริ่อลิงคะแนินิไดำ้ต้ั�งแต้�
ว�ริะที�อยู�ริะหว��งกิ�ริพิีจ�ริณ�แลิะยังไม�ไดำ้ลิงมต้ิ
เปี็นิต้้นิไปี 

5. การดำาเนินการประชุมผู้ถืึอหุ้น 
5.1 กิ�อนิเริิ�มกิ�ริปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิ ปีริะธุ�นิที�ปีริะชุมหริ่อผู้ที�

ไดำ้ริับมอบหม�ยจะแนิะนิำ�คณะกิริริมกิ�ริ ปีริะธุ�นิคณะ
กิริริมกิ�ริชุดำย�อยต้��งๆ ผูบ้ริหิ�ริ ผูส้อบบัญ่ชี ที�ปีรึิกิษั�กิ�ริ
เงินิ ให้ที�ปีริะชุมทริ�บ แลิะชี�แจงกิฎเกิณฑ์์ต้��งๆ ที�ใช้
ในิกิ�ริปีริะชุม ริวมทั�งขั�นิต้อนิกิ�ริออกิเสียงลิงมต้ิ 

5.2 บริิษััทไดำ้จัดำสริริเวลิ�ในิกิ�ริปีริะชุมอย��งเพีียงพีอ เปีิดำ
โอกิ�สให้ผู้ถ่อหุ้นิมีสิทธุิอย��งเท��เทียมกิันิในิกิ�ริแสดำง
คว�ม คิดำเห็นิ แลิะต้ั�งคำ�ถ�มในิที�ปีริะชุม โดำยกิริริมกิ�ริ
แลิะผู้บริิห�ริจะต้อบข้อซั่ักิถ�มอย��งชัดำเจนิ ต้ริงปีริะเดำ็นิ 
แลิะให้ คว�มสำ�คัญ่กัิบทุกิคำ�ถ�ม แลิ้วจึงให้ที�ปีริะชุม
ออกิเสียงลิงมต้ิในิว�ริะนิั�นิๆ 

5.3 บริิษััทดำำ�เนิินิกิ�ริปีริะชมุผู้ถ่อหุ้นิต้�มลิำ�ดำับริะเบียบว�ริะ
ที�ไดำ้แจ้งไว้ในิหนิังส่อเชิญ่ปีริะชุม ไม�แจกิเอกิส�ริที�มี
ข้อมูลิ สำ�คัญ่เพีิ�มเต้ิมในิที�ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิอย��ง
กิะทันิหันิ แลิะจะไม�มีกิ�ริเพีิ�มว�ริะกิ�ริปีริะชุมที�ไม�ไดำ้
แจ้งให้ผู้ถ่อหุ้นิทริ�บเปี็นิกิ�ริลิ�วงหนิ้�ในิที�ปีริะชุม 
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3.4 ในิหนิังส่อเชิญ่ปีริะชุมมีว�ริะกิ�ริปีริะชุมที�สำ�คัญ่เปี็นิ
เริ่�องๆ อย��งชัดำเจนิ เพ่ี�อนิำ�เสนิอผู้ถ่อหุ้นิพิีจ�ริณ�
อนิุมัต้ิเปี็นิ ปีริะจำ�ทุกิปีี ไดำ้แกิ� 

• ว�ริะกิ�ริแต้�งตั้�งคณะกิริริมกิ�ริ : บริิษััทกิำ�หนิดำวิธุี
กิ�ริให้ผู้ถ่อหุ้นิส�ม�ริถเลิ่อกิกิริริมกิ�ริเปี็นิริ�ยบุคคลิ 
โดำยไดำ้ให้ริ�ยลิะเอียดำ ช่�อ-นิ�มสกิุลิ อ�ยุ ปีริะวัต้ิกิ�ริ
ศัึกิษั� ปีริะวัต้ิกิ�ริทำ�ง�นิ จำ�นิวนิบริิษััทที�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�งต้ั�งกิริริมกิ�ริริ�ยเดำิม) โดำยกิ�ริเสนิอแต้�งต้ั�ง
ดำังกิลิ��วไดำ้ผ��นิกิ�ริพิีจ�ริณ�กิลิั�นิกิริองโดำยคณะ
กิริริมกิ�ริสริริห�แลิะพีิจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิแลิ้ว 

• ว�ริะค��ต้อบแทนิกิริริมกิ�ริ : บริิษัทัไดำใ้ห้ริ�ยลิะเอยีดำ
เกิี�ยวกิับริูปีแบบ จำ�นิวนิเงินิค��ต้อบแทนิ แลิะ
หลิักิเกิณฑ์์กิ�ริพิีจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิกิริริมกิ�ริที�ไดำ้
ผ��นิกิ�ริพิีจ�ริณ�กิลิั�นิกิริองโดำยคณะกิริริมกิ�ริ
สริริห�แลิะพีิจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิแลิ้ว

• ว�ริะกิ�ริแต้�งต้ั�งผูส้อบบัญ่ชี : บริษิัทัได้ำให้ริ�ยลิะเอยีดำ
เกิี� ยวกิับช่�อผู้ สอบบัญ่ชี สำ� นัิกิง�นิสอบบัญ่ชี 
ปีริะสบกิ�ริณ์ คว�มริู้คว�มส�ม�ริถ คว�มเปี็นิอิสริะ
ของผู้สอบบัญ่ชี ค��ต้อบแทนิ จำ�นิวนิปีีที�ทำ�หนิ้�ที�
ให้ บริิษััท วิธุีกิ�ริพิีจ�ริณ�คว�ม เหม�ะสมของ
ค��สอบบัญ่ชี ซั่ึ�งไดำ้ผ��นิกิ�ริพิีจ�ริณ�กิลิั�นิกิริองโดำย
คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบแลิ้ว 

• ว�ริะกิ�ริจัดำสริริกิำ�ไริแลิะกิ�ริจ��ยเงินิปีันิผลิ : บริิษััท
ไดำ้ให้ริ�ยลิะเอียดำเกิี�ยวกิับกิ�ริจัดำสริริกิำ�ไริแลิะทุนิ
สำ�ริองต้�มกิฎหม�ย จำ�นิวนิเงินิปีันิผลิ พีริ้อม
เหตุ้ผลิแลิะข้อมูลิปีริะกิอบ ซั่ึ�งจะเปีรีิยบเทียบอ้�งอิง
กิับนิโยบ�ยกิ�ริจ��ยเงินิปีันิผลิ แลิะกิ�ริกิำ�หนิดำวันิ
กิำ�หนิดำริ�ยช่�อผู้ถ่อหุ้นิ (Record Date) เพ่ี�อกิำ�หนิดำ
สิทธุิในิกิ�ริรัิบเงินิปีันิผลิ โดำยกิ�ริเสนิอเริ่�องดำังกิลิ��ว
ไดำ้ผ��นิกิ�ริพิีจ�ริณ�กิลิั�นิกิริองโดำยคณะกิริริมกิ�ริ
บริิษััทแลิ้ว

4. การอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถืึอหุ้น 
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

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 
ซั่ึ�งภั�ยใต้ก้ิ�ริริะบ�ดำของไวริสัโคโรินิ� 2019 (COVID-19) 
บริษัิัทมคีว�มต้ริะหนัิกิแลิะห�วงใยต้�อสุขภั�พีของผูถ้อ่หุน้ิ
 ริวมถึงผูเ้ข้�ริ�วมปีริะชุมเป็ีนิสำ�คญั่ 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�อนุิญ่�ต้ให้เข้�ห้องปีริะชุมเพีิ�มเต้ิม แลิะขอ
คว�มริ�วมม่อให้ผู้ถ่อหุ้นิโปีริดำมอบฉันิทะให้กิริริมกิ�ริ
อสิริะของบริิษััท แทนิกิ�ริเข้�ปีริะชุมด้ำวยต้นิเอง

4.2 บริิษััทเปีิดำให้ผู้ถ่อหุ้นิลิงทะเบียนิลิ�วงหนิ้�กิ�อนิกิ�ริ
ปีริะชุม 1 ชั�วโมง โดำยไม�จำ�กัิดำสิทธุิในิกิ�ริเข้�ปีริะชุม
ของผู ้ถ่อหุ ้นิที�ม�ส�ยโดำยไดำ้อำ�นิวยคว�มสะดำวกิให้ผู้
ถ่อหุ้นิไดำ้ใช้สิทธุิในิกิ�ริเข้�ริ�วมปีริะชุมอย��งเต้็มที� 

4.3 บริิษััทให้สิทธุิผู้ถ่อหุ้นิที�ม�ริ�วมปีริะชุมภั�ยหลิังกิ�ริ
ปีริะชุมเริิ�มแลิ้ว มีสิทธุิออกิเสียงหริ่อลิงคะแนินิไดำ้ต้ั�งแต้�
ว�ริะที�อยู�ริะหว��งกิ�ริพิีจ�ริณ�แลิะยังไม�ไดำ้ลิงมต้ิ
เปี็นิต้้นิไปี 

5. การดำาเนินการประชุมผู้ถืึอหุ้น 
5.1 กิ�อนิเริิ�มกิ�ริปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิ ปีริะธุ�นิที�ปีริะชุมหริ่อผู้ที�

ไดำ้ริับมอบหม�ยจะแนิะนิำ�คณะกิริริมกิ�ริ ปีริะธุ�นิคณะ
กิริริมกิ�ริชุดำย�อยต้��งๆ ผูบ้ริหิ�ริ ผูส้อบบัญ่ชี ที�ปีรึิกิษั�กิ�ริ
เงินิ ให้ที�ปีริะชุมทริ�บ แลิะชี�แจงกิฎเกิณฑ์์ต้��งๆ ที�ใช้
ในิกิ�ริปีริะชุม ริวมทั�งขั�นิต้อนิกิ�ริออกิเสียงลิงมต้ิ 

5.2 บริิษััทไดำ้จัดำสริริเวลิ�ในิกิ�ริปีริะชุมอย��งเพีียงพีอ เปีิดำ
โอกิ�สให้ผู้ถ่อหุ้นิมีสิทธุิอย��งเท��เทียมกิันิในิกิ�ริแสดำง
คว�ม คิดำเห็นิ แลิะต้ั�งคำ�ถ�มในิที�ปีริะชุม โดำยกิริริมกิ�ริ
แลิะผู้บริิห�ริจะต้อบข้อซั่ักิถ�มอย��งชัดำเจนิ ต้ริงปีริะเดำ็นิ 
แลิะให้ คว�มสำ�คัญ่กิับทุกิคำ�ถ�ม แลิ้วจึงให้ที�ปีริะชุม
ออกิเสียงลิงมต้ิในิว�ริะนิั�นิๆ 

5.3 บริิษััทดำำ�เนิินิกิ�ริปีริะชมุผู้ถ่อหุ้นิต้�มลิำ�ดำับริะเบียบว�ริะ
ที�ไดำ้แจ้งไว้ในิหนิังส่อเชิญ่ปีริะชุม ไม�แจกิเอกิส�ริที�มี
ข้อมูลิ สำ�คัญ่เพีิ�มเต้ิมในิที�ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิอย��ง
กิะทันิหันิ แลิะจะไม�มีกิ�ริเพีิ�มว�ริะกิ�ริปีริะชุมที�ไม�ไดำ้
แจ้งให้ผู้ถ่อหุ้นิทริ�บเปี็นิกิ�ริลิ�วงหนิ้�ในิที�ปีริะชุม 

63บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

5.4 บริิษััทมีกิ�ริใช้บัต้ริลิงคะแนินิเสียงสำ�หรัิบทุกิว�ริะ เพ่ี�อ
คว�มโปีริ�งใสแลิะต้ริวจสอบไดำ้กิริณีที�มีข้อโต้้แย้งในิ
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. การดำาเนินการหลังการประชุมผู้ถืึอหุ้น 
6.1 บริิษััทมีกิ�ริเปีิดำเผยมต้ิที�ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิพีริ้อมผลิกิ�ริ

ลิงคะแนินิเสยีงโดำยแจง้ข��วไปียังต้ลิ�ดำหลิกัิทริพัียฯ์ แลิะ
เปีิดำเผยบนิเว็บไซั่ต้์ของบริิษััทภั�ยในิวันิเดำียวกัิบวันิ
ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิ 

6.2 หลิังจ�กิที�ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิไดำ้มีมติ้จ��ยเงินิปีันิผลิ บริิษััท
ไดำ ้ปีริะส�นิง�นิกัิบบริิษััท ศัูนิย ์ริับฝ้�กิหลิักิทริัพีย ์
(ปีริะเทศั ไทย) จำ�กัิดำ ซั่ึ�งเปี็นินิ�ยทะเบียนิหุ้นิส�มัญ่
ของบริิษััท เพ่ี�อให้มั�นิใจว��ผู้ถ่อหุ้นิไดำ้ริับสิทธุิเงินิปีันิผลิ
อย��งถูกิต้้องคริบถ้วนิ ทั�งนิี� คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท
จะกิำ�หนิดำวันิกิำ�หนิดำริ�ยช่�อผู้ถ่อหุ้นิ (Record Date) 
เพี่�อสิทธุิในิกิ�ริรัิบเงินิปีันิผลิภั�ยหลิังจ�กิที�ปีริะชุม
ผู้ถ่อหุ้นิอนิุมัต้ิแลิ้วไม�นิ้อยกิว�� 5 วันิทำ�กิ�ริ 

6.3 บริิษััทมีกิ�ริบันิทึกิริ�ยง�นิกิ�ริปีริะชุมถูกิต้้อง คริบถ้วนิ 
เพี่�อใหผู้ถ้อ่หุน้ิส�ม�ริถต้ริวจสอบไดำ ้โดำยไดำบ้นัิทึกิริ�ยช่�อ
แลิะต้ำ�แหนิ่งของกิริริมกิ�ริที�เข้�ริ�วมปีริะชุม วิธุีกิ�ริลิง
คะแนินิแลิะนัิบคะแนินิ 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
นิับจ�กิวันิปีริะชุมผู ้ถ่อหุ ้นิ แลิะไดำ้เผยแพีริ�ริ�ยง�นิ
กิ�ริปีริะชุมดำังกิลิ��วไว้บนิเว็บไซั่ต้์ของบริิษััท นิอกิจ�กินิี� 
ยังไดำ้เผยแพีริ�ภั�พีแลิะเสียงของกิ�ริปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิบนิ
เว็บไซั่ต้์ของบริิษััทอีกิดำ้วย 

7.  แนวทางการปฏิิบัติต่อผู้ถืึอหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
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�อนิวันิปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิส�มัญ่ปีริะจำ�ปีี โดำย บริิษััท
กิำ�หนิดำหลิักิ เกิณฑ์์ที� ชัดำ เจนิเผยแพีริ�ผ � �นิต้ลิ�ดำ
หลิักิทริัพีย์ฯ แลิะเว็บไซั่ต้์ของบริิษััท ซั่ึ�ง บริิษััทไดำ้เปีิดำ

โอกิ�สให้แกิ�ผู้ถ่อหุ้นิเสนิอว�ริะแลิะช่�อกิริริมกิ�ริพีริ้อม
ข้อมูลิ ปีริะกิอบกิ�ริพีิจ�ริณ�ลิ�วงหนิ้�เปี็นิเวลิ�ปีริะม�ณ 
1 เดำ่อนิ (ต้ั�งแต้�วันิที� 13 มกิริ�คม 2564 ถึงวันิที� 
15 กิุมภั�พีันิธุ์ 2564) ทั�งนิี� บริิษััทไดำ้กิำ�หนิดำกิฎเกิณฑ์์
ให้ผู ้ถ่อหุ้นิริ�ยเดีำยวหริ่อหลิ�ยริ�ยริวมกัินิซั่ึ �งถ่อหุ ้นิ
ไม�นิ้อยกิว��ริ้อยลิะ 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 
โดำยจดัำส�งหนิงัสอ่มอบฉนัิทะในิริปูีแบบที�ผูถ้อ่หุน้ิกิำ�หนิดำ
ทิศัท�งกิ�ริลิงคะแนินิไดำ้ (แบบ ข.) ริวมทั�ง ไดำ้ริะบุ
เกิี�ยวกัิบเอกิส�ริปีริะกิอบกิ�ริมอบฉันิทะ แลิะคำ�แนิะนิำ�
ขั�นิต้อนิในิกิ�ริมอบฉันิทะไว้อย��งชัดำเจนิ ซั่ึ �งเปี็นิ
ขั�นิต้อนิโดำยทั�วไปีที�ไม�ยุ�งย�กิต้�อกิ�ริปีฏิิบัต้ิ 

หมวดที่ 2 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Roles of 
Stakeholder) 

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�กัิบดำูแลิ (Regulator) โดำยกิำ�หนิดำ
แนิวท�งกิ�ริปีฏิิบตั้ิของบริิษัทั ริวมทั�งส�งเสริิมกิ�ริมสี�วนิริ�วมของ
พีนิกัิง�นิในิกิ�ริปีฏิบิตั้ติ้�มแนิวปีฏิบิตั้ดิำงักิลิ��ว ซั่ึ�งกิ�ริดำำ�เนินิิกิ�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
ทีมพีนัิกิง�นิให้ไว้เฉพี�ะสำ�หรัิบดำูแลิลิูกิค้�ที�เปี็นิผู้ริับเหม�
ต้กิแต้�งภั�ยในิ แลิะผู้ รัิบเหม�ง�นิยิปีซัั่�ม ซั่ึ�งมักิจะรัิบง�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 



CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนิบ

64 บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

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
เคริดำิต้ วงเงินิแต้กิต้��งกิันิ ขึ�นิอยู �กิับปีริะวัต้ิกิ�ริซ่ั่�อ แลิะ
กิ�ริชำ�ริะเงินิ ซั่ึ�งจะไดำ้ริ�ค�พีิเศัษักิว��ริ�ค�ปีกิต้ิต้�มเง่�อนิไขที�
กิำ�หนิดำอย��งชัดำเจนิ 

ในิขณะที�ลิูกิค้�ริ�ยย�อยที�ม�ซั่่�อผลิิต้ภััณฑ์์ของบริิษััท บริิษััทก็ิ
จัดำเจ้�หนิ้�ที�ไว้คอยดำูแลิไม�ว��จะผ��นิท�ง Call Centre หริ่อ
เจ้�หนิ้�ที�ปีริะจำ�ศัูนิย์ Gyproc Center ซั่ึ �งจะทำ�หนิ้�ที�ให้
คำ�แนิะนิำ�สินิค้�ที�เหม�ะสมกิับคว�มต้้องกิ�ริของลิูกิค้� โดำย
แผนิกิ Call Center จะให้บริิกิ�ริช�วยเหลิ่อลิูกิค้�ในิดำ้�นิกิ�ริเช็ค
สต้็อกิสินิค้� ต้ริวจสอบวงเงินิ แจ้ง promotion แลิะต้ิดำต้�อ
ปีริะส�นิง�นิกิ�ริจัดำส�ง ลิูกิค้�ส�ม�ริถสอบถ�มสถ�นิะของริถจัดำ
ส�งไดำ้ต้ลิอดำเวลิ� เพี่�อให้ลิูกิค้�ส�ม�ริถว�งแผนิรัิบสินิค้�ไดำ้อย��ง
สะดำวกิม�กิขึ�นิ ทั�งนิี� บริิษััทมีริะบบกิ�ริวัดำคว�มพีึงพีอใจของ
ลิูกิค้� แลิะจัดำเปี็นิส�วนิหนิึ�งของดำัชนิีชี�วัดำผลิกิ�ริทำ�ง�นิ (KPIs) 
ของพีนิักิง�นิดำ้วย 

ปีัจจุบันิ บริิษััทอยู�ริะหว��งกิ�ริพัีฒนิ� application ในิกิ�ริข�ย
สินิค้� online เพี่�อเปี็นิช�องท�งอำ�นิวยคว�มสะดำวกิแบบคริบ
วงจริ ต้ั�งแต้�กิ�ริสั�งซั่่�อ ชำ�ริะค��สินิค้� แลิะบริิกิ�ริจัดำส�ง ต้ลิอดำ
จนิส�ม�ริถเช็คสถ�นิะกิ�ริจัดำส�งสินิค้�ไดำ้ดำ้วย แลิะเพี่�ออำ�นิวย
คว�มสะดำวกิ ง��ยต้�อกิ�ริเข้�ถึงม�กิขึ�นิ

นิอกิจ�กินิี� บริิษััทยังไดำ้จัดำให้มีศัูนิย์ฝ้ึกิอบริมกิับลิูกิค้�ที�เปี็นิผู้รัิบ
เหม�ให้ไดำ้ริับคว�มริู้ในิกิ�ริติ้ดำต้ั�งผลิิต้ภััณฑ์์ของบริิษััท แลิะ
ส�ม�ริถสอบถ�มปีัญ่ห�เกิี�ยวกัิบกิ�ริใช้สินิค้�ไดำ้ต้ลิอดำเวลิ� โดำย
ท�งศัูนิย์จะมีกิ�ริอบริมให้กิับลิูกิค้�แลิะผู้ที�สนิใจ โดำยจะจัดำกิ�ริ
ฝ้ึกิอบริมขึ�นิอย��งสมำ��เสมอ 

สินิค้�ของบริิษััทถูกิออกิแบบม�โดำยคำ�นิึงถึงกิ�ริใช้ง�นิของ
ลิูกิค้�เปี็นิหลิักิ ดำังนิั�นิสินิค้�ของบริิษััทจึงถูกิออกิแบบให้ง��ยต้�อ
กิ�ริใช้ง�นิ สะดำวกิริวดำเริ็วในิกิ�ริต้ิดำต้ั�ง แลิะยังคงคว�มสวยง�ม
แลิะแข็งแริงอีกิดำ้วย โดำยสินิค้�ที�บริิษััทจัดำจำ�หนิ่�ยอยู�ในิริ�ค�ที�
เหม�ะสมกิับคุณภั�พี ซั่ึ�ง บริิษััทไดำ้ทำ�กิ�ริต้ริวจสอบคุณภั�พี
สินิค้� (QC) กิ�อนิที�จะข�ยทุกิชิ�นิ ดำังนิั�นิ ลิูกิค้�ส�ม�ริถมั�นิใจในิ
คุณภั�พีสินิค้�ของบริิษััทไดำ้ นิอกิจ�กินิี�สินิค้�ของบริิษััทเม่�อต้ิดำ
ต้ั�งให้แลิ้ว ยังมีกิ�ริรัิบปีริะกิันิคุณภั�พีสินิค้� (Warrantee) ทุกิ
ง�นิที�บริิษััทเปี็นิผู้ติ้ดำต้ั�งอีกิดำ้วย

บริิษััทยังคงส�นิสัมพีันิธุ์ที�ดำีกิับลิูกิค้�ม�โดำยต้ลิอดำ ทุกิปีีบริิษััท
ไดำ้ริ�วมง�นิ TIDA Night เพี่�อกิ�ริพีบปีะสังสริริค์กิับริะหว��ง
สถ�ปีนิิกิ มัณฑ์นิ�กิริ แลิะสม�ชิกิของสม�คมมัณฑ์นิ�กิริแห�ง
ปีริะเทศัไทย นิอกิจ�กินิี�บริิษััทยังไดำ้จัดำกิิจกิริริมส�นิสัมพีันิธุ์กิับ

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

ผูู้้ถืือหุน้ : บริิษััทมีนิโยบ�ยแลิะแนิวปีฏิิบัต้ิต้�อผู้ถ่อหุ้นิ โดำยปีฏิิบัต้ิ
หนิ้�ที�ต้�อผู้ถ่อหุ้นิดำ้วยคว�มซั่่�อสัต้ย์ สุจริิต้ เปี็นิธุริริม บริิห�ริ
กิิจกิ�ริให้มีคว�มเจริิญ่กิ้�วหนิ้� มั�นิคง แลิะกิ�อให้เกิิดำผลิ
ต้อบแทนิที�เหม�ะสมแกิ�ผู ้ถ่อหุ ้นิ มีกิ�ริเปีิดำเผยข้อมูลิต้�อ
ผู้ถ่อหุ้นิอย��งเท��เทียมกิันิ สมำ��เสมอ แลิะคริบถ้วนิ นิอกิจ�กินิี� 
ไดำ้เปีิดำโอกิ�สให้ผู้ถ่อหุ้นิไดำ้แสดำงคว�มคิดำเห็นิ แลิะข้อเสนิอแนิะ
ในิกิ�ริปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิทุกิคริั�ง

คู่ค้า หรือผูู้้ค้า/ผูู้้ขาย หรือเจ้าหน้� : บริิษััทมีขั�นิต้อนิในิกิ�ริคัดำ
เลิ่อกิคู�ค้�อย��งชัดำเจนิ เปี็นิรูิปีธุริริม เปี็นิไปีต้�มนิโยบ�ยจัดำซั่่�อ
จัดำจ้�ง ในิกิ�ริคัดำเลิ่อกิคู�ค้�ริ�ยใหม�ต้้องผ��นิกิ�ริอนิุมัต้ิจ�กิคณะ
กิริริมกิ�ริบริิห�ริหริ่อคณะอนิุกิริริมกิ�ริที�ไดำ้ริับมอบหม�ยให้
พีิจ�ริณ�กิ�ริจัดำซั่่�อจัดำจ้�งโดำยเฉพี�ะ 

ในิกิริณีที�คู�ค้�ที�พีนัิกิง�นิฝ้่�ยจัดำซั่่�อต้ิดำต้�อไปีหริ่อคู�ค้�ที�ต้ิดำต้�อ
ม�ยังฝ้่�ยจัดำซั่่�อเข้�ข��ยเปี็นิบุคคลิที�เกิี�ยวโยงกัินิกิับบริิษััท 
(Connected Person) ซั่ึ�งเปี็นิบุคคลิหริ่อนิิต้ิบุคคลิที�มีคว�ม
สัมพีันิธุ์กิับผู้บริิห�ริ กิริริมกิ�ริ ผู้ถ่อหุ้นิใหญ่� ผู้มีอำ�นิ�จควบคุม 
ริวมถึงผู้เกิี�ยวข้องของกิลิุ�มบุคคลิดำังกิลิ��ว กิ�อนิจะทำ�กิ�ริต้ิดำต้�อ
เสนิอริ�ค�จัดำซั่่�อจัดำจ้�งจ�กิคู�ค้�ริ�ยนิั�นิ ฝ้่�ยจัดำซั่่�อจะต้้องแจ้ง
ไปียังเลิข�นิุกิ�ริบริิษััทเพี่�อต้ริวจสอบขอบเขต้กิ�ริอนุิมัต้ิริ�ยกิ�ริ
ต้�มปีริะกิ�ศัคณะกิริริมกิ�ริกิำ�กิับต้ลิ�ดำทุนิที� ทจ.21/2551 เร่ิ�อง
หลิักิเกิณฑ์์ในิกิ�ริทำ�ริ�ยกิ�ริที�เกิี�ยวโยงกิันิ (ริวมทั�งที�ปีริะกิ�ศั
เพีิ�มเต้ิมในิภั�ยหลิัง) 

ทั�งนิี� ห�กิภั�ยหลิังกิ�ริเสนิอริ�ค�แลิะเจริจ�ต้�อริองท�งกิ�ริค้�
เสริ็จสิ�นิ กิริณี บริิษััทเข้�ต้กิลิงเข้�ทำ�ริ�ยกิ�ริกัิบคู�ค้�ที�เข้�ข��ย
เป็ีนิบุคคลิที�เกิี�ยวโยงกัินิดำงักิลิ��ว ฝ่้�ยจดัำซ่ั่�อจะต้้องแจ้งริ�ยลิะเอยีดำ
ริ�ยกิ�ริให้แกิ�เลิข�นุิกิ�ริบริิษััทเพ่ี�อทำ�กิ�ริเปีิดำเผยข้อมูลิต้�ม
ปีริะกิ�ศัคณะกิริริมกิ�ริต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์แห�งปีริะเทศัไทย เร่ิ�อง
กิ�ริเปีิดำเผยข้อมูลิแลิะกิ�ริปีฏิิบัต้ิกิ�ริของบริิษััทจดำทะเบียนิในิ
ริ�ยกิ�ริที�เกิี�ยวโยงกิันิ พี.ศั.2546 (ริวมทั�งที�ปีริะกิ�ศัเพีิ�มเต้ิมในิ
ภั�ยหลิัง)

ทั�งนิี� บริิษััทปีฏิิบัต้ิต้�มสัญ่ญ่�ที�มีต้�อคู�ค้� หริ่อผู้ค้�/ผู้ข�ย หริ่อ
เจ้�หนิี�ทุกิริ�ยอย��งเสมอภั�คแลิะเปี็นิธุริริม แลิะต้ั�งอยู �บนิ
พี่�นิฐ�นิของกิ�ริไดำ้ริับผลิต้อบแทนิที�เปี็นิธุริริมต้�อทั�งสองฝ้่�ย 
ริวมทั�งไม�เริียกิ ไม�ริับ หริ่อไม�ให้ผลิปีริะโยชนิ์ใดำๆ ที�ไม�สุจริิต้
กิับคู�ค้� ผู้ค้�/ผู้ข�ย หริ่อเจ้�หนิี� 

สำ�หริับเจ้�หนิี�ธุนิ�ค�ริแลิะสถ�บันิกิ�ริเงินิ บริิษััทไดำ้ปีฏิิบัต้ิต้�ม
เง่�อนิไขท�งกิ�ริค้�แลิะสัญ่ญ่�ที�ต้กิลิงกิันิ โดำย บริิษััทยังไม�เคย
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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
เคริดำิต้ วงเงินิแต้กิต้��งกิันิ ขึ�นิอยู �กิับปีริะวัต้ิกิ�ริซ่ั่�อ แลิะ
กิ�ริชำ�ริะเงินิ ซั่ึ�งจะไดำ้ริ�ค�พีิเศัษักิว��ริ�ค�ปีกิต้ิต้�มเง่�อนิไขที�
กิำ�หนิดำอย��งชัดำเจนิ 

ในิขณะที�ลิูกิค้�ริ�ยย�อยที�ม�ซั่่�อผลิิต้ภััณฑ์์ของบริิษััท บริิษััทก็ิ
จัดำเจ้�หนิ้�ที�ไว้คอยดำูแลิไม�ว��จะผ��นิท�ง Call Centre หริ่อ
เจ้�หนิ้�ที�ปีริะจำ�ศัูนิย์ Gyproc Center ซั่ึ �งจะทำ�หนิ้�ที�ให้
คำ�แนิะนิำ�สินิค้�ที�เหม�ะสมกิับคว�มต้้องกิ�ริของลิูกิค้� โดำย
แผนิกิ Call Center จะให้บริิกิ�ริช�วยเหลิ่อลิูกิค้�ในิดำ้�นิกิ�ริเช็ค
สต้็อกิสินิค้� ต้ริวจสอบวงเงินิ แจ้ง promotion แลิะต้ิดำต้�อ
ปีริะส�นิง�นิกิ�ริจัดำส�ง ลิูกิค้�ส�ม�ริถสอบถ�มสถ�นิะของริถจัดำ
ส�งไดำ้ต้ลิอดำเวลิ� เพี่�อให้ลิูกิค้�ส�ม�ริถว�งแผนิริับสินิค้�ไดำ้อย��ง
สะดำวกิม�กิขึ�นิ ทั�งนิี� บริิษััทมีริะบบกิ�ริวัดำคว�มพีึงพีอใจของ
ลิูกิค้� แลิะจัดำเปี็นิส�วนิหนิึ�งของดำัชนิีชี�วัดำผลิกิ�ริทำ�ง�นิ (KPIs) 
ของพีนิักิง�นิดำ้วย 

ปีัจจุบันิ บริิษััทอยู�ริะหว��งกิ�ริพัีฒนิ� application ในิกิ�ริข�ย
สินิค้� online เพี่�อเปี็นิช�องท�งอำ�นิวยคว�มสะดำวกิแบบคริบ
วงจริ ต้ั�งแต้�กิ�ริสั�งซั่่�อ ชำ�ริะค��สินิค้� แลิะบริิกิ�ริจัดำส�ง ต้ลิอดำ
จนิส�ม�ริถเช็คสถ�นิะกิ�ริจัดำส�งสินิค้�ไดำ้ดำ้วย แลิะเพี่�ออำ�นิวย
คว�มสะดำวกิ ง��ยต้�อกิ�ริเข้�ถึงม�กิขึ�นิ

นิอกิจ�กินิี� บริิษััทยังไดำ้จัดำให้มีศัูนิย์ฝ้ึกิอบริมกิับลิูกิค้�ที�เปี็นิผู้รัิบ
เหม�ให้ไดำ้ริับคว�มริู้ในิกิ�ริติ้ดำต้ั�งผลิิต้ภััณฑ์์ของบริิษััท แลิะ
ส�ม�ริถสอบถ�มปีัญ่ห�เกิี�ยวกัิบกิ�ริใช้สินิค้�ไดำ้ต้ลิอดำเวลิ� โดำย
ท�งศัูนิย์จะมีกิ�ริอบริมให้กิับลิูกิค้�แลิะผู้ที�สนิใจ โดำยจะจัดำกิ�ริ
ฝ้ึกิอบริมขึ�นิอย��งสมำ��เสมอ 

สินิค้�ของบริิษััทถูกิออกิแบบม�โดำยคำ�นิึงถึงกิ�ริใช้ง�นิของ
ลิูกิค้�เปี็นิหลิักิ ดำังนิั�นิสินิค้�ของบริิษััทจึงถูกิออกิแบบให้ง��ยต้�อ
กิ�ริใช้ง�นิ สะดำวกิริวดำเริ็วในิกิ�ริต้ิดำต้ั�ง แลิะยังคงคว�มสวยง�ม
แลิะแข็งแริงอีกิดำ้วย โดำยสินิค้�ที�บริิษััทจัดำจำ�หนิ่�ยอยู�ในิริ�ค�ที�
เหม�ะสมกิับคุณภั�พี ซั่ึ�ง บริิษััทไดำ้ทำ�กิ�ริต้ริวจสอบคุณภั�พี
สินิค้� (QC) กิ�อนิที�จะข�ยทุกิชิ�นิ ดำังนิั�นิ ลิูกิค้�ส�ม�ริถมั�นิใจในิ
คุณภั�พีสินิค้�ของบริิษััทไดำ้ นิอกิจ�กินิี�สินิค้�ของบริิษััทเม่�อต้ิดำ
ต้ั�งให้แลิ้ว ยังมีกิ�ริรัิบปีริะกิันิคุณภั�พีสินิค้� (Warrantee) ทุกิ
ง�นิที�บริิษััทเปี็นิผู้ต้ิดำต้ั�งอีกิดำ้วย

บริิษััทยังคงส�นิสัมพีันิธุ์ที�ดำีกิับลิูกิค้�ม�โดำยต้ลิอดำ ทุกิปีีบริิษััท
ไดำ้ริ�วมง�นิ TIDA Night เพี่�อกิ�ริพีบปีะสังสริริค์กิับริะหว��ง
สถ�ปีนิิกิ มัณฑ์นิ�กิริ แลิะสม�ชิกิของสม�คมมัณฑ์นิ�กิริแห�ง
ปีริะเทศัไทย นิอกิจ�กินิี�บริิษััทยังไดำ้จัดำกิิจกิริริมส�นิสัมพีันิธุ์กิับ

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

ผูู้้ถืือหุน้ : บริิษััทมีนิโยบ�ยแลิะแนิวปีฏิิบัต้ิต้�อผู้ถ่อหุ้นิ โดำยปีฏิิบัต้ิ
หนิ้�ที�ต้�อผู้ถ่อหุ้นิดำ้วยคว�มซั่่�อสัต้ย์ สุจริิต้ เปี็นิธุริริม บริิห�ริ
กิิจกิ�ริให้มีคว�มเจริิญ่กิ้�วหนิ้� มั�นิคง แลิะกิ�อให้เกิิดำผลิ
ต้อบแทนิที�เหม�ะสมแกิ�ผู ้ถ่อหุ ้นิ มีกิ�ริเปีิดำเผยข้อมูลิต้�อ
ผู้ถ่อหุ้นิอย��งเท��เทียมกิันิ สมำ��เสมอ แลิะคริบถ้วนิ นิอกิจ�กินิี� 
ไดำ้เปีิดำโอกิ�สให้ผู้ถ่อหุ้นิไดำ้แสดำงคว�มคิดำเห็นิ แลิะข้อเสนิอแนิะ
ในิกิ�ริปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิทุกิคริั�ง

คู่ค้า หรือผูู้้ค้า/ผูู้้ขาย หรือเจ้าหน้� : บริิษััทมีขั�นิต้อนิในิกิ�ริคัดำ
เลิ่อกิคู�ค้�อย��งชัดำเจนิ เปี็นิรูิปีธุริริม เปี็นิไปีต้�มนิโยบ�ยจัดำซั่่�อ
จัดำจ้�ง ในิกิ�ริคัดำเลิ่อกิคู�ค้�ริ�ยใหม�ต้้องผ��นิกิ�ริอนิุมัต้ิจ�กิคณะ
กิริริมกิ�ริบริิห�ริหริ่อคณะอนิุกิริริมกิ�ริที�ไดำ้ริับมอบหม�ยให้
พีิจ�ริณ�กิ�ริจัดำซั่่�อจัดำจ้�งโดำยเฉพี�ะ 

ในิกิริณีที�คู�ค้�ที�พีนิักิง�นิฝ้่�ยจัดำซั่่�อต้ิดำต้�อไปีหริ่อคู�ค้�ที�ต้ิดำต้�อ
ม�ยังฝ้่�ยจัดำซั่่�อเข้�ข��ยเปี็นิบุคคลิที�เกิี�ยวโยงกัินิกัิบบริิษััท 
(Connected Person) ซั่ึ�งเปี็นิบุคคลิหริ่อนิิต้ิบุคคลิที�มีคว�ม
สัมพีันิธุ์กิับผู้บริิห�ริ กิริริมกิ�ริ ผู้ถ่อหุ้นิใหญ่� ผู้มีอำ�นิ�จควบคุม 
ริวมถึงผู้เกิี�ยวข้องของกิลิุ�มบุคคลิดำังกิลิ��ว กิ�อนิจะทำ�กิ�ริต้ิดำต้�อ
เสนิอริ�ค�จัดำซั่่�อจัดำจ้�งจ�กิคู�ค้�ริ�ยนิั�นิ ฝ้่�ยจัดำซั่่�อจะต้้องแจ้ง
ไปียังเลิข�นิุกิ�ริบริิษััทเพี่�อต้ริวจสอบขอบเขต้กิ�ริอนุิมัต้ิริ�ยกิ�ริ
ต้�มปีริะกิ�ศัคณะกิริริมกิ�ริกิำ�กิับต้ลิ�ดำทุนิที� ทจ.21/2551 เร่ิ�อง
หลิักิเกิณฑ์์ในิกิ�ริทำ�ริ�ยกิ�ริที�เกิี�ยวโยงกิันิ (ริวมทั�งที�ปีริะกิ�ศั
เพีิ�มเต้ิมในิภั�ยหลิัง) 

ทั�งนิี� ห�กิภั�ยหลิังกิ�ริเสนิอริ�ค�แลิะเจริจ�ต้�อริองท�งกิ�ริค้�
เสริ็จสิ�นิ กิริณี บริิษััทเข้�ต้กิลิงเข้�ทำ�ริ�ยกิ�ริกัิบคู�ค้�ที�เข้�ข��ย
เป็ีนิบุคคลิที�เกิี�ยวโยงกัินิดำงักิลิ��ว ฝ่้�ยจดัำซ่ั่�อจะต้้องแจ้งริ�ยลิะเอยีดำ
ริ�ยกิ�ริให้แกิ�เลิข�นุิกิ�ริบริิษััทเพ่ี�อทำ�กิ�ริเปีิดำเผยข้อมูลิต้�ม
ปีริะกิ�ศัคณะกิริริมกิ�ริต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์แห�งปีริะเทศัไทย เร่ิ�อง
กิ�ริเปีิดำเผยข้อมูลิแลิะกิ�ริปีฏิิบัต้ิกิ�ริของบริิษััทจดำทะเบียนิในิ
ริ�ยกิ�ริที�เกิี�ยวโยงกิันิ พี.ศั.2546 (ริวมทั�งที�ปีริะกิ�ศัเพีิ�มเต้ิมในิ
ภั�ยหลิัง)

ทั�งนิี� บริิษััทปีฏิิบัต้ิต้�มสัญ่ญ่�ที�มีต้�อคู�ค้� หริ่อผู้ค้�/ผู้ข�ย หริ่อ
เจ้�หนิี�ทุกิริ�ยอย��งเสมอภั�คแลิะเปี็นิธุริริม แลิะต้ั�งอยู �บนิ
พี่�นิฐ�นิของกิ�ริไดำ้ริับผลิต้อบแทนิที�เปี็นิธุริริมต้�อทั�งสองฝ้่�ย 
ริวมทั�งไม�เริียกิ ไม�ริับ หริ่อไม�ให้ผลิปีริะโยชนิ์ใดำๆ ที�ไม�สุจริิต้
กิับคู�ค้� ผู้ค้�/ผู้ข�ย หริ่อเจ้�หนิี� 

สำ�หริับเจ้�หนิี�ธุนิ�ค�ริแลิะสถ�บันิกิ�ริเงินิ บริิษััทไดำ้ปีฏิิบัต้ิต้�ม
เง่�อนิไขท�งกิ�ริค้�แลิะสัญ่ญ่�ที�ต้กิลิงกิันิ โดำย บริิษััทยังไม�เคย
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มีปีัญ่ห�ในิเร่ิ�องกิ�ริชำ�ริะเงินิ บริิษััทส�ม�ริถปีฏิิบัต้ิต้�มเง่�อนิไข
กิ�ริกิู้ย่มเงินิต้�มข้อต้กิลิงกัิบเจ้�หนิี�ที�ให้กิ�ริสนัิบสนิุนิเงินิกิู้แกิ�
บริิษััท แลิะส�ม�ริถชำ�ริะหนิี�ค่นิต้ริงต้�มกิำ�หนิดำ จนิกิริะทั�ง 
บริิษััทไดำ้ริับคว�มเช่�อถ่อจ�กิธุนิ�ค�ริแลิะสถ�บันิกิ�ริเงินิ
หลิ�ยแห�งม�กิขึ�นิ เห็นิไดำ้จ�กิ บริิษััทไดำ้ริับวงเงินิสินิเช่�อเพีิ�มขึ�นิ 
แลิะไดำ้ริับอัต้ริ�ดำอกิเบี�ยแลิะค��ธุริริมเนิียมที�ต้ำ��กิว��อัต้ริ�
ม�ต้ริฐ�นิธุนิ�ค�ริ

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

พึนักงาน : บริิษััทไดำ้มีกิ�ริปีริะชุมพีนิักิง�นิปีริะจำ�ปีี เพี่�อส่�อส�ริ
เกิี�ยวกิับนิโยบ�ย วิสัยทัศันิ์ แลิะทิศัท�งในิกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจ
ปีริะจำ�ปีีที�ชัดำเจนิให้กิับพีนิักิง�นิทุกิคนิไดำ้ริับทริ�บ แลิะมีคู�ม่อ
พีนิักิง�นิเพี่�อให้พีนิักิง�นิริับทริ�บกิฎริะเบียบข้อพีึงปีฏิิบัต้ิ 
บทลิงโทษั ริวมถึงสวัสดำิกิ�ริที�ให้กิับพีนิักิง�นิทุกิคนิ ซั่ึ�งเปี็นิกิ�ริ
ปีฏิิบัต้ิอย��งเท��เทียม เปีิดำเผยแลิะเปี็นิธุริริมกิับพีนิักิง�นิ 

บริิษััทไดำ้เล็ิงเห็นิถึงคุณค��ของบุคลิ�กิริที�ริ�วมพัีฒนิ�ให้บริิษััทมี
คว�มเต้ิบโต้ ดำังนิั�นิ บริิษััทจึงไดำ้ให้คว�มใส�ใจในิคุณภั�พีชีวิต้
ของพีนิักิง�นิ โดำยจัดำให้มีมีบัต้ริปีริะกิันิสุขภั�พีให้กิับพีนิักิง�นิ
ในิกิริณีที�ต้้องเข้�พัีกิริักิษั�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�ริพัีฒนิ�บุคลิ�กิริ บริิษััทเห็นิคว�มสำ�คัญ่ว��องค์กิริจะ
เต้ิบโต้ไดำ้ดำ้วยพีนิักิง�นิที�มีคุณภั�พี จึงไดำ้มีกิ�ริจัดำอบริมเพี่�อ
พีัฒนิ�ศัักิยภั�พีของพีนัิกิง�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�ริพัีฒนิ�ริะบบง�นิให้มีปีริะสิทธุิภั�พีม�กิขึ�นิ โดำย
มีกิ�ริพัีฒนิ�ริะบบคอมพีิวเต้อริ์ โปีริแกิริมต้��งๆ ขึ�นิม�ริองริับ
กิ�ริทำ�ง�นิของพีนิักิง�นิ ทำ�ให้ส�ม�ริถควบคุมกิ�ริทำ�ง�นิไดำ้
อย��งมีปีริะสิทธุิภั�พีม�กิขึ�นิ แลิะไดำ้มีกิ�ริจัดำฝ้ึกิอบริมพีนัิกิง�นิ
ให้มีคว�มเข้�ใจในิริะบบง�นิต้��งๆ อย��งต้�อเนิ่�อง แลิะมีทีม IT 
ให้กิ�ริดูำแลิอย��งใกิลิ้ชิดำ นิอกิจ�กินิี�ยังไดำ้มีพีัฒนิ�ทักิษัะท�งทีม
ง�นิข�ย พีนิักิง�นิบัญ่ชีแลิะฝ้่�ยต้��งๆ ให้มีทักิษัะในิง�นิม�กิขึ�นิ 
ต้ลิอดำจนิไดำ้พีัฒนิ�ทักิษัะกิ�ริบริิห�ริง�นิของพีนัิกิง�นิริะดำับ
กิลิ�งให้มีศัักิยภั�พีในิกิ�ริควบคุมดำูแลิง�นิม�กิขึ�นิ

นิอกิจ�กินิี� บริิษััทยังส�งเสริิมให้พีนิักิง�นิมีสัมพีันิธุ์ภั�พีที�ดำีต้�อ
กิันิริะหว��งพีนัิกิง�นิแลิะผู้บริิห�ริของบริิษััท โดำยจัดำให้มีห้อง
ท�นิข้�วเพี่�อให้พีนิักิง�นิแลิะผู้บริิห�ริไดำ้พีบปีะสังสริริค์กิันิ
ริะหว��งพีกัิริบัปีริะท�นิอ�ห�ริ แลิะบริษัิัทไดำจ้ดัำห�อ�ห�ริสำ�เริจ็ริปูี
ฟื้ริีให้กิับพีนัิกิง�นิไดำ้ริับปีริะท�นิเปี็นิอ�ห�ริว��ง นิอกิจ�กินิี�
บริิษััทยังมีริ้�นิเคริ่�องดำ่�มสวัสดำิกิ�ริพีนัิกิง�นิริ�ค�ย�อมเย�ว์ 
เพี่�อให้พีนิักิง�นิส�ม�ริถชงเคริ่�องดำ่�มดำ้วยต้ัวเองอีกิดำ้วย

ในิส�วนิของโริงง�นิ ซั่ึ�งส�วนิใหญ่�เปี็นิบุคลิ�กิริที�มีถิ�นิฐ�นิอยู�ต้��ง
จังหวัดำเปี็นิส�วนิใหญ่� บริิษััทไดำ้เล็ิงเห็นิคว�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

นิอกิจ�กินิี� บริษัิัทยงัใหค้ว�มสำ�คญั่กิบัวนัิเกิดิำของพีนิกัิง�นิแต้�ลิะ
คนิ จึงไดำ้กิำ�หนิดำให้วันิเกิิดำของพีนิักิง�นิง�นิแต้�ลิะคนิเปี็นิวันิ
หยุดำพิีเศัษั 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 บริิษััทใช้เคร่ิ�องจักิริที�ทันิสมัย โดำยวัสดำุที�
เหลิ่อจ�กิกิ�ริผลิิต้ส�ม�ริถริีไซั่เคิลิแลิ้วนิำ�กิลิับม�ใช้ไดำ้อีกิ จึง
อ�จจะกิลิ��วไดำ้ว�� กิริะบวนิกิ�ริผลิิต้ของบริิษััทไม�สริ้�งมลิพิีษั
ต้�อสิ�งแวดำลิอ้ม ปีริะกิอบกิบัที�ต้ั�งโริงง�นิอยู�ในินิคิมอตุ้ส�หกิริริม (
พี่�นิที�สีม�วง) ไม�ต้ิดำกิับเขต้ชุมชนิ จึงไม�ส�งผลิกิริะทบต้�อชุมชนิ
โดำยริอบโริงง�นิ 

ทั�งนิี� บริิษััทให้คว�มสำ�คัญ่กิับกิ�ริใช้พีลิังง�นิสะอ�ดำจึงไดำ้จัดำซั่่�อ
ริถบริริทกุิซึั่�งใช้ก๊ิ�ซั่ NGV ม�ใช้ในิกิ�ริจดัำส�งสนิิค้�ให้กิบัลิกูิค้�ด้ำวย 

สิังคมิและชุมิชน
บริิษััทเห็นิคว�มสำ�คัญ่ของเด็ำกิ ซั่ึ�งต้�อไปีจะเป็ีนิอนิ�คต้ของช�ติ้ 
โดำยริ�วมบริิจ�คทุนิทริัพีย์ให้กิับมูลินิิธุิ 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�งวันิแลิะริถรัิบส�งให้กิับเด็ำกิในิ
ชุมชนิ โดำยไม�คิดำค��ใช้จ��ย นิอกิจ�กินิี�บริิษััทยังไดำ้บริิจ�ค
ทุนิทริัพีย์แลิะริ�วมทำ�กิิจกิริริมกิับเดำ็กิในิสถ�นิสงเคริ�ะห์บ้�นิ
มห�เมฆอีกิดำ้วย
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ผูู้้ก�ากับดูแล : บริิษััทไดำ้ปีฏิิบัต้ิต้�มกิฎหม�ย ริะเบียบ หลิักิเกิณฑ์ ์
ขอ้กิำ�หนิดำต้��งๆ ที�เกิี�ยวขอ้งกิบักิ�ริปีริะกิอบธุรุิกิจิโดำย ดำำ�เนินิิง�นิ
ต้�มหลิักิกิ�ริกิำ�กัิบดำูแลิกิิจกิ�ริที�ดำี 

สิื�อมิวลชน : บริิษััทไดำ้ให้คว�มสำ�คัญ่ในิกิ�ริส่�อส�ริ-ต้ิดำต้�อง�นิ
แลิะให้ข��วกิับส่�อมวลิชนิ มีกิ�ริให้ข��วอย��งสมำ��เสมอ โดำยมี
กิ�ริต้ริวจสอบข้อมูลิข��วส�ริให้มีคว�มถูกิต้้องแลิะเปี็นิไปีต้�ม
เจต้นิ�ริมณ์ของบริิษััท 

 2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำางาน 
บริิษััทให้คว�มสำ�คัญ่อย��งยิ�งในิเริ่�องคว�มปีลิอดำภััย อ�ชีว
อนิ�มัย แลิะสภั�พีแวดำลิ้อมในิกิ�ริทำ�ง�นิ แลิะไดำ้ต้ริะหนิักิถึง
ผลิที�เกิิดำขึ�นิจ�กิอัคคีภััย ในิอันิที�จะทำ�ให้เกิิดำกิ�ริบ�ดำเจ็บ หริ่อ 
สูญ่เสียชีวิต้ แลิะเกิิดำคว�มเสียห�ยแกิ�อ�ค�ริสถ�นิที� แลิะ
เคร่ิ�องจักิริอุปีกิริณ์ต้��งๆ ของบริิษััท บริิษััทจึงกิำ�หนิดำให้มี
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�ริดัำบเพีลิิงขั�นิต้้นิ (Fire Drill) 
กิ�ริฝ้ึกิซั่้อมดำับเพีลิิงแลิะอพียพีหนิีไฟื้ต้�มกิฎหม�ยเปี็นิปีริะจำ�
ทุกิปีี กิ�ริฝึ้กิซ้ั่อมต้�มแผนิปีฏิิบัต้ิกิ�ริฉุกิเฉินิของบริิษััท ต้ลิอดำ
จนิจัดำห�อุปีกิริณ์ปี้องกัินิอันิต้ริ�ยส�วนิบุคคลิ (Personal 
Protective Equipment) ให้กิับพีนิักิง�นิอีกิดำ้วย 

3. มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกมาตรการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแส 
บริษัิัทจัดำใหม้ชี�องท�งในิกิ�ริแจ้งเบ�ะแสแลิะรัิบเร่ิ�องขอ้ริอ้งเรีิยนิ
ของทั�งจ�กิบุคคลิภั�ยนิอกิแลิะพีนัิกิง�นิ โดำยไดำ้กิำ�หนิดำ
กิริะบวนิกิ�ริ แลิะขั�นิต้อนิในิกิ�ริแจ้งเบ�ะแส ซั่ึ�งไดำ้เปีิดำเผยไว้
ในิ website ของบริิษััท โดำย บริิษััทจัดำให้มีช�องท�งในิกิ�ริแจ้ง
เบ�ะแส หริ่อข้อริ้องเรีิยนิ ในิกิริณีที�สงสัยว��จะมีกิ�ริกิริะทำ�ผิดำ
จริริย�บริริณธุุริกิิจ กิ�ริกิริะทำ�ผิดำกิฎหม�ย ริวมถึงพีฤต้ิกิริริมที�
ส�อถึงกิ�ริทุจริิต้ หริ่อกิ�ริปีฏิิบัต้ิที�ไม�เท��เทียมกัินิ ผ��นิช�องท�ง 
ดำังนิี�

• ส�งท�ง internet ผ��นิเว็บไซั่ต้์ของบริิษััทในิช�องท�งกิ�ริแจ้ง
เบ�ะแสแลิะข้อริ้องเริียนิ หริ่อ

• ส�งท�ง E- Mail : whistleblow@buildersmart.com
• โทริศััพีท์ ถึง เลิข�นิุกิ�ริบริิษััท 

หม�ยเลิขโทริศััพีท์ 02-683-4900 ต้�อ 408
• ส�งจดำหม�ยลิงทะเบียนิถึง เลิข�นิุกิ�ริบริิษััท

ทั�งนิี� บริิษััทมีม�ต้ริกิ�ริคุ้มคริองผู้แจ้งเบ�ะแสหริ่อผู้ริ้องเรีิยนิ 
โดำยจะเกิ็บข้อมูลิแลิะต้ัวต้นิของผู้แจ้งเบ�ะแส ผู้ริ้องเริียนิแลิะ
ผู้ถูกิริ้องเริียนิเปี็นิคว�มลิับ แลิะจะเปีิดำเผยข้อมูลิเท��ที�จำ�เปี็นิ 

โดำยคำ�นิึงถึงคว�มปีลิอดำภััย แลิะคว�มเสียห�ยของผู้ริ�ยง�นิ
แหลิ�งที�ม�ของข้อมูลิ หริ่อบุคคลิที�เกิี�ยวข้อง โดำย บริิษััทจะไม�
กิริะทำ�กิ�ริใดำอันิไม�เปี็นิธุริริมต้�อผู้แจ้งเบ�ะแส หริ่อผู้ริ้องเริียนิ 
ไม�ว��จะโดำยกิ�ริเปีลิี�ยนิแปีลิงต้ำ�แหนิ่งง�นิ ลิักิษัณะง�นิ สถ�นิ
ที�ทำ�ง�นิ สั�งพีักิง�นิ ข�มขู� ริบกิวนิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิ เลิิกิจ้�ง หริ่อ
กิริะทำ�กิ�ริอ่�นิใดำที�มีลิักิษัณะเปี็นิกิ�ริปีฏิิบัต้ิอย��งไม�เปี็นิธุริริมต้�อ
ผู้แจ้งเบ�ะแส ผู้ริ้องเริียนิ หริ่อผู้ให้คว�มริ�วมม่อในิกิ�ริต้ริวจ
สอบข้อเท็จจริิง

บริษัิัทไม�เคยมีปีริะวัต้กิิ�ริฝ่้�ฝ้้นิกิฎหม�ยด้ำ�นิแริงง�นิ กิ�ริจ้�งง�นิ 
ผู้บริิโภัค กิ�ริแข�งขันิท�งกิ�ริค้� โดำยที�ผ��นิม� บริิษััทไม�เคยมี
กิ�ริริ�ยง�นิหริ่อกิ�ริริ้องเริียนิเกิี�ยวกัิบกิ�ริกิริะทำ�ผิดำจริริย�
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 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
(Disclosure and Transparency)

1. การเปิดเผยข้อมูลของบริษััท นิอกิเหนิ่อไปีจ�กิกิ�ริเปีิดำ
เผยริ�ยง�นิท�งกิ�ริเงินิหริ่อส�ริสนิเทศัอ่�นิๆ ต้�อส�ธุ�ริณะผ��นิ
ช�องท�งต้��งๆ ต้�มเง่�อนิไขที�กิฎหม�ยกิำ�หนิดำอย��งเคริ�งครัิดำ 
คริบถ้วนิ แลิะต้ริงเวลิ�แลิ้วนิั�นิ บริิษััทจะเปีิดำเผยข้อมูลิต้�อไปีนิี�
เพี่�อแสดำงถึงคว�มโปีริ�งใสในิกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจ ค่อ

1) ขอ้มูลิเผยแพีริ�แลิะข ��วส�ริผ��นิเว็บไซั่ต้์ของต้ลิ�ดำหลิกัิ
ทริัพีย์ฯ แลิะเว็บไซั่ต้์ของบริิษััท

2) ข้อมูลิท�งกิ�ริเงินิผ��นิเว็บไซั่ต้์ www.setsmart.com ซั่ึ�ง
บริิษััทนิำ�ส�งข้อมูลิงบกิ�ริเงินิทุกิคริั�งพีริ้อมกิับข้อมูลิที�จัดำส�ง
ไปียังต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ฯ แลิะสำ�นิักิง�นิ กิ.ลิ.ต้.

3) แบบแสดำงริ�ยกิ�ริข้อมูลิปีริะจำ�ปีี/ริ�ยง�นิปีริะจำ�ปีี (แบบ 
56-1 One Report)

4) ในิส�วนิของง�นิผู้ลิงทุนิสัมพีันิธุ์ (Investor Relation) นิั�นิ 
บริิ ษััทยังไม �ไดำ ้จัดำต้ั� งหนิ่วยง�นิขึ�นิม�เฉพี�ะ แต้�ไดำ ้
มอบหม�ยให้ นิ�ยสัญ่ชัย เนิ่�องสิทธุิ� เปี็นิผู้ดำูแลิกิ�ริติ้ดำต้�อ
ส่�อส�ริกิับผู้ลิงทุนิ ผู้ถ่อหุ้นิ ริวมทั�งนิักิวิเคริ�ะห์ แลิะผู้ที�
เกิี�ยวข้อง โดำยส�ม�ริถต้ิดำต้�อไดำ้ที�หม�ยเลิขโทริศััพีท์ของ
บริิษััท ค่อ 0-2683-4900 

ในิปีี 2564 บริิษััทไดำ้เปีิดำโอกิ�สให้นัิกิลิงทุนิ นิักิวิเคริ�ะห์ แลิะ
ผู้ที�สนิใจทั�วไปี ไดำ้มีโอกิ�สริับข้อมูลิข��วส�ริโดำยต้ริงจ�กิท�ง
ผู้บริิห�ริของบริิษััท ในิง�นิต้��งๆ เช�นิ opportunity day, MAI 
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ผูู้้ก�ากับดูแล : บริิษััทไดำ้ปีฏิิบัต้ิต้�มกิฎหม�ย ริะเบียบ หลิักิเกิณฑ์ ์
ขอ้กิำ�หนิดำต้��งๆ ที�เกิี�ยวขอ้งกิบักิ�ริปีริะกิอบธุรุิกิจิโดำย ดำำ�เนินิิง�นิ
ต้�มหลิักิกิ�ริกิำ�กัิบดำูแลิกิิจกิ�ริที�ดำี 

สิื�อมิวลชน : บริิษััทไดำ้ให้คว�มสำ�คัญ่ในิกิ�ริส่�อส�ริ-ต้ิดำต้�อง�นิ
แลิะให้ข��วกิับส่�อมวลิชนิ มีกิ�ริให้ข��วอย��งสมำ��เสมอ โดำยมี
กิ�ริต้ริวจสอบข้อมูลิข��วส�ริให้มีคว�มถูกิต้้องแลิะเปี็นิไปีต้�ม
เจต้นิ�ริมณ์ของบริิษััท 

 2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำางาน 
บริิษััทให้คว�มสำ�คัญ่อย��งยิ�งในิเริ่�องคว�มปีลิอดำภััย อ�ชีว
อนิ�มัย แลิะสภั�พีแวดำลิ้อมในิกิ�ริทำ�ง�นิ แลิะไดำ้ต้ริะหนิักิถึง
ผลิที�เกิิดำขึ�นิจ�กิอัคคีภััย ในิอันิที�จะทำ�ให้เกิิดำกิ�ริบ�ดำเจ็บ หริ่อ 
สูญ่เสียชีวิต้ แลิะเกิิดำคว�มเสียห�ยแกิ�อ�ค�ริสถ�นิที� แลิะ
เคร่ิ�องจักิริอุปีกิริณ์ต้��งๆ ของบริิษััท บริิษััทจึงกิำ�หนิดำให้มี
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�ริดัำบเพีลิิงขั�นิต้้นิ (Fire Drill) 
กิ�ริฝ้ึกิซั่้อมดำับเพีลิิงแลิะอพียพีหนิีไฟื้ต้�มกิฎหม�ยเปี็นิปีริะจำ�
ทุกิปีี กิ�ริฝึ้กิซ้ั่อมต้�มแผนิปีฏิิบัต้ิกิ�ริฉุกิเฉินิของบริิษััท ต้ลิอดำ
จนิจัดำห�อุปีกิริณ์ปี้องกัินิอันิต้ริ�ยส�วนิบุคคลิ (Personal 
Protective Equipment) ให้กิับพีนิักิง�นิอีกิดำ้วย 

3. มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกมาตรการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแส 
บริษัิัทจัดำใหม้ชี�องท�งในิกิ�ริแจ้งเบ�ะแสแลิะรัิบเร่ิ�องขอ้ริอ้งเรีิยนิ
ของทั�งจ�กิบุคคลิภั�ยนิอกิแลิะพีนิักิง�นิ โดำยไดำ้กิำ�หนิดำ
กิริะบวนิกิ�ริ แลิะขั�นิต้อนิในิกิ�ริแจ้งเบ�ะแส ซั่ึ�งไดำ้เปีิดำเผยไว้
ในิ website ของบริิษััท โดำย บริิษััทจัดำให้มีช�องท�งในิกิ�ริแจ้ง
เบ�ะแส หริ่อข้อริ้องเรีิยนิ ในิกิริณีที�สงสัยว��จะมีกิ�ริกิริะทำ�ผิดำ
จริริย�บริริณธุุริกิิจ กิ�ริกิริะทำ�ผิดำกิฎหม�ย ริวมถึงพีฤต้ิกิริริมที�
ส�อถึงกิ�ริทุจริิต้ หริ่อกิ�ริปีฏิิบัต้ิที�ไม�เท��เทียมกัินิ ผ��นิช�องท�ง 
ดำังนิี�

• ส�งท�ง internet ผ��นิเว็บไซั่ต้์ของบริิษััทในิช�องท�งกิ�ริแจ้ง
เบ�ะแสแลิะข้อริ้องเริียนิ หริ่อ

• ส�งท�ง E- Mail : whistleblow@buildersmart.com
• โทริศััพีท์ ถึง เลิข�นุิกิ�ริบริิษััท 

หม�ยเลิขโทริศััพีท์ 02-683-4900 ต้�อ 408
• ส�งจดำหม�ยลิงทะเบียนิถึง เลิข�นุิกิ�ริบริิษััท

ทั�งนิี� บริิษััทมีม�ต้ริกิ�ริคุ้มคริองผู้แจ้งเบ�ะแสหริ่อผู้ริ้องเรีิยนิ 
โดำยจะเกิ็บข้อมูลิแลิะต้ัวต้นิของผู้แจ้งเบ�ะแส ผู้ริ้องเริียนิแลิะ
ผู้ถูกิริ้องเริียนิเปี็นิคว�มลิับ แลิะจะเปีิดำเผยข้อมูลิเท��ที�จำ�เปี็นิ 

โดำยคำ�นิึงถึงคว�มปีลิอดำภััย แลิะคว�มเสียห�ยของผู้ริ�ยง�นิ
แหลิ�งที�ม�ของข้อมูลิ หริ่อบุคคลิที�เกิี�ยวข้อง โดำย บริิษััทจะไม�
กิริะทำ�กิ�ริใดำอันิไม�เปี็นิธุริริมต้�อผู้แจ้งเบ�ะแส หริ่อผู้ริ้องเริียนิ 
ไม�ว��จะโดำยกิ�ริเปีลิี�ยนิแปีลิงต้ำ�แหนิ่งง�นิ ลิักิษัณะง�นิ สถ�นิ
ที�ทำ�ง�นิ สั�งพีักิง�นิ ข�มขู� ริบกิวนิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิ เลิิกิจ้�ง หริ่อ
กิริะทำ�กิ�ริอ่�นิใดำที�มีลิักิษัณะเปี็นิกิ�ริปีฏิิบัต้ิอย��งไม�เปี็นิธุริริมต้�อ
ผู้แจ้งเบ�ะแส ผู้ริ้องเริียนิ หริ่อผู้ให้คว�มริ�วมม่อในิกิ�ริต้ริวจ
สอบข้อเท็จจริิง

บริษัิัทไม�เคยมีปีริะวัต้กิิ�ริฝ่้�ฝ้้นิกิฎหม�ยด้ำ�นิแริงง�นิ กิ�ริจ้�งง�นิ 
ผู้บริิโภัค กิ�ริแข�งขันิท�งกิ�ริค้� โดำยที�ผ��นิม� บริิษััทไม�เคยมี
กิ�ริริ�ยง�นิหริ่อกิ�ริริ้องเริียนิเกิี�ยวกัิบกิ�ริกิริะทำ�ผิดำจริริย�
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 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
(Disclosure and Transparency)

1. การเปิดเผยข้อมูลของบริษััท นิอกิเหนิ่อไปีจ�กิกิ�ริเปีิดำ
เผยริ�ยง�นิท�งกิ�ริเงินิหริ่อส�ริสนิเทศัอ่�นิๆ ต้�อส�ธุ�ริณะผ��นิ
ช�องท�งต้��งๆ ต้�มเง่�อนิไขที�กิฎหม�ยกิำ�หนิดำอย��งเคริ�งครัิดำ 
คริบถ้วนิ แลิะต้ริงเวลิ�แลิ้วนิั�นิ บริิษััทจะเปีิดำเผยข้อมูลิต้�อไปีนิี�
เพี่�อแสดำงถึงคว�มโปีริ�งใสในิกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจ ค่อ

1) ขอ้มูลิเผยแพีริ�แลิะข ��วส�ริผ��นิเว็บไซั่ต้์ของต้ลิ�ดำหลิกัิ
ทริัพีย์ฯ แลิะเว็บไซั่ต้์ของบริิษััท

2) ข้อมูลิท�งกิ�ริเงินิผ��นิเว็บไซั่ต้์ www.setsmart.com ซั่ึ�ง
บริิษััทนิำ�ส�งข้อมูลิงบกิ�ริเงินิทุกิคริั�งพีริ้อมกิับข้อมูลิที�จัดำส�ง
ไปียังต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ฯ แลิะสำ�นิักิง�นิ กิ.ลิ.ต้.

3) แบบแสดำงริ�ยกิ�ริข้อมูลิปีริะจำ�ปีี/ริ�ยง�นิปีริะจำ�ปีี (แบบ 
56-1 One Report)

4) ในิส�วนิของง�นิผู้ลิงทุนิสัมพีันิธุ์ (Investor Relation) นิั�นิ 
บริิ ษััทยังไม �ไดำ ้จัดำต้ั� งหนิ่วยง�นิขึ�นิม�เฉพี�ะ แต้�ไดำ ้
มอบหม�ยให้ นิ�ยสัญ่ชัย เนิ่�องสิทธุิ� เปี็นิผู้ดำูแลิกิ�ริติ้ดำต้�อ
ส่�อส�ริกิับผู้ลิงทุนิ ผู้ถ่อหุ้นิ ริวมทั�งนิักิวิเคริ�ะห์ แลิะผู้ที�
เกิี�ยวข้อง โดำยส�ม�ริถต้ิดำต้�อไดำ้ที�หม�ยเลิขโทริศััพีท์ของ
บริิษััท ค่อ 0-2683-4900 

ในิปีี 2564 บริิษััทไดำ้เปีิดำโอกิ�สให้นัิกิลิงทุนิ นิักิวิเคริ�ะห์ แลิะ
ผู้ที�สนิใจทั�วไปี ไดำ้มีโอกิ�สริับข้อมูลิข��วส�ริโดำยต้ริงจ�กิท�ง
ผู้บริิห�ริของบริิษััท ในิง�นิต้��งๆ เช�นิ opportunity day, MAI 
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Forum แลิะง�นิบริิษััทจดำทะเบียนิพีบนิักิลิงทุนิในิต้��งจังหวัดำ 
นิอกิจ�กินิี� บริิษััทยังไดำ้ให้ข้อมูลิข��วส�ริผ��นิส่�อมวลิชนิ
หลิ�ยแขนิง เช�นิ ให้สัมภั�ษัณ์ในิริ�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 ต้ลิอดำจนิมีกิ�ริพิีจ�ริณ�ถึงคว�มสมเหตุ้สมผลิแลิะ
คว�มริอบคอบในิกิ�ริจัดำทำ�งบกิ�ริเงินิของบริิษััท แลิะเพี่�อให้
ผู้มีส�วนิไดำ้ส�วนิเสียเกิิดำคว�มเช่�อมั�นิต้�อริ�ยง�นิท�งกิ�ริเงินิที�
บริษัิัทจดัำทำ�ขึ�นิว�� เปีน็ิไปีต้�มวตั้ถปุีริะสงคข์�้งต้น้ิ คณะกิริริมกิ�ริ
บริิษัทัจึงแต้�งต้ั�งคณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ เพี่�อทำ�หนิ้�ที�สอบท�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
ในิวิช�ชีพี มีคว�มเปี็นิอิสริะ แลิะไดำ้ริับคว�มเห็นิชอบจ�กิ
สำ�นัิกิง�นิ กิ.ลิ.ต้. โดำยงบกิ�ริเงินิของบริิษััทไดำ้ริับกิ�ริรัิบริอง
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�ริบริิษััทปีริะกิอบดำ้วยผู้ทริงคุณวุฒิที�มีคว�มริู ้
คว�มส�ม�ริถ แลิะปีริะสบกิ�ริณ์จ�กิหลิ�กิหลิ�ยอ�ชีพี ที�เปี็นิ
ปีริะโยชนิ์ในิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิของคณะกิริริมกิ�ริ แลิะมีคว�มเปี็นิ
อิสริะในิกิ�ริต้ัดำสินิใจเพี่�อปีริะโยชนิ์สูงสุดำของบริิษััทแลิะผู้ถ่อหุ้นิ
โดำยริวม คณะกิริริมกิ�ริไดำ้มีส�วนิริ�วมในิกิ�ริกิำ�หนิดำ แลิะ/หริ่อ
ให้คว�มเห็นิชอบ วิสัยทัศันิ์ ภั�ริกิิจ กิลิยุทธุ์ 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�งดูำแลิให้มี

กิริะบวนิกิ�ริปีริะเมินิคว�มเหม�ะสมของกิ�ริควบคุมภั�ยในิ 
กิ�ริต้ริวจสอบภั�ยในิ กิ�ริบริิห�ริคว�มเสี�ยง 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 � งกิำ�หนิดำให้
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ปีริะกิอบดำ้วยกิริริมกิ�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

สดัำส�วนิม�กิกิว�� 1 ในิ 3 ของจำ�นิวนิกิริริมกิ�ริทั�งคณะ 

4.1.2 คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้กิำ�หนิดำโคริงสริ้�งของ
คณะกิริริมกิ�ริ ให้ปีริะกิอบดำ้วยกิริริมกิ�ริที�มี
คุณสมบัต้ิ หลิ�กิหลิ�ย โดำยเปี็นิบุคคลิที�มีคว�มริู ้
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�นัิกิง�นิ กิ.ลิ.ต้. 

4.1.3 บริษัิัทมีกิ�ริแบ�งแยกิบทบ�ทหน้ิ�ที� แลิะคว�มรัิบผิดำชอบ
ในิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของคณะกิริริมกิ�ริบริิษััทแลิะ
ฝ้่�ยบริิห�ริ ออกิจ�กิกิันิอย��งชัดำเจนิ แลิะเปี็นิ
ลิ�ยลิักิษัณ์อักิษัริ

4.1.4 กิริริมกิ�ริบริิษััทมีว�ริะกิ�ริดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่ง 3 ปีี ในิ
กิ�ริปีริะชุมส�มัญ่ผู ้ถ่อหุ ้นิปีริะจำ�ปี ีทุกิคริั�ง ให ้
กิริริมกิ�ริจำ�นิวนิ 1 ในิ 3 ออกิจ�กิต้ำ�แหนิ่ง โดำยให้
กิริริมกิ�ริที�ดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งนิ�นิที�สุดำเปี็นิผู้ออกิจ�กิ
ต้ำ�แหนิ่ง ทั�งนิี� ไม�ไดำ้มีกิ�ริกิำ�หนิดำจำ�นิวนิปีีในิ
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 
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68 บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

4.1.5 คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทต้ริะหนัิกิถงึคว�มสำ�คัญ่ในิเร่ิ�อง
กิ�ริปีฏิิบัต้ิหนิ้�ที�อย��งมีปีริะสิทธุิภั�พีในิฐ�นิะ
กิริริมกิ�ริบริิษััท จึงมีนิโยบ�ยกิ�ริดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่ง 
กิริริมกิ�ริในิบริิษััทอ่�นิเพี่�อให้สอดำคลิ้องกิับแนิว
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
ถ่อหุ้นิไดำ้ กิ็ต้�อเม่�อไดำ้ริับกิ�ริอนิุมัต้ิจ�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�มดูำแลิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิแลิะกิ�ริกิำ�หนิดำทิศัท�ง
ในิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของบริิษััทย�อย ทั�งนิี� เพ่ี�อให้มั�นิใจ
ว�� บริษัิัทส�ม�ริถต้ดิำต้�มควบคมุดำแูลิกิ�ริดำำ�เนินิิง�นิ
ของบริิษััทย�อยไดำ้อย��งมีปีริะสิทธุิภั�พี 

นิอกิจ�กินิี� คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้จัดำให้มีคณะกิริริมกิ�ริชุดำ
ต้��งๆ เพี่�อช�วยศึักิษั�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.  ปีฏิิบั ติ้หนิ ้�ที� ให ้ เปี ็นิไปีต้�มกิฎหม�ย วัต้ถุปีริะสงค ์ 

ข้อบังคับของบริิษััท ต้ลิอดำจนิมต้ิของที�ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิดำ้วย
คว�มซ่ั่�อสัต้ย์สุจริิต้ แลิะริะมัดำริะวังรัิกิษั�ผลิปีริะโยชนิ์ของ
บริิษััท

2.  กิำ�หนิดำเป้ี�หม�ย แนิวท�ง นิโยบ�ย แผนิง�นิ แลิะงบปีริะม�ณ
ของบริิษััท ควบคุมกิำ�กิับดำูแลิกิ�ริบริิห�ริ กิ�ริจัดำกิ�ริของ
ฝ้่�ยบริิห�ริหริ่อของบุคคลิใดำๆ ซั่ึ�งไดำ้ริับมอบหม�ยให้
ดำำ�เนิินิง�นิดำังกิลิ��ว เพี่�อให้แนิ่ใจว��ฝ้่�ยบริิห�ริหริ่อบุคคลิ
ใดำๆ นิั�นิ ไดำ้ปีฏิิบัต้ิต้�มนิโยบ�ยที�คณะกิริริมกิ�ริกิำ�หนิดำ

3. มีอำ�นิ�จแต้�งตั้�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�
บุคคลิดัำงกิลิ��วนิั�นิ ต้�มที�คณะกิริริมกิ�ริเห็นิสมควริซั่ึ�งเปี็นิ
อำ�นิ�จที�ต้�มกิฎหม�ยหริ่อต้�มข้อบังคับบริิษััทมิไดำ้กิำ�หนิดำ
ไว้ว��เปี็นิอำ�นิ�จของผู้ถ่อหุ้นิ

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�กัิบดำูแลิให้มี
กิ�ริเปีิดำเผยข้อมูลิริวมทั�งจัดำทำ�ริ�ยง�นิต้��งๆ ให้ถูกิต้้อง
คริบถ้วนิแลิะเปี็นิไปีต้�มเกิณฑ์์แลิะม�ต้ริฐ�นิที�กิำ�หนิดำ

6. มีหนิ้�ที�กิำ�กัิบให้บริิษััทมีริะบบกิ�ริควบคุมภั�ยในิ แลิะกิ�ริ
ต้ริวจสอบภั�ยในิที�มีปีริะสิทธุิภั�พีโดำยจัดำให้มีหนิ่วยง�นิ
ต้ริวจสอบภั�ยในิเปี็นิผู้ต้ิดำต้�มแลิะดำำ�เนิินิกิ�ริริ�วมแลิะ
ปีริะส�นิง�นิกัิบคณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ

7. มีหนิ้�ที�จัดำให้มีกิ�ริจัดำทำ�ริ�ยง�นิท�งกิ�ริเงินิแลิะต้้องจัดำให้
มีผู ้สอบบัญ่ชีต้ริวจสอบ แลิะ/หริ่อ สอบท�นิริ�ยง�นิ
ท�งกิ�ริเงินินิั�นิให้เสริ็จกิ�อนิจะมีกิ�รินิำ�เสนิอต้�อที�ปีริะชุมผู้
ถ่อหุ้นิ

8. ดำำ�เนิินิกิ�ริในิเริ่�องดัำงต้�อไปีนีิ�เม่�อไดำ้รัิบอนิุมัต้ิจ�กิที�ปีริะชุม
ผู้ถ่อหุ้นิดำ้วยคะแนินิเสียงไม�นิ้อยกิว��ส�มในิสี� (3/4) ของ
จำ�นิวนิเสยีงทั�งหมดำของผูถ้อ่หุน้ิซึั่�งม�ปีริะชมุแลิะมสีทิธุอิอกิ
เสียงลิงคะแนินิ ทั�งนิี� กิริริมกิ�ริซึั่�งมีส�วนิไดำ้เสียหริ่อมี
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�ริซ่ั่�อ หริ่อริับโอนิกิิจกิ�ริของบริิษััทเอกิชนิหริ่อบริิษััท

มห�ชนิอ่�นิม�เปี็นิของบริิษััท
(ค) กิ�ริทำ� แกิ้ไข หริ่อยกิเลิิกิสัญ่ญ่�เกิี�ยวกิับกิ�ริให้เช��

กิิ จกิ�ริของบริิ ษััททั� งหมดำหริ่อบ�งส � วนิที� สำ�คัญ่ 
กิ�ริมอบหม�ยให้บุคคลิอ่�นิใดำเข้�จัดำกิ�ริธุุริกิิจของ
บริิษััท หริ่อกิ�ริควบริวมกิิจกิ�ริกิับบุคคลิอ่�นิโดำยมี
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�ดำหลิักิทริัพีย์แห�งปีริะเทศัไทย ริวมทั�ง
กิฎหม�ยว��ดำว้ยหลิกัิทริพัียแ์ลิะต้ลิ�ดำหลิกัิทริพัียเ์กิี�ยวกิบักิ�ริ
ทำ�ริ�ยกิ�ริเกิี�ยวโยงกิันิ หริ่อริ�ยกิ�ริเกิี�ยวกิับกิ�ริไดำ้ม�หริ่อ
จำ�หนิ่�ยไปีซั่ึ�งสินิทริัพีย์ของ บริิษััทหริ่อบริิษััทย�อย
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4.1.5 คณะกิริริมกิ�ริบริษัิัทต้ริะหนัิกิถงึคว�มสำ�คัญ่ในิเร่ิ�อง
กิ�ริปีฏิิบัต้ิหนิ้�ที�อย��งมีปีริะสิทธุิภั�พีในิฐ�นิะ
กิริริมกิ�ริบริิษััท จึงมีนิโยบ�ยกิ�ริดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่ง 
กิริริมกิ�ริในิบริิษััทอ่�นิเพี่�อให้สอดำคลิ้องกิับแนิว
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
ถ่อหุ้นิไดำ้ กิ็ต้�อเม่�อไดำ้ริับกิ�ริอนิุมัต้ิจ�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�มดูำแลิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิแลิะกิ�ริกิำ�หนิดำทิศัท�ง
ในิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของบริิษััทย�อย ทั�งนิี� เพ่ี�อให้มั�นิใจ
ว�� บริษัิัทส�ม�ริถต้ดิำต้�มควบคมุดำแูลิกิ�ริดำำ�เนินิิง�นิ
ของบริิษััทย�อยไดำ้อย��งมีปีริะสิทธุิภั�พี 

นิอกิจ�กินิี� คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้จัดำให้มีคณะกิริริมกิ�ริชุดำ
ต้��งๆ เพี่�อช�วยศึักิษั�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.  ปีฏิิบั ติ้หนิ ้�ที� ให ้ เปี ็นิไปีต้�มกิฎหม�ย วัต้ถุปีริะสงค ์ 

ข้อบังคับของบริิษััท ต้ลิอดำจนิมต้ิของที�ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิดำ้วย
คว�มซ่ั่�อสัต้ย์สุจริิต้ แลิะริะมัดำริะวังรัิกิษั�ผลิปีริะโยชนิ์ของ
บริิษััท

2.  กิำ�หนิดำเป้ี�หม�ย แนิวท�ง นิโยบ�ย แผนิง�นิ แลิะงบปีริะม�ณ
ของบริิษััท ควบคุมกิำ�กิับดำูแลิกิ�ริบริิห�ริ กิ�ริจัดำกิ�ริของ
ฝ้่�ยบริิห�ริหริ่อของบุคคลิใดำๆ ซั่ึ�งไดำ้ริับมอบหม�ยให้
ดำำ�เนิินิง�นิดำังกิลิ��ว เพี่�อให้แนิ่ใจว��ฝ้่�ยบริิห�ริหริ่อบุคคลิ
ใดำๆ นิั�นิ ไดำ้ปีฏิิบัต้ิต้�มนิโยบ�ยที�คณะกิริริมกิ�ริกิำ�หนิดำ

3. มีอำ�นิ�จแต้�งตั้�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

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�กัิบดำูแลิให้มี
กิ�ริเปีิดำเผยข้อมูลิริวมทั�งจัดำทำ�ริ�ยง�นิต้��งๆ ให้ถูกิต้้อง
คริบถ้วนิแลิะเปี็นิไปีต้�มเกิณฑ์์แลิะม�ต้ริฐ�นิที�กิำ�หนิดำ

6. มีหนิ้�ที�กิำ�กัิบให้บริิษััทมีริะบบกิ�ริควบคุมภั�ยในิ แลิะกิ�ริ
ต้ริวจสอบภั�ยในิที�มีปีริะสิทธุิภั�พีโดำยจัดำให้มีหนิ่วยง�นิ
ต้ริวจสอบภั�ยในิเปี็นิผู้ต้ิดำต้�มแลิะดำำ�เนิินิกิ�ริริ�วมแลิะ
ปีริะส�นิง�นิกิับคณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ

7. มีหนิ้�ที�จัดำให้มีกิ�ริจัดำทำ�ริ�ยง�นิท�งกิ�ริเงินิแลิะต้้องจัดำให้
มีผู ้สอบบัญ่ชีต้ริวจสอบ แลิะ/หริ่อ สอบท�นิริ�ยง�นิ
ท�งกิ�ริเงินินิั�นิให้เสริ็จกิ�อนิจะมีกิ�รินิำ�เสนิอต้�อที�ปีริะชุมผู้
ถ่อหุ้นิ

8. ดำำ�เนิินิกิ�ริในิเริ่�องดัำงต้�อไปีนีิ�เม่�อไดำ้รัิบอนิุมัต้ิจ�กิที�ปีริะชุม
ผู้ถ่อหุ้นิดำ้วยคะแนินิเสียงไม�นิ้อยกิว��ส�มในิสี� (3/4) ของ
จำ�นิวนิเสยีงทั�งหมดำของผูถ้อ่หุน้ิซึั่�งม�ปีริะชมุแลิะมสีทิธุอิอกิ
เสียงลิงคะแนินิ ทั�งนิี� กิริริมกิ�ริซึั่�งมีส�วนิไดำ้เสียหริ่อมี
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�ริซ่ั่�อ หริ่อริับโอนิกิิจกิ�ริของบริิษััทเอกิชนิหริ่อบริิษััท

มห�ชนิอ่�นิม�เปี็นิของบริิษััท
(ค) กิ�ริทำ� แกิ้ไข หริ่อยกิเลิิกิสัญ่ญ่�เกิี�ยวกิับกิ�ริให้เช��

กิิ จกิ�ริของบริิ ษััททั� งหมดำหริ่อบ�งส � วนิที� สำ�คัญ่ 
กิ�ริมอบหม�ยให้บุคคลิอ่�นิใดำเข้�จัดำกิ�ริธุุริกิิจของ
บริิษััท หริ่อกิ�ริควบริวมกิิจกิ�ริกิับบุคคลิอ่�นิโดำยมี
วัต้ถุปีริะสงค์เพี่�อกิ�ริแบ�งผลิกิำ�ไริข�ดำทุนิกิันิ

(ง) กิ�ริแกิ้ไขเพีิ�มเต้ิมหนิังส่อบริิคณห์สนิธิุ 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�ดำหลิักิทริัพีย์แห�งปีริะเทศัไทย ริวมทั�ง
กิฎหม�ยว��ดำว้ยหลิกัิทริพัียแ์ลิะต้ลิ�ดำหลิกัิทริพัียเ์กิี�ยวกิบักิ�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 แลิะมติ้ที�ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิ ซั่ึ�งริวมถึงกิ�ริกิำ�หนิดำ
แลิะทบทวนิวสิยัทศัันิ ์กิลิยทุธุ์ในิกิ�ริดำำ�เนินิิง�นิ แผนิงบปีริะม�ณ
แลิะแผนิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิธุุริกิิจปีริะจำ�ปีี กิ�ริต้ิดำต้�มแลิะปีริะเมินิ
ผลิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิให้เปี็นิไปีต้�มแผนิที�กิำ�หนิดำไว้ แลิะกิ�ริดูำแลิ
ริ�ยจ��ยลิงทุนิ (Capital Expenditure) กิ�ริเข้�ควบริวมกิิจกิ�ริ 
กิ�ริแบ�งแยกิ กิิจกิ�ริ แลิะกิ�ริเข้�ริ�วมทุนิ

สิรุปอ�านาจอนุมิัติของคณะกรรมิการ , กรรมิการบริหารและผูู้้
บริหาร (เฉพึาะรายการท่�มิ่นัยสิ�าคัญ)
รายการธุรกรรมิการค้าปกติ : 
คณะกิริริมกิ�ริไดำ้มอบหม�ยให้คณะกิริริมกิ�ริบริิห�ริ เปี็นิผู้มี
อำ�นิ�จพีิจ�ริณ�แลิะบริิห�ริง�นิในิเริ่�องที�เกิี�ยวกิับกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิ
ต้�มปีกิต้ิของบริิษััท แต้�ถ้�ขนิ�ดำของริ�ยกิ�ริใหญ่�ม�กิกิว�� 
50 ลิ้�นิบ�ท จะต้้องริ�ยง�นิต้�อคณะกิริริมกิ�ริในิกิ�ริปีริะชุมคริั�ง
ต้�อไปี

รายการธุรกรรมิซื้ื�อ-ขายอสิังหาริมิทรัพึย์ : 
กิ�ริซ่ั่�อข�ยอสังห�ริิมทริัพีย์ใดำๆ ของบริิษััทให้อยู�ในิดำุลิยพีินิิจ
ของคณะกิริริมกิ�ริเปี็นิผู้พีิจ�ริณ�คว�มเหม�ะสม

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

รายการเปิดบัญช่และปิดบัญช่กับธนาคารและสิถืาบันการเงิน
คณะกิริริมกิ�ริไดำ้มอบหม�ยให้คณะกิริริมกิ�ริบริิห�ริมีอำ�นิ�จที�
จะแต้�งต้ั�งแลิะเปีลิี�ยนิแปีลิงบุคคลิผู้มีอำ�นิ�จลิงนิ�มกิริะทำ�  
กิ�ริแทนิบริิษััทเพี่�อเปีิดำแลิะปีิดำบัญ่ชีกิับธุนิ�ค�ริแลิะสถ�บันิ
กิ�ริเงินิ แลิะกิำ�หนิดำขอบเขต้อำ�นิ�จหน้ิ�ที�ของผูท้ี�ได้ำริบักิ�ริแต้�งต้ั�ง
ดำังกิลิ��ว เปี็นิไปีต้�มที�คณะกิริริมกิ�ริไดำ้กิำ�หนิดำไว้แลิ้ว

รายการกู้ยืมิและค��าประกันของบริษััทและบริษััทย่อย
ในิกิ�ริทำ�ริ�ยกิ�ริกูิ้ย่มใดำๆ จ�กิธุนิ�ค�ริแลิะสถ�บันิกิ�ริเงินิของ
บริิษััทแลิะบริิษััทย�อย ริวมถึงกิ�ริให้กิ�ริคำ��ปีริะกิันิโดำยบริิษััท 
บิวเดำอสม�ริ์ท จำ�กิัดำ(มห�ชนิ) 

วงเงินิใหม� : ต้้องขออนิุมัต้ิจ�กิคณะกิริริมกิ�ริ 
บริิษััทกิ�อนิทำ�ริ�ยกิ�ริ 

วงเงินิเดำิม (ต้�ออ�ยุวงเงินิ) : ไม�ขออนิุมัต้ิจ�กิคณะกิริริมกิ�ริ 
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

ธุริกัริริมปกัติ 

มูลค่ามากกว่า 50 ลบ. x ให้แจำ้งคณะกัริริมกัาริเพื่อทริาบในกัาริปริะชุมคริั้งต่อไป

มูลค่าระหว่าง 20-50 ลบ. x

มูลค่าระหว่าง 5-20 ลบ. x x

มูลค่าระหว่าง 1-5 ลบ. x x X

มูลค่าไม่เกิน 1 ลบ. x x X x

ซื้อ-ขาย อสังหาริิมทริัพย์

ทุกขนาดของรายการ x

ให้เงินกัู้ยืมบริิษััทในเคริือ

- ทุกขนาดรายการ x

ให้ค้ำาปริะกัันกัับบริิษััทในเคริือ

- ทุกขนาดรายการ x

เปิดบัญชีและปิดบัญชีกัับธนาคาริ
และสถาบันกัาริเงิน

x x

เงินลงทุน/เงินฝากั เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการอนุมัติ
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อนิึ�ง ในิกิริณีที� บริิษััทหริ่อบริิษััทย�อยเข้�ทำ�ริ�ยกิ�ริกัิบบุคคลิที�
เกิี�ยวโยงกัินิของบริิษััท อำ�นิ�จอนุิมัต้ิจะต้้องพิีจ�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�หน่ิ�ยไปีซึั่�งสินิทรัิพีย์” ต้�มม�ต้ริ� 89/29 ของพีริบ.หลัิกิทรัิพีย์ฯ 
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�ลิะคนิทริ�บกิำ�หนิดำกิ�ริดำังกิลิ��ว เพี่�อให้
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��งไริก็ิต้�ม 
อ�จมีกิ�ริปีริะชุมพิีเศัษัเพีิ�มต้�มคว�มจำ�เป็ีนิ ทั�งนิี� 
ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริแลิะปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริจะ
ริ�วมกิันิพีิจ�ริณ�กิำ�หนิดำว�ริะกิ�ริปีริะชุม แลิะ
กิริริมกิ�ริบริษัิัทแต้�ลิะคนิมีคว�มเปีน็ิอสิริะที�จะเสนิอ
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�ริชดุำ
ย�อย ปีริ�กิฏิในิหัวข้อ”คณะกิริริมกิ�ริ”

4.4.2  บริษัิัทมนีิโยบ�ยกิ�ริจดัำส�งหนิงัสอ่เชญิ่ปีริะชมุพีริอ้ม
เอกิส�ริปีริะกิอบกิ�ริปีริะชุมในิว�ริะต้��งๆ โดำยมีริ�ย
ลิะเอียดำปีริะกิอบว�ริะกิ�ริปีริะชุมอย��งชัดำเจนิ แลิะ
เพีียงพีอในิกิ�ริพิีจ�ริณ�ให้กิริริมกิ�ริบริิษััททริ�บ
ลิ�วงหนิ้�กิ�อนิกิ�ริปีริะชุมอย��งนิ้อย 3-5 วันิทำ�กิ�ริ
 เพ่ี�อใหก้ิริริมกิ�ริบริษัิัทไดำม้เีวลิ�ศึักิษั�ข้อมูลิอย��ง
เพีียงพีอกิ�อนิเข้�ริ�วมปีริะชุม (ยกิเว้นิว�ริะเริ�ง
ดำ�วนิเพี่�อปีริะโยชนิ์สูงสุดำของบริิษััทจะจดัำส�งเอกิส�ริ
ให้ทันิอย��งนิ้อย 1 วันิกิ�อนิปีริะชุม)

4.4.3  กิ�ริวนิิจิฉยัชี�ข�ดำของที�ปีริะชมุคณะกิริริมกิ�ริบริษัิัท
ให้ถ่อคะแนินิเสียงข้�งม�กิ โดำยกิริริมกิ�ริคนิหนิึ�งมี
เสียงหนิึ�ง ในิกิ�ริลิงคะแนินิกิริริมกิ�ริซึั่�งมีส�วนิไดำ้
เสียในิเร่ิ�องใดำไม�มีสิทธุิออกิเสียงลิงคะแนินิในิเร่ิ�อง
นิั�นิ ถ้�คะแนินิเสียงเท��กัินิให้ปีริะธุ�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�ริปีริะชุมคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ปีริะธุ�นิ
กิริริมกิ�ริไดำ้จัดำสริริเวลิ�ไว้อย��งเพีียงพีอที�ฝ้่�ย
บริิห�ริจะเสนิอเริ่�อง แลิะม�กิพีอที�กิริริมกิ�ริบริิษััท
จะอภัิปีริ�ยปีัญ่ห�สำ�คัญ่อย��งริอบคอบโดำยทั�วกัินิ 
ริวมทั�งปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริไดำ้ส�งเสริิมให้มีกิ�ริใช้
ดำุลิยพีินิิจที�ริอบคอบ นิอกิจ�กินิี�คณะกิริริมกิ�ริ
บริิษััทสนัิบสนิุนิให้เชิญ่ผู้บริิห�ริเข้�ริ�วมปีริะชุม
คณะกิริริมกิ�ริบริษัิัทเพ่ี�อชี�แจงแลิะให้ขอ้มูลิเพีิ�มเติ้ม
ในิฐ�นิะที�เกิี�ยวข้องกัิบว�ริะที�เสนิอโดำยต้ริง ริวมทั�ง
กิริริมกิ�ริบริิษััทส�ม�ริถสอบถ�มข้อมูลิเพีิ�มเต้ิม
จ�กิเลิข�นุิกิ�ริบริิษััท นิอกิจ�กินิี� ในิกิริณีที�จำ�เปี็นิ
คณะกิริริมกิ�ริอ�จให้บริิษััทเสนิอคว�มเห็นิของที�
ปีริึกิษั�หริ่อผู้เชี�ยวช�ญ่พิีเศัษัจ�กิภั�ยนิอกิไดำ้

4.4.5  เลิข�นุิกิ�ริบริษัิัทจดัำให้มกีิ�ริบันิทกึิริ�ยง�นิกิ�ริปีริะชมุ
อย��งถูกิต้้อง คริบถ้วนิ ซั่ึ �งมีริ�ยลิะเอียดำ 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
มรีิะบบกิ�ริจัดำเกิบ็ริ�ยง�นิกิ�ริปีริะชมุที�ดำแีลิะริดัำกิมุ

4.5 ประธานกรรมการบริษััทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริบริิษััทเปี็นิกิริริมกิ�ริที�ไม�ไดำ้เปี็นิผู ้บริิห�ริ 
ไม�เปี็นิบุคคลิเดีำยวกัิบปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริ แลิะไม�มี
คว�มสัมพีันิธุ์ใดำๆ กิับฝ้่�ยบริิห�ริ โดำยมีบทบ�ท อำ�นิ�จ แลิะ
หน้ิ�ที�ที�แบ�งแยกิออกิจ�กิกัินิอย��งชดัำเจนิ โดำยทำ�หน้ิ�ที�ต้��งๆ ดำงันีิ�

1. กิำ�กัิบดำูแลิให้คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทมีโคริงสริ้�งแลิะองค์
ปีริะกิอบที�เหม�ะสม

2. ปีริะส�นิง�นิปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริในิกิ�ริเริียกิปีริะชุม
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท แลิะดำูแลิให้กิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้ริับ
ข้อมูลิอย��ง ถูกิต้้อง คริบถ้วนิ ชัดำเจนิ แลิะทันิเวลิ�กิ�อนิ
กิ�ริปีริะชุมเพี่�อให้กิริริมกิ�ริบริิษััทส�ม�ริถตั้ดำสินิใจไดำ้อย��ง
เหม�ะสม
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อนิึ�ง ในิกิริณีที� บริิษััทหริ่อบริิษััทย�อยเข้�ทำ�ริ�ยกิ�ริกัิบบุคคลิที�
เกิี�ยวโยงกัินิของบริิษััท อำ�นิ�จอนุิมัต้ิจะต้้องพิีจ�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�หน่ิ�ยไปีซึั่�งสินิทรัิพีย์” ต้�มม�ต้ริ� 89/29 ของพีริบ.หลัิกิทรัิพีย์ฯ 
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�ลิะคนิทริ�บกิำ�หนิดำกิ�ริดำังกิลิ��ว เพี่�อให้
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��งไริก็ิต้�ม 
อ�จมีกิ�ริปีริะชุมพิีเศัษัเพีิ�มต้�มคว�มจำ�เป็ีนิ ทั�งนิี� 
ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริแลิะปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริจะ
ริ�วมกิันิพีิจ�ริณ�กิำ�หนิดำว�ริะกิ�ริปีริะชุม แลิะ
กิริริมกิ�ริบริษัิัทแต้�ลิะคนิมีคว�มเปีน็ิอสิริะที�จะเสนิอ
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�ริชดุำ
ย�อย ปีริ�กิฏิในิหัวข้อ”คณะกิริริมกิ�ริ”

4.4.2  บริษัิัทมนีิโยบ�ยกิ�ริจดัำส�งหนิงัสอ่เชญิ่ปีริะชมุพีริอ้ม
เอกิส�ริปีริะกิอบกิ�ริปีริะชุมในิว�ริะต้��งๆ โดำยมีริ�ย
ลิะเอียดำปีริะกิอบว�ริะกิ�ริปีริะชุมอย��งชัดำเจนิ แลิะ
เพีียงพีอในิกิ�ริพิีจ�ริณ�ให้กิริริมกิ�ริบริิษััททริ�บ
ลิ�วงหนิ้�กิ�อนิกิ�ริปีริะชุมอย��งนิ้อย 3-5 วันิทำ�กิ�ริ
 เพ่ี�อใหก้ิริริมกิ�ริบริษัิัทไดำม้เีวลิ�ศึักิษั�ข้อมูลิอย��ง
เพีียงพีอกิ�อนิเข้�ริ�วมปีริะชุม (ยกิเว้นิว�ริะเริ�ง
ดำ�วนิเพี่�อปีริะโยชนิ์สูงสุดำของบริิษััทจะจดัำส�งเอกิส�ริ
ให้ทันิอย��งนิ้อย 1 วันิกิ�อนิปีริะชุม)

4.4.3  กิ�ริวนิิจิฉยัชี�ข�ดำของที�ปีริะชมุคณะกิริริมกิ�ริบริษัิัท
ให้ถ่อคะแนินิเสียงข้�งม�กิ โดำยกิริริมกิ�ริคนิหนิึ�งมี
เสียงหนิึ�ง ในิกิ�ริลิงคะแนินิกิริริมกิ�ริซึั่�งมีส�วนิไดำ้
เสียในิเร่ิ�องใดำไม�มีสิทธุิออกิเสียงลิงคะแนินิในิเร่ิ�อง
นิั�นิ ถ้�คะแนินิเสียงเท��กัินิให้ปีริะธุ�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�ริปีริะชุมคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ปีริะธุ�นิ
กิริริมกิ�ริไดำ้จัดำสริริเวลิ�ไว้อย��งเพีียงพีอที�ฝ้่�ย
บริิห�ริจะเสนิอเริ่�อง แลิะม�กิพีอที�กิริริมกิ�ริบริิษััท
จะอภัิปีริ�ยปีัญ่ห�สำ�คัญ่อย��งริอบคอบโดำยทั�วกัินิ 
ริวมทั�งปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริไดำ้ส�งเสริิมให้มีกิ�ริใช้
ดำุลิยพีินิิจที�ริอบคอบ นิอกิจ�กินิี�คณะกิริริมกิ�ริ
บริิษััทสนัิบสนิุนิให้เชิญ่ผู้บริิห�ริเข้�ริ�วมปีริะชุม
คณะกิริริมกิ�ริบริษัิัทเพ่ี�อชี�แจงแลิะให้ขอ้มูลิเพีิ�มเติ้ม
ในิฐ�นิะที�เกิี�ยวข้องกัิบว�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�นิกุิ�ริบริษัิัทจดัำให้มกีิ�ริบันิทกึิริ�ยง�นิกิ�ริปีริะชมุ
อย��งถูกิต้้อง คริบถ้วนิ ซั่ึ �งมีริ�ยลิะเอียดำ 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
มรีิะบบกิ�ริจดัำเกิบ็ริ�ยง�นิกิ�ริปีริะชมุที�ดำแีลิะริดัำกิมุ

4.5 ประธานกรรมการบริษััทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริบริิษััทเปี็นิกิริริมกิ�ริที�ไม�ไดำ้เปี็นิผู ้บริิห�ริ 
ไม�เปี็นิบุคคลิเดีำยวกัิบปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริ แลิะไม�มี
คว�มสัมพีันิธุ์ใดำๆ กิับฝ้่�ยบริิห�ริ โดำยมีบทบ�ท อำ�นิ�จ แลิะ
หน้ิ�ที�ที�แบ�งแยกิออกิจ�กิกินัิอย��งชดัำเจนิ โดำยทำ�หน้ิ�ที�ต้��งๆ ดำงันีิ�

1. กิำ�กัิบดำูแลิให้คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทมีโคริงสริ้�งแลิะองค์
ปีริะกิอบที�เหม�ะสม

2. ปีริะส�นิง�นิปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริในิกิ�ริเริียกิปีริะชุม
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท แลิะดำูแลิให้กิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้ริับ
ข้อมูลิอย��ง ถูกิต้้อง คริบถ้วนิ ชัดำเจนิ แลิะทันิเวลิ�กิ�อนิ
กิ�ริปีริะชุมเพี่�อให้กิริริมกิ�ริบริิษััทส�ม�ริถตั้ดำสินิใจไดำ้อย��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
ทุกิคนิอภิัปีริ�ย แลิกิเปีลิี�ยนิคว�มคิดำเห็นิไดำ้อย��งเต็้มที� เปี็นิ
อิสริะ แลิะใช้ดำุลิยพีินิิจอย��งริอบคอบ โดำยคำ�นิึงถึงผู้มีส�วนิ
ไดำ้ส�วนิเสียทุกิฝ้่�ยอย��งคริบถ้วนิ

6. กิำ�หนิดำให้มีกิ�ริปีริะชุมคณะกิริริมกิ�ริบริิษััทโดำยไม�มี
กิริริมกิ�ริบริิษััทที�ม�จ�กิฝ้่�ยจัดำกิ�ริ

7. เปี็นิผู้นิำ�ในิกิ�ริปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิให้เปี็นิไปีต้�มริะเบียบว�ริะ 
ข้อบังคบัของบริษัิัท แลิะกิฎหม�ยโดำยจัดำสริริเวลิ�ให้เหม�ะสม 
ริวมทั�ง เปีิดำโอกิ�สให้ผู ้ถ่อหุ ้นิแสดำงคว�มคิดำเห็นิอย��ง
เท��เทียมกัินิแลิะดำูแลิให้มีกิ�ริต้อบข้อซัั่กิถ�มของผู้ถ่อหุ้นิ
อย��งเหม�ะสมแลิะโปีริ�งใส

8. สนิับสนิุนิแลิะเปี็นิแบบอย��งที�ดีำในิกิ�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�งใสในิกิริณีที�มีคว�มขัดำแย้ง
ท�งผลิปีริะโยชนิ์

9. กิ�ริเสริิมสริ้�งคว�มสัมพัีนิธุ์อันิดีำริะหว��งกิริริมกิ�ริที�เปี็นิ
ผู้บริิห�ริแลิะกิริริมกิ�ริที�ไม�เปี็นิผู้บริิห�ริ แลิะริะหว��งคณะ
กิริริมกิ�ริแลิะฝ้่�ยจัดำกิ�ริ

10. กิำ�กิับดำูแลิให้กิ�ริปีฏิิบัต้ิหนิ้�ที�ของคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท
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�มปีกิติ้ธุุริะของบริิษััทแลิะอนุิมัติ้เงินิ
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�เปี็นิแลิะสมควริกัิบลิูกิจ้�ง

4. กิ�ริแต้�งต้ั�งทนิ�ยคว�ม แลิะที�ปีริึกิษั�กิฎหม�ย

5. กิ�ริกิริะทำ�กิ�ริในินิ�มของบริิษััทแลิะกิ�ริกิริะทำ�กิ�ริแทนิ
บริิษััทในิกิิจกิ�ริใดำๆ กิับหน่ิวยง�นิของรัิฐบ�ลิ ริัฐวิส�หกิิจ 
หริ่อหนิ่วยง�นิที�จัดำต้ั�งขึ�นิต้�มกิฎหม�ยอ่�นิๆ 

6. กิ�ริแต้�งต้ั�ง แลิะโยกิย้�ยผู้ริับมอบอำ�นิ�จช�วง หริ่อต้ัวแทนิ
7. ซั่ึ�งกิ�ริมอบอำ�นิ�จดัำงกิลิ��วจะไม�เปี็นิกิ�ริมอบอำ�นิ�จที�

ทำ�ให้ผู้ริับมอบอำ�นิ�จส�ม�ริถอนุิมัต้ิริ�ยกิ�ริที�ผู้ริับมอบ
อำ�นิ�จหริ่อบุคคลิที�อ�จมีคว�มขัดำแย้ง มีส�วนิไดำ้ส�วนิเสีย 
หริ่ออ�จมีคว�มขัดำแย้งท�งผลิปีริะโยชนิ์ในิลิักิษัณะอ่�นิกิับ
บริิษััทหริ่อบริิษััทย�อย

4.6 การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริิษััทมีกิ�ริจัดำทำ�แบบปีริะเมินิผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของปีริะธุ�นิ
เจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริของทุกิบริิษััทในิกิลิุ�ม โดำยคณะกิริริมกิ�ริสริริห�
แลิะกิำ�หนิดำค��ต้อบแทนิจะเปี ็นิผู ้ปีริะเมินิ ทั�งนิ ี�  สริุปีผลิ
กิ�ริปีริะเมินิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริถ่อเปี็นิ
ข้อมูลิลิับเฉพี�ะไม�ส�ม�ริถเปีิดำเผยไดำ้ โดำยกิ�ริปีริะเมินิ
กิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริมีหลิักิเกิณฑ์์
กิ�ริปีริะเมินิเกิี�ยวข้องกัิบผลิกิ�ริปีริะกิอบกิ�ริของบริิ ษััท 
แผนิกิลิยุทธ์ุของบริษัิัท แลิะกิ�ริบริหิ�ริง�นิ ผลิกิ�ริปีริะเมนิิดำงักิลิ��ว
จะถูกินิำ�ไปีพีิจ�ริณ�กิำ�หนิดำอัต้ริ�กิ�ริปีรัิบขึ�นิเงินิเดำ่อนิ 

4.7 การประเมินผลการปฏิิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัทั
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�ริปีริะเมินิออกิเป็ีนิ 4 หัวข้อหลิักิ 
ต้�มแนิวท�งของต้ลิ�ดำหลัิกิทรัิพีย์แห�งปีริะเทศัไทย ไดำ้แกิ� 
1) โคริงสริ้�งแลิะคุณสมบัต้ิของคณะกิริริมกิ�ริมีคว�มเหม�ะสม 
ทำ�ให้กิ�ริทำ�ง�นิของคณะกิริริมกิ�ริมีปีริะสิทธุิภั�พีหริ่อไม� 
2) กิ�ริปีริะชมุคณะกิริริมกิ�ริไดำด้ำำ�เนินิิกิ�ริ เพี่�อใหค้ณะกิริริมกิ�ริ
ปีฏิิบัต้ิหน้ิ�ที�ในิกิ�ริปีริะชุมได้ำอย��งมีปีริะสิทธุิภั�พีหริ่อไม� 3) 
บทบ�ท หนิ้�ที� แลิะคว�มริับผิดำชอบของคณะกิริริมกิ�ริ ไดำ้ให้
คว�มสำ�คัญ่ ใช้เวลิ�ในิกิ�ริพิีจ�ริณ� ทบทวนิแลิะปีฏิิบัต้ิต้�ม
อย��งเพีียงพีอหริ่อไม� 4) เร่ิ�องอ่�นิๆ เช�นิ คว�มสัมพีันิธุ์ริะหว��ง
คณะกิริริมกิ�ริแลิะฝ้่�ยจัดำกิ�ริ กิ�ริพัีฒนิ�ต้นิเองของกิริริมกิ�ริ
แลิะกิ�ริพัีฒนิ�ผู้บริิห�ริ

กิริะบวนิกิ�ริในิกิ�ริปีริะเมินิมีดำังนิี� คณะกิริริมกิ�ริแลิะคณะ
กิริริมกิ�ริชุดำย�อยของบริิษััทมีกิ�ริปีริะเมินิผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิดำ้วย
ต้นิเองปีีลิะ 1 คริั�ง เพ่ี�อให้คณะกิริริมกิ�ริริ�วมกัินิพีิจ�ริณ�ผลิง�นิ
แลิะปีรัิบปีรุิงแกิ้ไข โดำยปีริะเมินิแบบริ�ยคณะแลิะริ�ยบุคคลิ 
เลิข�นิุกิ�ริบริิษััทสริุปีผลิปีริะเมินิแลิะนิำ�เสนิอต้�อคณะกิริริมกิ�ริ
สริริห�แลิะพีิจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิเพี่�อพีิจ�ริณ�
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คณะกิริริมกิ�ริสริริห�แลิะพีิจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิเสนิอผลิแลิะ
แนิวท�งกิ�ริพัีฒนิ�ปีรัิบปีรุิงปีริะสิทธิุภั�พีกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิต้�อ
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท

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

1. มีคว�มเหม�ะสมแลิะสอดำคลิ้องกัิบขอบเขต้ภั�ริะหนิ้�ที�
คว�มริับผิดำชอบของกิริริมกิ�ริแต้�ลิะคนิ 

2. ค��ต้อบแทนิอยู � ในิริะดำับที�ส�ม�ริถจูงใจ ส�ม�ริถริักิษั�
กิริริมกิ�ริที�มีคว�มริู้คว�มส�ม�ริถ แลิะมีคุณภั�พีในิกิ�ริ
ปีฏิิบัต้ิหนิ้�ที�ให้กิับบริิษััทไดำ้

3. องค์ปีริะกิอบของค��ต้อบแทนิมีคว�มชัดำเจนิ โปีริ�งใส แลิะ
ง��ยต้�อกิ�ริเข้�ใจ

4. เปี ็นิอัต้ริ�ที� เทียบเคียงไดำ ้กิับค ��ต้อบแทนิกิริริมกิ�ริในิ
อุต้ส�หกิริริมเดำียวหริ่อใกิลิ้เคียงกิันิ

ค��ต้อบแทนิของปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริ : คณะกิริริมกิ�ริ
สริริห�แลิะพีิจ�ริณ�ค ��ต้อบแทนิเปี ็นิผู ้พีิจ�ริณ�อนิุมัต้ิ
ค��ต้อบแทนิ ซั่ึ�งปีริะกิอบดำ้วย ค��ต้อบแทนิริ�ยเดำ่อนิ,โบนิัส แลิะ
เบี�ยปีริะชุม ซั่ึ�งปีริะเมินิผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�
บริิห�ริ โดำยใช้ข้อมูลิกิ�ริปีริะเมินิผลิที�เกิิดำขึ�นิจริิงในิช�วงเดำ่อนิ
มกิริ�คมถึงเดำ่อนิธัุนิว�คม ในิกิ�ริปีริะเมินิผลิง�นิดัำงกิลิ��ว 
ปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริซึั่�งเปี็นิกิริริมกิ�ริที�มีส�วนิไดำ้เสียจะ

ไม�ไดำ้เข้�ริ�วมพิีจ�ริณ� ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริสริริห�แลิะพิีจ�ริณ�
ค��ต้อบแทนิจะเปี็นิผู ้ส่�อส�ริผลิกิ�ริพิีจ�ริณ�ให้ปีริะธุ�นิ
เจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริทริ�บต้�อไปี 

ค��ต้อบแทนิของผู ้บริิห�ริแลิะพีนิักิง�นิ : บริิษััทไดำ้กิำ�หนิดำ
ค��ต้อบแทนิของผู้บริิห�ริแลิะพีนิักิง�นิเปี็นิไปีต้�มหลิักิกิ�ริ ซั่ึ�ง
เช่�อมโยงกิับผลิกิ�ริปีริะกิอบกิ�ริของบริิษััทในิแต้�ลิะปีี แลิะ
ผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของผู้บริิห�ริแลิะพีนิักิง�นิแต้�ลิะท��นิโดำยใช้
ริะบบ Key Performance Indicators (KPIs) ทั�งนิี� บริิษััทมีกิ�ริ
เปิีดำเผยค��ต้อบแทนิของคณะกิริริมกิ�ริบริษัิัท แลิะผูบ้ริหิ�ริริะดัำบสงู
ในิหัวข้อ “โคริงสร้ิ�งกิ�ริจดัำกิ�ริ - ค��ต้อบแทนิ กิริริมกิ�ริแลิะผูบ้ริหิ�ริ” 

4.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
บริิษััทส�งเสริิมแลิะอำ�นิวยคว�มสะดำวกิให้มีกิ�ริฝ้ึกิอบริมแลิะ
กิ�ริให้คว�มริู้แกิ�คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ฝ้่�ยบริิห�ริ แลิะพีนิักิง�นิ
ทุกิคนิ เพี่�อให้มีกิ�ริปีรัิบปีริุงกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิอย��งต้�อเนิ่�อง 

สำ�หริับกิริริมกิ�ริที�เพีิ �งเข้�ริับกิ�ริดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่ง บริิษััทจะ
จัดำปีฐมนิิเทศัให้กิริริมกิ�ริใหม�ไดำ้ริับทริ�บถึงหนิ้�ที�แลิะคว�ม
ริับผิดำชอบเพี่�อให้เกิิดำคว�มริู้คว�มเข้�ใจในิกิ�ริทำ�หนิ้�ที� โดำยมี
กิ�ริอบริมทั�งภั�ยในิแลิะภั�ยนิอกิบริิษััท

บริิษััทให้คว�มสำ�คัญ่ในิกิ�ริอบริมหริ่อสัมมนิ�ในิหลัิกิสูต้ริต้��งๆ 
เพี่�อพีัฒนิ�คว�มริู ้คว�มส�ม�ริถ โดำยส�งเสริิมให้กิริริมกิ�ริ
ทุกิท��นิเข้�ริับกิ�ริอบริมหริ่อสัมมนิ�หลัิกิสูต้ริเกิี�ยวกัิบกิริริมกิ�ริ 
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คณะกิริริมกิ�ริสริริห�แลิะพีิจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิเสนิอผลิแลิะ
แนิวท�งกิ�ริพัีฒนิ�ปีรัิบปีรุิงปีริะสิทธิุภั�พีกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิต้�อ
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท

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

1. มีคว�มเหม�ะสมแลิะสอดำคลิ้องกัิบขอบเขต้ภั�ริะหนิ้�ที�
คว�มริับผิดำชอบของกิริริมกิ�ริแต้�ลิะคนิ 

2. ค��ต้อบแทนิอยู � ในิริะดำับที�ส�ม�ริถจูงใจ ส�ม�ริถริักิษั�
กิริริมกิ�ริที�มีคว�มริู้คว�มส�ม�ริถ แลิะมีคุณภั�พีในิกิ�ริ
ปีฏิิบัต้ิหนิ้�ที�ให้กิับบริิษััทไดำ้

3. องค์ปีริะกิอบของค��ต้อบแทนิมีคว�มชัดำเจนิ โปีริ�งใส แลิะ
ง��ยต้�อกิ�ริเข้�ใจ

4. เปี ็นิอัต้ริ�ที� เทียบเคียงไดำ ้กิับค ��ต้อบแทนิกิริริมกิ�ริในิ
อุต้ส�หกิริริมเดำียวหริ่อใกิลิ้เคียงกิันิ

ค��ต้อบแทนิของปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริ : คณะกิริริมกิ�ริ
สริริห�แลิะพีิจ�ริณ�ค ��ต้อบแทนิเปี ็นิผู ้พีิจ�ริณ�อนิุมัต้ิ
ค��ต้อบแทนิ ซั่ึ�งปีริะกิอบดำ้วย ค��ต้อบแทนิริ�ยเดำ่อนิ,โบนิัส แลิะ
เบี�ยปีริะชุม ซั่ึ�งปีริะเมินิผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�
บริิห�ริ โดำยใช้ข้อมูลิกิ�ริปีริะเมินิผลิที�เกิิดำขึ�นิจริิงในิช�วงเดำ่อนิ
มกิริ�คมถึงเดำ่อนิธัุนิว�คม ในิกิ�ริปีริะเมินิผลิง�นิดัำงกิลิ��ว 
ปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริซึั่�งเปี็นิกิริริมกิ�ริที�มีส�วนิไดำ้เสียจะ

ไม�ไดำ้เข้�ริ�วมพิีจ�ริณ� ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริสริริห�แลิะพิีจ�ริณ�
ค��ต้อบแทนิจะเปี็นิผู ้ส่�อส�ริผลิกิ�ริพิีจ�ริณ�ให้ปีริะธุ�นิ
เจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริทริ�บต้�อไปี 

ค��ต้อบแทนิของผู ้บริิห�ริแลิะพีนัิกิง�นิ : บริิษััทไดำ้กิำ�หนิดำ
ค��ต้อบแทนิของผู้บริิห�ริแลิะพีนิักิง�นิเปี็นิไปีต้�มหลิักิกิ�ริ ซั่ึ�ง
เช่�อมโยงกิับผลิกิ�ริปีริะกิอบกิ�ริของบริิษััทในิแต้�ลิะปีี แลิะ
ผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของผู้บริิห�ริแลิะพีนิักิง�นิแต้�ลิะท��นิโดำยใช้
ริะบบ Key Performance Indicators (KPIs) ทั�งนิี� บริิษััทมีกิ�ริ
เปิีดำเผยค��ต้อบแทนิของคณะกิริริมกิ�ริบริษัิัท แลิะผูบ้ริหิ�ริริะดัำบสงู
ในิหัวข้อ “โคริงสร้ิ�งกิ�ริจดัำกิ�ริ - ค��ต้อบแทนิ กิริริมกิ�ริแลิะผูบ้ริหิ�ริ” 

4.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
บริิษััทส�งเสริิมแลิะอำ�นิวยคว�มสะดำวกิให้มีกิ�ริฝ้ึกิอบริมแลิะ
กิ�ริให้คว�มริู้แกิ�คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ฝ้่�ยบริิห�ริ แลิะพีนิักิง�นิ
ทุกิคนิ เพี่�อให้มีกิ�ริปีรัิบปีริุงกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิอย��งต้�อเนิ่�อง 

สำ�หริับกิริริมกิ�ริที�เพีิ �งเข้�ริับกิ�ริดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่ง บริิษััทจะ
จัดำปีฐมนิิเทศัให้กิริริมกิ�ริใหม�ไดำ้ริับทริ�บถึงหนิ้�ที�แลิะคว�ม
ริับผิดำชอบเพี่�อให้เกิิดำคว�มริู้คว�มเข้�ใจในิกิ�ริทำ�หนิ้�ที� โดำยมี
กิ�ริอบริมทั�งภั�ยในิแลิะภั�ยนิอกิบริิษััท

บริิษััทให้คว�มสำ�คัญ่ในิกิ�ริอบริมหริ่อสัมมนิ�ในิหลัิกิสูต้ริต้��งๆ 
เพี่�อพีัฒนิ�คว�มริู ้คว�มส�ม�ริถ โดำยส�งเสริิมให้กิริริมกิ�ริ
ทุกิท��นิเข้�ริับกิ�ริอบริมหริ่อสัมมนิ�หลัิกิสูต้ริเกิี�ยวกัิบกิริริมกิ�ริ 
เช�นิ หลัิกิสูต้ริซึั่�งจัดำโดำยสม�คมส�งเสริิมสถ�บันิกิริริมกิ�ริบริิษััท
ไทย (IOD) 

ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร
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หลักสูตร แนวโน้ม ทิศทางการทำา M&A ประเด็นสำาคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์ 
การทำา M&A ให้ประสบความสำาเร็จ
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4.10 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู ้บริหาร
ระดับสูงสุด
บริษัิัทมีกิ�ริแต้�งต้ั�งคณะกิริริมกิ�ริสริริห�แลิะกิำ�หนิดำค��ต้อบแทนิ
ขึ�นิม�ทำ�หนิ�้ที�โดำยเฉพี�ะ ทั�งนิี�บคุคลิที�ไดำร้ิบักิ�ริแต้�งต้ั�งใหด้ำำ�ริง
ต้ำ�แหนิ่งกิริริมกิ�ริแลิะผู้บริิห�ริของบริิษััท ต้้องเปี็นิบุคคลิที�มี
คณุสมบตั้คิริบต้�มม�ต้ริ� 68 แห�งพีริะริ�ชบญั่ญ่ตั้บิริษัิัทมห�ชนิ 
พี.ศั.2535 แลิะต้�มปีริะกิ�ศัคณะกิริริมกิ�ริกิำ�กิับต้ลิ�ดำทุนิ ที� ทจ
.39/2559 เร่ิ�องกิ�ริขออนุิญ่�ต้แลิะกิ�ริอนุิญ่�ต้ให้เสนิอข�ยหุ้นิ
ที�ออกิใหม� (ริวมทั�งที�จะมีกิ�ริแกิ้ไขเพีิ�มเต้ิมในิภั�ยหลิัง) แลิะ
ต้้องไม�เป็ีนิบุคคลิที�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

หมวดที ่5 การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ง 
(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 �ไปีกัิบกิ�ริกิำ�หนิดำนิโยบ�ยที�สำ�คัญ่แลิะกิ�ริ
ต้ดิำต้�มดำแูลิใหม้กีิ�ริปีฏิบัิต้ ิต้ลิอดำจนิกิำ�กิบัมิใหเ้กิดิำคว�มขดัำแยง้
ท�งผลิปีริะโยชนิ์ ปี้องกิันิมิให้เกิิดำกิ�ริทุจริิต้หริ่อปีริะพีฤต้ิมิชอบ

 เพี่�อให้กิิจกิ�ริของบริิษััทส�ม�ริถดำำ�เนิินิกิ�ริไปีไดำ้อย��งมี
ปีริะสิทธุิภั�พี 

มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษััท และ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
1. บริิษััทห้�มมิให้กิริริมกิ�ริ ผู้บริิห�ริ พีนัิกิง�นิ แลิะลิูกิจ้�งของ
บริิษััท ใช้ข้อมูลิภั�ยในิของบริิษััท ที�มีหริ่อที�เปี็นิส�ริะสำ�คัญ่ซั่ึ�ง
มีผลิต้�อกิ�ริเปีลิี�ยนิแปีลิงริ�ค�หลิักิทริัพีย์ แลิะยังมิไดำ้เปีิดำเผย
ต้�อส�ธุ�ริณชนิ ซั่ึ�งต้นิไดำ้ลิ�วงริู้ม�โดำยอ�ศััยต้ำ�แหนิ่งหนิ้�ที� หริ่อ
อยู�ในิฐ�นิะที�ส�ม�ริถลิ�วงริู้ข้อเท็จจริิง อันิเปี็นิส�ริะสำ�คัญ่ต้�อ
กิ�ริเปีลิี�ยนิแปีลิงริ�ค�ของหลิักิทริัพีย์ แลิะเข้�ม�ทำ�กิ�ริซ่ั่�อหริ่อ
ข�ยหลัิกิทรัิพีย์โดำยอ�ศััยข้อเท็จจริิงดัำงกิลิ��ว กิ�อนิที�ข้อเท็จจริิง

ดำังกิลิ��วจะถูกิเปีิดำเผยต้�อปีริะช�ชนิ ซั่ึ�งถ่อเปี็นิกิ�ริเอ�เปีรีิยบ
บุคคลิอ่�นิแลิะเปี็นิกิ�ริซ่ั่�อข�ยที�ไม�เปี็นิธุริริม บริิษััทถ่อเปี็นิ
คว�มผิดำท�งวินิัยต้�มข้อบังคับกิ�ริทำ�ง�นิของบริิษััท โดำยจะ
พีิจ�ริณ�ลิงโทษัต้�มควริแกิ�กิริณี ไดำ้แกิ� กิ�ริตั้กิเต้่อนิดำ้วยว�จ�
 กิ�ริตั้กิเต้่อนิเปี็นิหนิังส่อ กิ�ริภั�คทัณฑ์์ ต้ลิอดำจนิกิ�ริเลิิกิจ้�ง
พี้นิสภั�พีกิ�ริเปี็นิพีนิักิง�นิดำ้วยเหตุ้ไลิ�ออกิ ปีลิดำออกิ หริ่อ
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�ไปีเปี็นิผู้ถ่อหุ้นิในินิิติ้บุคคลิอ่�นิใดำ หริ่อกิ�ริเข้�ไปีเปี็นิ
กิริริมกิ�ริในินิิต้ิบุคคลิอ่�นิใดำ เปี็นิต้้นิ ซั่ึ�งกิริริมกิ�ริแลิะผู้บริิห�ริ
จะต้้องแจ้งกิ�ริเปีลิี�ยนิแปีลิงข้อมูลิสำ�คัญ่ให้แกิ�เลิข�นุิกิ�ริบริิษััท
ทริ�บภั�ยในิ 3 วันินิับจ�กิมีกิ�ริเปีลิี�ยนิแปีลิงข้อมูลินิั�นิ โดำยมี
วตั้ถปุีริะสงคเ์พี่�อใหเ้ปีน็ิขอ้มลูิลิ��สดุำเสมอ ริวมทั�งไดำม้ขีอ้กิำ�หนิดำ
ให้กิริริมกิ�ริแลิะผู้บริิห�ริแจ้งให้บริิษััททริ�บทันิทีกิริณีที�บริิษััท
มีกิ�ริพิีจ�ริณ�เข้�ทำ�ธุุริกิริริมใดำๆ กิ็ต้�มกิับบุคคลิเกิี�ยวโยงกิันิ
หริ่อเปี็นิริ�ยกิ�ริที�มีกิ�ริขัดำแย้งท�งผลิปีริะโยชนิ์ เพี่�อให้
เลิข�นิุกิ�ริบริิษััทแจ้งให้ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริแลิะปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริ
ต้ริวจสอบทริ�บเพี่�อดำำ�เนิินิกิ�ริต้�มกิฎเกิณฑ์์ที�เกิี�ยวข้องต้�อไปี

3. บริษัิัทกิำ�หนิดำหลัิกิเกิณฑ์เ์กิี�ยวกัิบกิ�ริริ�ยง�นิกิ�ริมีส�วนิได้ำเสีย
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
บริิษััทเปี็นิผู้รัิบผิดำชอบในิกิ�ริติ้ดำต้�มข้อมูลิดำังกิลิ��ว 

4. คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้กิำ�หนิดำแนิวท�งเพี่�อไม�ให้กิริริมกิ�ริ 
หริ่อผู้บริิห�ริที�มีส�วนิไดำ้เสีย หริ่อมีส�วนิเกิี�ยวข้องเข้�ริ�วม 
กิริะบวนิกิ�ริต้ัดำสินิใจในิกิ�ริพีิจ�ริณ�ธุุริกิริริมริะหว��งบริิษััทกิับ
ผู้มีส�วนิไดำ้ส�วนิเสีย หริ่อมีส�วนิเกิี�ยวข้องดำังกิลิ��ว โดำยกิ�อนิเริิ�ม
ปีริะชุมทุกิคริั�งปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริจะแจ้งให้กิริริมกิ�ริที�มีส�วนิไดำ้
เสียในิเร่ิ�องนิั�นิๆ แจ้งต้�อที�ปีริะชุมทริ�บแลิะกิริริมกิ�ริท��นินิั�นิจะ
ไม�มีสิทธุิออกิเสียงลิงคะแนินิในิว�ริะดำังกิลิ��ว 

5. บริิษััทมีโคริงสริ้�งกิ�ริถ่อหุ้นิแบบไม�ซั่ับซั่้อนิ แลิะริ�ยกิ�ริ
ริะหว��งกิันิที�เกิิดำขึ�นิเกิ่อบทั�งหมดำเปี็นิกิ�ริทำ�ริ�ยกิ�ริต้�มปีกิติ้ 
ธุุริกิิจ 

6. บริิษััทยึดำถ่อปีฏิิบัต้ิต้�มกิฎหม�ย ข้อกิำ�หนิดำของต้ลิ�ดำ
หลิักิทริัพีย์ฯ แลิะสำ�นิักิง�นิ กิ.ลิ.ต้. เช�นิ หลิักิเกิณฑ์์กิ�ริทำ� 
ริ�ยกิ�ริที�เกิี�ยวโยงกิันิ หลิักิเกิณฑ์์กิ�ริไดำ้ม�หริ่อจำ�หนิ่�ยไปีซั่ึ�ง
สินิทริัพีย์ เปี็นิต้้นิ
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หมวดที่ 6  การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(Avoidance in Conflicts of Interest)
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทมีม�ต้ริกิ�ริปี้องกัินิเกิี�ยวกัิบริ�ยกิ�ริที�อ�จ
มีคว�มขัดำแย้งท�งผลิปีริะโยชนิ์ โดำยกิำ�หนิดำนิโยบ�ยห้�มมิให้ 
กิริริมกิ�ริ ผู ้บริิห�ริ แลิะพีนัิกิง�นิทุกิริะดำับชั�นิ แสวงห�
ผลิปีริะโยชนิ์ส�วนิต้ัวที�อ�จขัดำแย้งกิับผลิปีริะโยชนิ์ของบริิษััท 
หริ่อกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิริริมสำ�คัญ่ ไดำ้แกิ� ริ�ยกิ�ริที�เกิี�ยวโยงกิันิ แลิะ
/หริ่อกิ�ริไดำ้ม�หริ่อจำ�หนิ่�ยไปีซั่ึ�งสินิทรัิพีย์ของบริิษััท โดำย
กิำ�หนิดำนิโยบ�ย ริะเบียบวิธุีปีฏิิบัต้ิ กิริะบวนิกิ�ริในิกิ�ริพีิจ�ริณ�
แลิะอนิุมัต้ิริ�ยกิ�ริ หริ่อธุุริกิริริม จะต้้องปีฏิิบัต้ิต้�มริะบบควบคุม
ภั�ยในิเกิี�ยวกิับริ�ยกิ�ริที�เกิี�ยวโยงกิันิ แลิะข้อกิำ�หนิดำของ
หนิ่วยง�นิที�กิำ�กิับบริิษััทจดำทะเบียนิ แลิะกิฎหม�ยที�เกิี�ยวข้อง

 หมวดที่ 7 จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจและจรรยา
บรรณ (Code of Conduct)
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้สนิันิสนิุนิให้พีนิักิง�นิแลิะผู้บริิห�ริของ
บริษัิัทดำำ�เนินิิง�นิอยู�บนิหลิกัิจริิยธุริริม แลิะจริริย�บริริณที�ดำ ี โดำย 
บริิษััท ไดำ้จัดำทำ�จริริย�บริริณธุุริกิิจ (Business Ethics) ของ
บริิษััท เพี่�อเปี็นิข้อพีึงปีฏิิบัต้ิสำ�หริับคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท 
ผู้บริิห�ริ พีนิกัิง�นิ ยดึำมั�นิเป็ีนิแนิวท�งปีฏิบัิต้ด้ิำวยคว�มริบัผดิำชอบ 
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
บริิษััทมีเจต้นิ�ริมณ์ที�จะปี้องกิันิแลิะไม�สนิับสนุินิให้ กิริริมกิ�ริ 
ผู้บริิห�ริ แลิะพีนัิกิง�นิทุกิคนิของบริิษััทเข้�ไปีมีส�วนิริ�วมในิกิ�ริ
คอริ์ริัปีชั�นิกิ�ริให้/ริับสินิบนิแกิ�/จ�กิเจ้�หนิ้�ที�ของริัฐแลิะเอกิชนิ 
อ�ทิ บุคลิ�กิริของบริิษััทต้��งๆ ที�มีธุุริกิริริมริ�วมกิับบริิษััท ทั�ง
ท�งต้ริงแลิะท�งอ้อมเพี่�อให้ไดำ้ม�หริ่อคงไว้ซั่ึ�งธุุริกิิจหริ่อข้อไดำ้
เปีริียบท�งกิ�ริแข�งขันิ 

ทั�งนิี�บริิษััทไดำ้เปีิดำช�องท�งในิกิ�ริริับข้อมูลิ,ข้อริ้องเริียนิหริ่อแจ้ง
เบ�ะแสพีฤติ้กิริริมที�ส�อถึงกิ�ริทุจริิต้ เพ่ี�อให้พีนิักิง�นิแลิะผู้มี
ส�วนิเกิี�ยวข้องส�ม�ริถแจ้งเบ�ะแสอันิควริสงสัย โดำยมั�นิใจไดำ้ว��
ผู้แจ้งเบ�ะแสไดำ้ริับกิ�ริคุ้มคริอง โดำยไม�ถูกิลิงโทษัหริ่อโยกิย้�ย
ที�ไม�เปี็นิธุริริม หริ่อกิลิั�นิแกิลิ้งดำ้วยปีริะกิ�ริใดำ

การกำากับดู แลการดำา เนินงานของบริษััทย่อยและ
บริษััทร่วม
บริิษััท มีกิ�ริแต้�งต้ั�งบุคคลิเข้�เปี็นิกิริริมกิ�ริในิบริิษััทย�อย โดำย 
บริิษััทไดำ้กิำ�หนิดำริะเบียบปีฏิิบัต้ิให้กิ�ริเสนิอช่�อแลิะใช้สิทธุิออกิ
เสียงดัำงกิลิ��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�ริได้ำม�หริ่อจำ�หน่ิ�ยไปีซั่ึ�งสินิทรัิพีย์ 
หริ่อกิ�ริทำ�ริ�ยกิ�ริสำ�คัญ่อ่�นิๆ ให้ใช้หลิักิเกิณฑ์์ที�เกิี�ยวข้องกิับ
กิ�ริเปีิดำเผยข้อมูลิแลิะกิ�ริทำ�ริ�ยกิ�ริในิลิักิษัณะเดำียวกิับ
หลิักิเกิณฑ์์ของ บริิษััท ริวมถึงมีกิ�ริกิำ�กิับดำูแลิให้มีกิ�ริจัดำเกิ็บ
ข้อมูลิ แลิะกิ�ริบันิทึกิบัญ่ชีของบริิษััทย�อยในิริูปีแบบเดำียวกิันิ
กิับ บริิษััท เพ่ี�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
ที�ดำ ีมธีุริริม�ภิับ�ลิ มจีริริย�บริริณธุรุิกิจิ ริวมทั�งมคีว�มริบัผดิำชอบ
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

บริิษััท ไดำ้ดำำ�เนิินิกิ�ริจัดำทำ�คู�ม่อจริริย�บริริณธุุริกิิจ (Business 
Ethics) เพี่�อให้ยึดำถ่อเปี็นิแนิวท�งปีฏิิบัต้ิในิทิศัท�งเดำียวกิันิ โดำย
มีคว�มซั่่�อสัต้ย์ สุจริิต้ โปีริ�งใส เปี็นิธุริริม แลิะส�ม�ริถต้ริวจ
สอบไดำ้ โดำยไดำ้ริับกิ�ริอนิุมัต้ิจ�กิที�ปีริะชุมคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท
คริั�งที� 1/2565 เม่�อวันิที� 24 กิุมภั�พีันิธุ์ 2565 ทั�งนิี�ริ�ยลิะเอียดำ
ของเนิ่�อห�ในิ “จริริย�บริริณธุุริกิิจ” นิี�จะเปี็นิไปีเพี่�อให้เหม�ะสม
กิับแนิวท�งในิกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจของ บริิษััท โดำยกิำ�หนิดำให้เปี็นิ
หนิ้�ที�ริับผิดำชอบของกิริริมกิ�ริผู้บริิห�ริ แลิะพีนัิกิง�นิทุกิคนิที�
จะต้้องปีฏิิบัต้ิต้�ม“จริริย�บริริณธุุริกิิจ” นิี�เพี่�อนิำ�ไปีสู�กิ�ริกิำ�กิับ
ดำูแลิกิิจกิ�ริที�ดำี อันิจะส�งผลิให้ บริิษััท เต้ิบโต้อย��งยั �งย่นิ
ต้�มพีั นิธุกิิ จต้ � อ ไปี  (ดำู จ ริ ริย�บริริณธุุ ริกิิ จฉบั บ เต้็ มที� 
www.bsmgroup.asia)
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หมวดที่ 6  การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(Avoidance in Conflicts of Interest)
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทมีม�ต้ริกิ�ริปี้องกัินิเกิี�ยวกัิบริ�ยกิ�ริที�อ�จ
มีคว�มขัดำแย้งท�งผลิปีริะโยชนิ์ โดำยกิำ�หนิดำนิโยบ�ยห้�มมิให้ 
กิริริมกิ�ริ ผู ้บริิห�ริ แลิะพีนิักิง�นิทุกิริะดำับชั�นิ แสวงห�
ผลิปีริะโยชนิ์ส�วนิต้ัวที�อ�จขัดำแย้งกิับผลิปีริะโยชนิ์ของบริิษััท 
หริ่อกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิริริมสำ�คัญ่ ไดำ้แกิ� ริ�ยกิ�ริที�เกิี�ยวโยงกิันิ แลิะ
/หริ่อกิ�ริไดำ้ม�หริ่อจำ�หนิ่�ยไปีซั่ึ�งสินิทรัิพีย์ของบริิษััท โดำย
กิำ�หนิดำนิโยบ�ย ริะเบียบวิธุีปีฏิิบัต้ิ กิริะบวนิกิ�ริในิกิ�ริพีิจ�ริณ�
แลิะอนิุมัต้ิริ�ยกิ�ริ หริ่อธุุริกิริริม จะต้้องปีฏิิบัต้ิต้�มริะบบควบคุม
ภั�ยในิเกิี�ยวกิับริ�ยกิ�ริที�เกิี�ยวโยงกิันิ แลิะข้อกิำ�หนิดำของ
หนิ่วยง�นิที�กิำ�กิับบริิษััทจดำทะเบียนิ แลิะกิฎหม�ยที�เกิี�ยวข้อง

 หมวดที่ 7 จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจและจรรยา
บรรณ (Code of Conduct)
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้สนิันิสนิุนิให้พีนิักิง�นิแลิะผู้บริิห�ริของ
บริษัิัทดำำ�เนินิิง�นิอยู�บนิหลิกัิจริยิธุริริม แลิะจริริย�บริริณที�ดำ ี โดำย 
บริิษััท ไดำ้จัดำทำ�จริริย�บริริณธุุริกิิจ (Business Ethics) ของ
บริิษััท เพี่�อเปี็นิข้อพีึงปีฏิิบัต้ิสำ�หริับคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท 
ผูบ้ริหิ�ริ พีนิกัิง�นิ ยดึำมั�นิเป็ีนิแนิวท�งปีฏิบัิต้ด้ิำวยคว�มริบัผดิำชอบ 
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
บริิษััทมีเจต้นิ�ริมณ์ที�จะปี้องกิันิแลิะไม�สนิับสนุินิให้ กิริริมกิ�ริ 
ผู้บริิห�ริ แลิะพีนัิกิง�นิทุกิคนิของบริิษััทเข้�ไปีมีส�วนิริ�วมในิกิ�ริ
คอริ์ริัปีชั�นิกิ�ริให้/ริับสินิบนิแกิ�/จ�กิเจ้�หนิ้�ที�ของริัฐแลิะเอกิชนิ 
อ�ทิ บุคลิ�กิริของบริิษััทต้��งๆ ที�มีธุุริกิริริมริ�วมกิับบริิษััท ทั�ง
ท�งต้ริงแลิะท�งอ้อมเพี่�อให้ไดำ้ม�หริ่อคงไว้ซั่ึ�งธุุริกิิจหริ่อข้อไดำ้
เปีริียบท�งกิ�ริแข�งขันิ 

ทั�งนิี�บริิษััทไดำ้เปีิดำช�องท�งในิกิ�ริริับข้อมูลิ,ข้อริ้องเริียนิหริ่อแจ้ง
เบ�ะแสพีฤติ้กิริริมที�ส�อถึงกิ�ริทุจริิต้ เพ่ี�อให้พีนัิกิง�นิแลิะผู้มี
ส�วนิเกิี�ยวข้องส�ม�ริถแจ้งเบ�ะแสอันิควริสงสัย โดำยมั�นิใจไดำ้ว��
ผู้แจ้งเบ�ะแสไดำ้ริับกิ�ริคุ้มคริอง โดำยไม�ถูกิลิงโทษัหริ่อโยกิย้�ย
ที�ไม�เปี็นิธุริริม หริ่อกิลิั�นิแกิลิ้งดำ้วยปีริะกิ�ริใดำ

การกำากับดู แลการดำา เนินงานของบริษััทย่อยและ
บริษััทร่วม
บริิษััท มีกิ�ริแต้�งต้ั�งบุคคลิเข้�เปี็นิกิริริมกิ�ริในิบริิษััทย�อย โดำย 
บริิษััทไดำ้กิำ�หนิดำริะเบียบปีฏิิบัต้ิให้กิ�ริเสนิอช่�อแลิะใช้สิทธุิออกิ
เสียงดัำงกิลิ��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�ริได้ำม�หริ่อจำ�หน่ิ�ยไปีซั่ึ�งสินิทรัิพีย์ 
หริ่อกิ�ริทำ�ริ�ยกิ�ริสำ�คัญ่อ่�นิๆ ให้ใช้หลิักิเกิณฑ์์ที�เกิี�ยวข้องกิับ
กิ�ริเปีิดำเผยข้อมูลิแลิะกิ�ริทำ�ริ�ยกิ�ริในิลิักิษัณะเดำียวกิับ
หลิักิเกิณฑ์์ของ บริิษััท ริวมถึงมีกิ�ริกิำ�กิับดำูแลิให้มีกิ�ริจัดำเกิ็บ
ข้อมูลิ แลิะกิ�ริบันิทึกิบัญ่ชีของบริิษััทย�อยในิริูปีแบบเดำียวกิันิ
กิับ บริิษััท เพ่ี�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
ที�ดำ ีมธีุริริม�ภิับ�ลิ มจีริริย�บริริณธุรุิกิจิ ริวมทั�งมคีว�มริบัผดิำชอบ
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

บริิษััท ไดำ้ดำำ�เนิินิกิ�ริจัดำทำ�คู�ม่อจริริย�บริริณธุุริกิิจ (Business 
Ethics) เพี่�อให้ยึดำถ่อเปี็นิแนิวท�งปีฏิิบัต้ิในิทิศัท�งเดำียวกิันิ โดำย
มีคว�มซั่่�อสัต้ย์ สุจริิต้ โปีริ�งใส เปี็นิธุริริม แลิะส�ม�ริถต้ริวจ
สอบไดำ้ โดำยไดำ้ริับกิ�ริอนิุมัต้ิจ�กิที�ปีริะชุมคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท
คริั�งที� 1/2565 เม่�อวันิที� 24 กิุมภั�พีันิธุ์ 2565 ทั�งนิี�ริ�ยลิะเอียดำ
ของเนิ่�อห�ในิ “จริริย�บริริณธุุริกิิจ” นิี�จะเปี็นิไปีเพี่�อให้เหม�ะสม
กิับแนิวท�งในิกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจของ บริิษััท โดำยกิำ�หนิดำให้เปี็นิ
หนิ้�ที�ริับผิดำชอบของกิริริมกิ�ริผู้บริิห�ริ แลิะพีนัิกิง�นิทุกิคนิที�
จะต้้องปีฏิิบัต้ิต้�ม“จริริย�บริริณธุุริกิิจ” นิี�เพี่�อนิำ�ไปีสู�กิ�ริกิำ�กิับ
ดำูแลิกิิจกิ�ริที�ดำี อันิจะส�งผลิให้ บริิษััท เต้ิบโต้อย��งยั �งย่นิ
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โครงสร�างการกำากับด้้แลกิจการ
ข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

7

7.1 โครงสร�างการกำากับด้้แลกิจการ

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 

คณะกรรมการบริษััท

เลขานุการบริษััท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษััท บีเอสเอ็ม

ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้อำานวยการฝ่ายขายต่างประเทศ
(ย้ายไป บริษััท อัลลอย โซลูชั่นส์ เอเชีย จำากัด ระหว่างปี 2564)

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนา
และบริหารผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
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กรรมการซึ่งมีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษััท
นายสุเรซ ซูบรามาเนียม, นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ และนายวรุ

ตม์ ภาณุพัฒนพงศ์ โดยกรรมการ 2 ใน 3 ท่าน ลงลายมือชื่อ

ร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษััท
1. คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ไดำ้จัดำให้มีจำ�นิวนิกิริริมกิ�ริที�เหม�ะสม
กิับขนิ�ดำของกิิจกิ�ริ บริิษััท โดำยปีริะกิอบดำ้วยกิริริมกิ�ริไม�นิ้อย
กิว�� 5 คนิ แลิะกิริริมกิ�ริไม�นิ้อยกิว��กิึ�งหนิึ�งของจำ�นิวนิ
กิริริมกิ�ริทั�งหมดำต้้องมีถิ�นิฐ�นิอยู�ในิริ�ชอ�ณ�จักิริ 

2. คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ปีริะกิอบดำ้วยกิริริมกิ�ริที�เปี็นิอิสริะ 
(Independent Director) อย��งนิ้อย 1 ในิ 3 ของจำ�นิวนิ
กิริริมกิ�ริทั�งคณะ แลิะมีจำ�นิวนิอย��งนิ้อย 3 คนิ

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�ริซึั่�ง
มีส�วนิไดำ้เสียในิเริ่�องใดำไม�มีสิทธุิออกิเสียงลิงคะแนินิในิเริ่�องนิั�นิ 
ถ้�คะแนินิเสียงเท��กัินิให้ปีริะธุ�นิที�ปีริะชุมออกิเสียงเพีิ�มขึ�นิอีกิ
หนิึ�งเสียงเปี็นิเสียงชี�ข�ดำ 

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษััท
1. คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทต้้องปีฏิิบัต้ิหน้ิ�ที�ให้เป็ีนิไปีต้�มกิฎหม�ย 
วัต้ถุปีริะสงค์ ข้อบังคับของบริิษััท ต้ลิอดำจนิมต้ิของที�ปีริะชุม
ผู้ถ่อหุ้นิดำ้วยคว�มซั่่�อสัต้ย์สุจริิต้ แลิะริะมัดำริะวังริักิษั�ผลิ
ปีริะโยชนิ์ของบริิษััท

2. คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทมีหนิ้�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
บริิห�ริหริ่อบุคคลิใดำๆ นิั�นิ ไดำ้ปีฏิิบัต้ิต้�มนิโยบ�ยที�คณะ
กิริริมกิ�ริกิำ�หนิดำ

3. คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทมีอำ�นิ�จแต้�งต้ั�งปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริ 
ปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริหนิึ�งคนิหริ่อหลิ�ยคนิ แลิะ/หริ่อ
ต้ำ�แหนิ่งอ่�นิใดำ ให้ดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งภั�ยในิริะยะเวลิ�ที�คณะ
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

4. คณะกิริริมกิ�ริมีอำ�นิ�จเลิ่อกิต้ั�งกิริริมกิ�ริจำ�นิวนิหนิึ�งเปี็นิ
คณะกิริริมกิ�ริบริิห�ริ แลิะอนิุกิริริมกิ�ริ แลิะ/หริ่อ คณะที�ปีริึกิษั�
อ่�นิใดำต้�มคว�มเหม�ะสมเพี่�อดำำ�เนิินิกิิจกิ�ริอย��งหนิึ�งอย��งใดำ
หริ่อหลิ�ยหลิ�ยกิ็ไดำ้

5. คณะกิริริมกิ�ริต้้องริักิษั�ผลิปีริะโยชนิ์ของผู้ถ่อหุ้นิ แลิะ
ควบคุมกิำ�กิับดำูแลิให้มีกิ�ริเปีิดำเผยข้อมูลิริวมทั�งจัดำทำ�ริ�ยง�นิ
ต้��งๆ ให้ถูกิต้้องคริบถ้วนิแลิะเปี็นิไปีต้�มเกิณฑ์์แลิะม�ต้ริฐ�นิ
ที�กิำ�หนิดำ

6. คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทมีหนิ้�ที�กิำ�กิับให้บริิษััทมีริะบบกิ�ริ
ควบคุมภั�ยในิ แลิะกิ�ริต้ริวจสอบภั�ยในิที�มีปีริะสิทธุิภั�พีโดำย
จัดำให้มีหนิ่วยง�นิต้ริวจสอบภั�ยในิเปี็นิผู้ต้ิดำต้�มแลิะดำำ�เนิินิกิ�ริ
ริ�วมแลิะปีริะส�นิง�นิกัิบคณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ

7. คณะกิริริมกิ�ริมีหนิ้�ที�จัดำให้มีกิ�ริจัดำทำ�ริ�ยง�นิท�งกิ�ริเงินิ
แลิะต้้องจัดำให้มีผู้สอบบัญ่ชีต้ริวจสอบ แลิะ/หริ่อ สอบท�นิ
ริ�ยง�นิท�งกิ�ริเงินินิั�นิให้เสร็ิจกิ�อนิจะมีกิ�รินิำ�เสนิอต้�อที�
ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิ

8. กิ�ริดำำ�เนิินิกิ�ริของคณะกิริริมกิ�ริบริิษััทในิเร่ิ�องดัำงต้�อไปีนิี� 
คณะกิริริมกิ�ริจะกิริะทำ�ไดำ้กิ็ต้�อเม่�อไดำ้ริับอนุิมัต้ิจ�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 จกิ�ริของบริิ ษััททั� งหมดำหริ่อบ�งส � วนิที� สำ�คัญ่ 
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�งนิ ี�  กิริริมกิ�ริซึั่ �งมีส �วนิไดำ ้ เสียหริ่อมีคว�มขัดำแย ้งท�ง
ผลิปีริะโยชนิ์กิับบริิษััทในิเร่ิ�องใดำเร่ิ�องหนิึ�ง ไม�มีสิทธิุออกิเสียง
ในิเริ่�องนิั�นิ นิอกิจ�กินิี�คณะกิริริมกิ�ริยังมหีนิ�้ที�ในิกิ�ริกิำ�กิบัดำแูลิ
ให้บริิษััทหริ่อบริิษััทย�อยปีฏิิบัต้ิต้�มข้อกิำ�หนิดำแลิะปีริะกิ�ศั
ต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์แห�งปีริะเทศัไทย ริวมทั�งกิฎหม�ยว��ดำ้วย
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กรรมการซึ่งมีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษััท
นายสุเรซ ซูบรามาเนียม, นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ และนายวรุ

ตม์ ภาณุพัฒนพงศ์ โดยกรรมการ 2 ใน 3 ท่าน ลงลายมือชื่อ

ร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษััท
1. คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ไดำ้จัดำให้มีจำ�นิวนิกิริริมกิ�ริที�เหม�ะสม
กิับขนิ�ดำของกิิจกิ�ริ บริิษััท โดำยปีริะกิอบดำ้วยกิริริมกิ�ริไม�นิ้อย
กิว�� 5 คนิ แลิะกิริริมกิ�ริไม�นิ้อยกิว��กิึ�งหนิึ�งของจำ�นิวนิ
กิริริมกิ�ริทั�งหมดำต้้องมีถิ�นิฐ�นิอยู�ในิริ�ชอ�ณ�จักิริ 

2. คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ปีริะกิอบดำ้วยกิริริมกิ�ริที�เปี็นิอิสริะ 
(Independent Director) อย��งนิ้อย 1 ในิ 3 ของจำ�นิวนิ
กิริริมกิ�ริทั�งคณะ แลิะมีจำ�นิวนิอย��งนิ้อย 3 คนิ

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�ริซึั่�ง
มีส�วนิไดำ้เสียในิเริ่�องใดำไม�มีสิทธุิออกิเสียงลิงคะแนินิในิเริ่�องนิั�นิ 
ถ้�คะแนินิเสียงเท��กัินิให้ปีริะธุ�นิที�ปีริะชุมออกิเสียงเพีิ�มขึ�นิอีกิ
หนิึ�งเสียงเปี็นิเสียงชี�ข�ดำ 

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษััท
1. คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทต้้องปีฏิิบัต้ิหน้ิ�ที�ให้เป็ีนิไปีต้�มกิฎหม�ย 
วัต้ถุปีริะสงค์ ข้อบังคับของบริิษััท ต้ลิอดำจนิมต้ิของที�ปีริะชุม
ผู้ถ่อหุ้นิดำ้วยคว�มซั่่�อสัต้ย์สุจริิต้ แลิะริะมัดำริะวังริักิษั�ผลิ
ปีริะโยชนิ์ของบริิษััท

2. คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทมีหนิ้�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
บริิห�ริหริ่อบุคคลิใดำๆ นิั�นิ ไดำ้ปีฏิิบัต้ิต้�มนิโยบ�ยที�คณะ
กิริริมกิ�ริกิำ�หนิดำ

3. คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทมีอำ�นิ�จแต้�งต้ั�งปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริ 
ปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริหนิึ�งคนิหริ่อหลิ�ยคนิ แลิะ/หริ่อ
ต้ำ�แหนิ่งอ่�นิใดำ ให้ดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งภั�ยในิริะยะเวลิ�ที�คณะ
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

4. คณะกิริริมกิ�ริมีอำ�นิ�จเลิ่อกิต้ั�งกิริริมกิ�ริจำ�นิวนิหนิึ�งเปี็นิ
คณะกิริริมกิ�ริบริิห�ริ แลิะอนิุกิริริมกิ�ริ แลิะ/หริ่อ คณะที�ปีริึกิษั�
อ่�นิใดำต้�มคว�มเหม�ะสมเพี่�อดำำ�เนิินิกิิจกิ�ริอย��งหนิึ�งอย��งใดำ
หริ่อหลิ�ยหลิ�ยกิ็ไดำ้

5. คณะกิริริมกิ�ริต้้องริักิษั�ผลิปีริะโยชนิ์ของผู้ถ่อหุ้นิ แลิะ
ควบคุมกิำ�กิับดำูแลิให้มีกิ�ริเปีิดำเผยข้อมูลิริวมทั�งจัดำทำ�ริ�ยง�นิ
ต้��งๆ ให้ถูกิต้้องคริบถ้วนิแลิะเปี็นิไปีต้�มเกิณฑ์์แลิะม�ต้ริฐ�นิ
ที�กิำ�หนิดำ

6. คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทมีหนิ้�ที�กิำ�กิับให้บริิษััทมีริะบบกิ�ริ
ควบคุมภั�ยในิ แลิะกิ�ริต้ริวจสอบภั�ยในิที�มีปีริะสิทธุิภั�พีโดำย
จัดำให้มีหนิ่วยง�นิต้ริวจสอบภั�ยในิเปี็นิผู้ต้ิดำต้�มแลิะดำำ�เนิินิกิ�ริ
ริ�วมแลิะปีริะส�นิง�นิกิับคณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ

7. คณะกิริริมกิ�ริมีหนิ้�ที�จัดำให้มีกิ�ริจัดำทำ�ริ�ยง�นิท�งกิ�ริเงินิ
แลิะต้้องจัดำให้มีผู้สอบบัญ่ชีต้ริวจสอบ แลิะ/หริ่อ สอบท�นิ
ริ�ยง�นิท�งกิ�ริเงินินิั�นิให้เสร็ิจกิ�อนิจะมีกิ�รินิำ�เสนิอต้�อที�
ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิ

8. กิ�ริดำำ�เนิินิกิ�ริของคณะกิริริมกิ�ริบริิษััทในิเร่ิ�องดัำงต้�อไปีนิี� 
คณะกิริริมกิ�ริจะกิริะทำ�ไดำ้กิ็ต้�อเม่�อไดำ้ริับอนุิมัต้ิจ�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 จกิ�ริของบริิ ษััททั� งหมดำหริ่อบ�งส � วนิที� สำ�คัญ่ 
กิ�ริมอบหม�ยให้บุคคลิอ่�นิใดำเข้�จัดำกิ�ริธุุริกิิจของบริิษััท 
หริ่อกิ�ริควบริวมกิิจกิ�ริกิับบุคคลิอ่�นิโดำยมีวัต้ถุปีริะสงค์
เพี่�อกิ�ริแบ�งผลิกิำ�ไริข�ดำทุนิกิันิ

(4) กิ�ริแกิ้ไขเพีิ�มเต้ิมหนิังส่อบริิคณห์สนิธิุ หริ่อข้อบังคับ
ของบริิษััท

(5) กิ�ริเพีิ�มหริ่อลิดำทุนิจดำทะเบียนิของบริิษััท
(6) กิ�ริเลิิกิบริิษััท
(7) กิ�ริออกิหุ้นิกิู้ของบริิษััท
(8) กิ�ริควบริวมกิิจกิ�ริบริิษััทกิับบริิษััทอ่�นิ

ทั�งนิ ี�  กิริริมกิ�ริซึั่ �งมีส �วนิไดำ ้ เสียหริ่อมีคว�มขัดำแย ้งท�ง
ผลิปีริะโยชนิ์กิับบริิษััทในิเร่ิ�องใดำเร่ิ�องหนิึ�ง ไม�มีสิทธิุออกิเสียง
ในิเริ่�องนิั�นิ นิอกิจ�กินิี�คณะกิริริมกิ�ริยังมหีนิ�้ที�ในิกิ�ริกิำ�กิบัดำแูลิ
ให้บริิษััทหริ่อบริิษััทย�อยปีฏิิบัต้ิต้�มข้อกิำ�หนิดำแลิะปีริะกิ�ศั
ต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์แห�งปีริะเทศัไทย ริวมทั�งกิฎหม�ยว��ดำ้วย
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หลิักิทรัิพีย์แลิะต้ลิ�ดำหลัิกิทรัิพีย์เกิี�ยวกัิบกิ�ริทำ�ริ�ยกิ�ริเกิี�ยวโยง
กิันิ หริ่อริ�ยกิ�ริเกิี�ยวกัิบกิ�ริไดำ้ม�หริ่อจำ�หนิ่�ยไปีซั่ึ�งสินิทริัพีย์
ของบริิษััทหริ่อบริิษััทย�อย

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
บริษััท 
ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริบริิษััทเปี็นิกิริริมกิ�ริที�ไม�ไดำ้เปี็นิผู้บริิห�ริ ไม�
เปี็นิบุคคลิเดำียวกิับปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริ (CEO) แลิะไม�มี
คว�มสัมพีันิธุ์ใดำๆ กิับฝ้่�ยบริิห�ริ โดำยมีบทบ�ท อำ�นิ�จ แลิะ
หนิ้�ที�ที�แบ�งแยกิออกิจ�กิกิันิอย��งชัดำเจนิ

หน้าที่ของประธานกรรมการบริษััท
1. กิำ�กิับดูำแลิให้คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทมีโคริงสริ้�งแลิะองค์
ปีริะกิอบที�เหม�ะสม

2. ปีริะส�นิง�นิปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริในิกิ�ริเรีิยกิปีริะชุม
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท แลิะดูำแลิให้กิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้ริับข้อมูลิ
อย��ง ถูกิต้้อง คริบถ้วนิ ชัดำเจนิ แลิะทันิเวลิ�กิ�อนิกิ�ริปีริะชุม
เพี่�อให้กิริริมกิ�ริบริิษััทส�ม�ริถต้ัดำสินิใจไดำ้อย��งหม�ะสม

3. ดำำ�เนิินิกิ�ริปีริะชุมคณะกิริริมกิ�ริบริิษััทต้�มริะเบียบว�ริะ 
ข้อบังคับของบริิษััท แลิะกิฎหม�ย

4. เป็ีนิผูน้ิำ�ของคณะกิริริมกิ�ริบริษัิัท แลิะเป็ีนิปีริะธุ�นิในิกิ�ริปีริะชุม
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทแลิะสริุปีมต้ิที�ปีริะชุมแลิะสิ�งที�จะต้้องดำำ�เนิินิ
กิ�ริต้�อไปีอย��งชัดำเจนิ

5. จัดำสริริเวลิ�อย��งเพีียงพีอ แลิะส�งเสริิมให้กิริริมกิ�ริบริิษััททุกิ
คนิอภัิปีริ�ย แลิกิเปีลิี�ยนิคว�มคิดำเห็นิไดำ้อย��งเต้็มที� เปี็นิอิสริะ 
แลิะใช้ดำุลิยพีินิิจอย��งริอบคอบ โดำยคำ�นิึงถึงผู้มีส�วนิไดำ้ส�วนิเสีย
ทุกิฝ้่�ยอย��งคริบถ้วนิ

6. กิำ�หนิดำให้มีกิ�ริปีริะชุมคณะกิริริมกิ�ริบริิ ษััทโดำยไม�มี
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�ดำีในิกิ�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

9. กิ�ริเสริิมสริ้�งคว�มสัมพัีนิธุ์อันิดำีริะหว��งกิริริมกิ�ริที�เปี็นิ
ผู้บริิห�ริแลิะกิริริมกิ�ริที�ไม�เปี็นิผู้บริิห�ริ แลิะริะหว��งคณะ
กิริริมกิ�ริแลิะฝ้่�ยจัดำกิ�ริ

10. กิำ�กิับดำูแลิให้กิ�ริปีฏิิบัต้ิหนิ้�ที�ของคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท
โดำยริวม คณะกิริริมกิ�ริชุดำย�อยต้��งๆ แลิะกิริริมกิ�ริบริิษััท
แต้�ลิะคนิ เปี็นิไปีอย��งมีปีริะสิทธุิภั�พีแลิะเกิิดำปีริะสิทธุิผลิ แลิะ
บริริลิุวัต้ถุปีริะสงค์ต้�มแผนิง�นิที�กิำ�หนิดำไว้

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการ
กิริริมกิ�ริบริิษััทมีว�ริะดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งคริ�วลิะ 3 ปีี โดำย 1 ปีี ในิ
ที�นิี� หม�ยถึง ช�วงเวลิ�ริะหว��งวันิปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิ ของปีี
ที�ไดำ้ริับกิ�ริแต้�งต้ั�ง จนิถึงวันิปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิในิปีีถัดำไปี 
กิริริมกิ�ริซึั่�งพี้นิจ�กิต้ำ�แหนิ่งต้�มว�ริะอ�จไดำ้ริับกิ�ริเสนิอช่�อ
แลิะแต้�งต้ั�งเข้�ดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งใหม�ไดำ้

ทั�งนิี� กิ�ริมอบอำ�นิ�จหนิ้�ที�แลิะคว�มริับผิดำชอบของคณะ
กิริริมกิ�ริบริษัิัทนิั�นิ จะไม�มีลิกัิษัณะเปีน็ิกิ�ริมอบอำ�นิ�จหริอ่มอบ
อำ�นิ�จช�วงที�ทำ�ให้คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท หริ่อผู้รัิบมอบอำ�นิ�จ
จ�กิคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ส�ม�ริถอนิุมัต้ิริ�ยกิ�ริที�ต้นิหริ่อบุคคลิ
ที�อ�จมีคว�มขัดำแย้ง (ต้�มที�นิิย�มไว้ในิปีริะกิ�ศัคณะกิริริมกิ�ริ
กิำ�กิับหลิักิทริัพีย์แลิะต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์) เข้�เปี็นิคู�สัญ่ญ่�หริ่อทำ�
ริ�ยกิ�ริดัำงกิลิ��วกิับ บริิษััท แลิะ/หริ่อบริิษััทย�อย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษััทอื่น
กิริริมกิ�ริแต้ �ลิะคนิจะดำำ�ริงต้ำ�แหนิ ่งกิริริมกิ�ริในิบริิ ษััท
จดำทะเบียนิไดำ้ไม�เกิินิ 5 บริิษััท โดำย กิริริมกิ�ริ/ปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�
บริิห�ริ/ผู ้บริิห�ริริะดำับสูง ไม�ควริริับเปี็นิกิริริมกิ�ริในิบริิษััท
จดำทะเบียนิอ่�นิที�กิ�อให้เกิิดำคว�มขัดำแย้งท�งผลิปีริะโยชนิ์กิับ 
บริิษััท แลิะกิ�ริปีฏิิบัต้ิหนิ้�ที�ของต้นิ ปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริ
จะดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งกิริริมกิ�ริหริ่อปีริะธุ�นิเจ ้�หนิ้�ที�บริิห�ริ
(กิริริมกิ�ริผู้จัดำกิ�ริ) ในิบริิษััทอ่�นินิอกิเหนิ่อจ�กิบริิษััทย�อย 
บริิษััทริ�วม หริ่อบริิษััทอ่�นิที�บริิษััทถ่อหุ้นิไดำ้กิ็ต้�อเม่�อไดำ้ริับกิ�ริ
อนิุมัต้ิจ�กิคณะกิริริมกิ�ริ

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
กิบักิ�ริทำ�หนิ�้ที�ของคณะกิริริมกิ�ริบริษัิัท แลิะลิกัิษัณะธุรุิกิจิของ
บริิษััท อย��งไริกิ็ต้�ม อ�จมีกิ�ริปีริะชุมพีิเศัษัเพีิ�มต้�มคว�ม
จำ�เปี็นิ ทั�งนิี�ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริแลิะกิริริมกิ�ริผู้จัดำกิ�ริ จะริ�วมกัินิ
พีิจ�ริณ�กิำ�หนิดำว�ริะกิ�ริปีริะชุม แลิะกิริริมกิ�ริบริิษััท แต้�ลิะคนิ
มีคว�มเปี็นิอิสริะที�จะเสนิอเริ่�องเข้�สู�ว�ริะกิ�ริปีริะชุม 
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ค่าตอบแทนของกรรมการ 
ค��ต้อบแทนิคณะกิริริมกิ�ริ ในิปีี 2564 สิ�นิสุดำ ณ วันิที� 31 ธุันิว�คม 2564 ไดำ้แกิ� ค��เบี�ยปีริะชุม มีริ�ยลิะเอียดำค��ต้อบแทนิ
เปี็นิริ�ยบุคคลิ ดำังนิี�

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 ตำาแหน่ง

1.      นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.      นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย กรรมการตรวจสอบ

3.      นายออเสน การบริสุทธิ์ กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ปฏิิบัติหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. มีกิริริมกิ�ริอิสริะอย��งนิ้อยหนิึ�งในิส�ม (1/3) ของจำ�นิวนิ
กิริริมกิ�ริทั�งหมดำ แต้�ต้้องไม�นิ้อยกิว�� 3 คนิ โดำยคณะกิริริมกิ�ริ
บริิษััทจะเปี็นิผู้คัดำเลิ่อกิสม�ชิกิ 1 คนิ ให้ดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งปีริะธุ�นิ
กิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ

2. กิริริมกิ�ริต้ริวจสอบแต้�ลิะท� �นิต้้อง เปี ็นิผู ้ มี คว�มริู ้
คว�มส�ม�ริถ ปีริะสบกิ�ริณ์ แลิะคว�มชำ�นิ�ญ่ที�เหม�ะสมต้�อ
ภั�ริกิิจที�ไดำ้ริับมอบหม�ยจ�กิคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ริวมถึง

คว�มริู้แลิะคว�มส�ม�ริถในิเริ่�องที�เกิี�ยวข้องต้�อกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิ
ของคณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ

3. คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบแต้�งต้ั�งเลิข�นิุกิ�ริคณะกิริริมกิ�ริ
ต้ริวจสอบอย��งนิ้อย 1 ท��นิ เพ่ี�อทำ�หนิ้�ที�ปีฏิิบัต้ิง�นิในิเริ่�อง
เกิี�ยวกิบักิ�ริจดัำเต้ริยีมข้อมลูิ ว�ริะกิ�ริปีริะชุม บนัิทกึิกิ�ริปีริะชุม 
จัดำทำ�ริ�ยง�นิกิิจกิริริม แลิะง�นิอ่�นิๆ ต้�มที�คณะกิริริมกิ�ริ
ต้ริวจสอบมอบหม�ย

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 -

ริวมค่าเบี้ยปริะชุม 0.85 0.68

หมายเหตุ * นายหยาง ชวน โมห์ ครบวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการในวันประชุมสามัญผู้ถึือหุ้นประจำาปี 2563 และไม่ขอต่อวาระกรรมการอีก
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ค่าตอบแทนของกรรมการ 
ค��ต้อบแทนิคณะกิริริมกิ�ริ ในิปีี 2564 สิ�นิสุดำ ณ วันิที� 31 ธุันิว�คม 2564 ไดำ้แกิ� ค��เบี�ยปีริะชุม มีริ�ยลิะเอียดำค��ต้อบแทนิ
เปี็นิริ�ยบุคคลิ ดำังนิี�

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 ตำาแหน่ง

1.      นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.      นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย กรรมการตรวจสอบ

3.      นายออเสน การบริสุทธิ์ กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ปฏิิบัติหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. มีกิริริมกิ�ริอิสริะอย��งนิ้อยหนิึ�งในิส�ม (1/3) ของจำ�นิวนิ
กิริริมกิ�ริทั�งหมดำ แต้�ต้้องไม�นิ้อยกิว�� 3 คนิ โดำยคณะกิริริมกิ�ริ
บริิษััทจะเปี็นิผู้คัดำเลิ่อกิสม�ชิกิ 1 คนิ ให้ดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งปีริะธุ�นิ
กิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ

2. กิริริมกิ�ริต้ริวจสอบแต้�ลิะท� �นิต้้อง เปี ็นิผู ้ มี คว�มริู ้
คว�มส�ม�ริถ ปีริะสบกิ�ริณ์ แลิะคว�มชำ�นิ�ญ่ที�เหม�ะสมต้�อ
ภั�ริกิิจที�ไดำ้ริับมอบหม�ยจ�กิคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ริวมถึง

คว�มริู้แลิะคว�มส�ม�ริถในิเริ่�องที�เกิี�ยวข้องต้�อกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิ
ของคณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ

3. คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบแต้�งต้ั�งเลิข�นิุกิ�ริคณะกิริริมกิ�ริ
ต้ริวจสอบอย��งนิ้อย 1 ท��นิ เพ่ี�อทำ�หนิ้�ที�ปีฏิิบัต้ิง�นิในิเริ่�อง
เกิี�ยวกิบักิ�ริจดัำเต้รีิยมข้อมลูิ ว�ริะกิ�ริปีริะชุม บนัิทกึิกิ�ริปีริะชุม 
จัดำทำ�ริ�ยง�นิกิิจกิริริม แลิะง�นิอ่�นิๆ ต้�มที�คณะกิริริมกิ�ริ
ต้ริวจสอบมอบหม�ย

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 -

ริวมค่าเบี้ยปริะชุม 0.85 0.68

หมายเหตุ * นายหยาง ชวน โมห์ ครบวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการในวันประชุมสามัญผู้ถึือหุ้นประจำาปี 2563 และไม่ขอต่อวาระกรรมการอีก
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คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
กิริริมกิ�ริต้ริวจสอบของบริิษััทต้้องเปี็นิกรรมิการอิสิระของ
บริิษััทที�มีคุณสมบัต้ิคริบถ้วนิแลิะไม�เปี็นิบุคคลิต้้องห้�มต้�ม
กิฎหม�ยว��ดำ้วยบริิษััทมห�ชนิจำ�กิัดำ แลิะกิฎหม�ยว��ดำ้วยหลิักิ
ทริัพีย์แลิะต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ แลิะกิฎหม�ยอ่�นิที�เกิี�ยวข้องกิับ
ธุุริกิิจของบริิษััทที�กิำ�หนิดำไว้ดำังนิี�

1. ถ่อหุ้นิไม�เกิินิริ้อยลิะ 1 ของจำ�นิวนิหุ้นิที�มีสิทธุิออกิเสียง
ทั�งหมดำของบริิษััท บริิษััทใหญ่� บริิษััทย�อย บริิษััทริ�วม ผู้ถ่อหุ้นิ
ริ�ยใหญ่� หริ่อผู ้มีอำ�นิ�จควบคุมของบริิษััท ทั�งนิี� นิับริวม
กิ�ริถ่อหุ้นิของผู้ที�เกิี�ยวข้องของกิริริมกิ�ริอิสริะริ�ยนิั�นิๆ ดำ้วย

2. ไม�เปี็นิหริ่อเคยเปี็นิกิริริมกิ�ริที�มีส�วนิริ�วมบริิห�ริง�นิ ลิูกิจ้�ง
 พีนิักิง�นิ ที�ปีรึิกิษั�ที�ไดำ้เงินิเดำ่อนิปีริะจำ� หริ่อผู้มีอำ�นิ�จควบคุม
ของบริิษััท บริิษััทใหญ่� บริิษััทย�อย บริิษััทริ�วม บริิษััทย�อยลิำ�ดำับ
เดำยีวกินัิ ผูถ้อ่หุ้นิริ�ยใหญ่� หริอ่ของผูม้อีำ�นิ�จควบคมุของบริษัิัท 
เว้นิแต้�จะไดำ้พี้นิจ�กิกิ�ริมีลิักิษัณะดัำงกิลิ��วม�แลิ้วไม�นิ้อยกิว�� 
2 ปีี กิ�อนิวันิที�ไดำ้ริับแต้�งต้ั�งเปี็นิกิริริมกิ�ริอิสริะ ทั�งนิี� ลิักิษัณะ
ต้้องห้�มดัำงกิลิ��ว ไม�ริวมถึงกิริณีที�กิริริมกิ�ริอิสริะเคยเปี็นิ
ข้�ริ�ชกิ�ริ หริ่อที�ปีริึกิษั�ของส�วนิริ�ชกิ�ริซึั่�งเปี็นิผู ้ถ่อหุ ้นิ
ริ�ยใหญ่� หริ่อผู้มีอำ�นิ�จควบคุมของบริิษััท

3. ไม�เปี็นิบุคคลิที�มีคว�มสัมพีันิธุ์ท�งส�ยโลิหิต้ หริ่อโดำยกิ�ริจดำ
ทะเบียนิต้�มกิฎหม�ยในิลิักิษัณะที�เปี็นิ บิดำ�ม�ริดำ� คู�สมริส พีี�
นิ้อง แลิะบุต้ริ ริวมทั�งคู�สมริสของบุต้ริ ของผู้บริิห�ริ ผู้ถ่อหุ้นิ
ริ�ยใหญ่� ผู้มีอำ�นิ�จควบคุม หริ่อบุคคลิที�จะไดำ้ริับกิ�ริเสนิอให้
เปี็นิผู้บริิห�ริหริ่อผู้มีอำ�นิ�จควบคุมของบริิษััท หริ่อบริิษััทย�อย

4. ไม�มีหริ่อเคยมีคว�มสัมพีันิธุ์ท�งธุุริกิิจกิับบริิษััท บริิษััทใหญ่�
 บริิษััทย�อย บริิษััทริ�วม ผู้ถ่อหุ้นิริ�ยใหญ่� หริ่อผู้มีอำ�นิ�จควบคุม
ของบริิษััท ในิลัิกิษัณะที�อ�จเปี็นิกิ�ริขัดำขว�งกิ�ริใช้วิจ�ริณญ่�ณ
อย��งอิสริะของต้นิ ริวมทั�งไม�เปี็นิหริ่อเคยเปี็นิผู้ถ่อหุ้นิที�มีนิัย 
หริ่อผู้มีอำ�นิ�จควบคุมของผู้ที�มีคว�มสัมพีันิธุ์ท�งธุุริกิิจกิับ
บริิษััท บริิษััทใหญ่� บริิษััทย�อย บริิษััทริ�วม ผู้ถ่อหุ้นิริ�ยใหญ่� หริ่อ
ผู้มีอำ�นิ�จควบคุมของบริิษััท เว้นิแต้�จะไดำ้พี้นิจ�กิกิ�ริมีลิักิษัณะ
ดำังกิลิ��วม�แลิ้วไม�นิ้อยกิว�� 2 ปีี กิ�อนิวันิที�ไดำ้ริับแต้�งต้ั�งเปี็นิ
กิริริมกิ�ริอิสริะ

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

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�จควบคมุ
ของบริษัิัท แลิะไม�เปีน็ิผูถ้อ่หุน้ิที�มนีิยั ผูม้อีำ�นิ�จควบคมุ หริ่อหุ้นิ
ส�วนิของผู้ให้บริิกิ�ริท�งวิช�ชีพีนิั�นิ เว้นิแต้�จะไดำ้พี้นิจ�กิกิ�ริมี
ลิักิษัณะดำังกิลิ��วม�แลิ้วไม�นิ้อยกิว�� 2 ปีี กิ�อนิวันิที�ไดำ้ริับแต้�งต้ั�ง
เปี็นิกิริริมกิ�ริอิสริะ

7. ไม�เปี็นิกิริริมกิ�ริที�ไดำ้ริับกิ�ริแต้�งต้ั�งขึ�นิเพี่�อเปี็นิต้ัวแทนิของ
กิริริมกิ�ริของบริิษััท ผู้ถ่อหุ้นิริ�ยใหญ่� หริ่อผู้ถ่อหุ้นิซึั่�งเปี็นิผู้ที�
เกิี�ยวข้องกิับผู้ถ่อหุ้นิริ�ยใหญ่�

8. ไม�ปีริะกิอบกิิจกิ�ริที�มีสภั�พีอย��งเดำียวกิันิแลิะเปี็นิกิ�ริ
แข�งขันิที�มีนิัยกิับกิิจกิ�ริของบริิษััท หริ่อบริิษััทย�อย หริ่อไม�เปี็นิ
หุ้นิส�วนิที�มีนิัยในิห้�งหุ้นิส�วนิ หริ่อเปี็นิกิริริมกิ�ริที�มีส�วนิริ�วม
บริิห�ริง�นิ ลิูกิจ้�ง พีนิักิง�นิ ที�ปีรึิกิษั�ที�ริับเงินิเดำ่อนิปีริะจำ� 
หริ่อถ่อหุ้นิเกิินิริ้อยลิะ 1 ของจำ�นิวนิหุ้นิที�มีสิทธุิออกิเสียง
ทั�งหมดำของบริิษััทอ่�นิ ซั่ึ�งปีริะกิอบกิิจกิ�ริที�มีสภั�พีอย��ง
เดำียวกิันิแลิะเปี็นิกิ�ริแข�งขันิที�มีนิัยกิับกิิจกิ�ริของบริิษััท หริ่อ
บริิษััทย�อย

9. ไม�มีลิักิษัณะอ่�นิใดำที�ทำ�ให้ไม�ส�ม�ริถให้คว�มเห็นิอย��งเปี็นิ
อิสริะเกิี�ยวกิับกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิของบริิษััท

10. กิริริมกิ�ริอิสริะต้�มคุณสมบัต้ิข้�งต้้นิ อ�จไดำ้ริับมอบหม�ย
จ�กิคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ให้ตั้ดำสินิใจในิกิ�ริดำำ�เนิินิกิิจกิ�ริของ
บริิษััท บริิษััทใหญ่� บริิษััทย�อย บริิษััทริ�วม บริิษััทย�อยลิำ�ดำับ
เดำียวกิันิ ผู้ถ่อหุ้นิริ�ยใหญ่� หริ่อ ผู้มีอำ�นิ�จควบคุม โดำยมีกิ�ริ
ต้ัดำสินิใจในิริูปีแบบองค์คณะ (Collective Decision) ไดำ้

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบมีหน้ิ�ที�แลิะริบัผิดำชอบต้�มข้อกิำ�หนิดำแลิะ
หลิกัิเกิณฑ์์ของสำ�นิกัิง�นิ กิ.ลิ.ต้. แลิะต้ลิ�ดำหลิกัิทริพัีย์ฯ แลิะให้
ริ�ยง�นิต้ริงต้�อคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท

1. สอบท�นิให้บริิษััทมีกิ�ริริ�ยง�นิท�งกิ�ริเงินิอย��งถูกิต้้องแลิะ
เพีียงพีอ 
2.  สอบท�นิให้บริษัิัทมีริะบบกิ�ริควบคุมภั�ยในิ (Internal Control) 
แลิะริะบบกิ�ริต้ริวจสอบภั�ยในิ (Internal Audit ที�มคีว�มเหม�ะสม
แลิะมปีีริะสทิธุผิลิ 
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(2) นิโยบ�ยกิ�ริจ��ยค��ต้อบแทนิแลิะผลิปีริะโยชนิอ์่�นิที�ใหแ้กิ�
 กิริริมกิ�ริ หริ่อผู้บริิห�ริริะดำับสูงของบริิษััท เฉพี�ะ
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ดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งต้��งๆ ดำังต้�อไปีนิี� เพี่�อนิำ�เสนิอคณะกิริริมกิ�ริ
บริิษััท

7. จัดำทำ�ริ�ยง�นิของคณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบโดำยเปีิดำเผยไว้ในิ
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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�ริซึั่�งพี้นิจ�กิต้ำ�แหนิ่งต้�มว�ริะอ�จไดำ้ริับกิ�ริเสนิอช่�อ
แลิะแต้�งต้ั�งเข้�ดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งใหม�ไดำ้

(1) กิริริมกิ�ริ (เพีิ�มเต้ิม/ทดำแทนิ/คริบต้�มว�ริะ)
(2) ผู้บริิห�ริริะดำับสูงต้ั�งแต้�ต้ำ�แหนิ่งริองกิริริมกิ�ริผู้จัดำกิ�ริ

ขึ�นิไปี

3. ดำูแลิให้กิริริมกิ�ริ หริ่อผู้บริิห�ริริะดัำบสูง ต้ั�งแต้�ต้ำ�แหนิ่ง
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�ริริะดัำบสูง
เฉพี�ะต้ำ�แหนิ่งกิริริมกิ�ริผู้จัดำกิ�ริ เพี่�อใช้พีิจ�ริณ�ปีริับผลิ
ต้อบแทนิปีริะจำ�ปีีโดำยไดำ้คำ�นิึงถึงหนิ้�ที�คว�มริับผิดำชอบที�มีต้�อ
บริิษััท

5. ปีฏิิบัต้ิกิ�ริอ่�นิใดำต้�มที�คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทมอบหม�ย

7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกิริริมกิ�ริสริริห�แลิะพีิจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิ ณ วันิที� 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 วงศ์สินศิริกุล ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำาหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ในิที�นิี� หม�ยถึง ช�วงเวลิ�ริะหว��งวันิปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิ ของ
ปีีที�ไดำ้ริับกิ�ริแต้�งต้ั�ง จนิถึงวันิปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิในิปีีถัดำไปี 
กิริริมกิ�ริซึั่�งพี้นิจ�กิต้ำ�แหนิ่งต้�มว�ริะอ�จไดำ้ริับกิ�ริเสนิอช่�อ
แลิะแต้�งต้ั�งเข้�ดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งใหม�ไดำ้

(1) กิริริมกิ�ริ (เพีิ�มเต้ิม/ทดำแทนิ/คริบต้�มว�ริะ)
(2) ผู้บริิห�ริริะดำับสูงต้ั�งแต้�ต้ำ�แหนิ่งริองกิริริมกิ�ริผู้จัดำกิ�ริ

ขึ�นิไปี

3. ดำูแลิให้กิริริมกิ�ริ หริ่อผู้บริิห�ริริะดัำบสูง ต้ั�งแต้�ต้ำ�แหนิ่ง
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�ริริะดัำบสูง
เฉพี�ะต้ำ�แหนิ่งกิริริมกิ�ริผู้จัดำกิ�ริ เพี่�อใช้พีิจ�ริณ�ปีริับผลิ
ต้อบแทนิปีริะจำ�ปีีโดำยไดำ้คำ�นิึงถึงหนิ้�ที�คว�มริับผิดำชอบที�มีต้�อ
บริิษััท

5. ปีฏิิบัต้ิกิ�ริอ่�นิใดำต้�มที�คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทมอบหม�ย

7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกิริริมกิ�ริสริริห�แลิะพีิจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิ ณ วันิที� 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 วงศ์สินศิริกุล ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำาหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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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

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทเปี็นิผู้เสนิอกิ�ริแต้�งต้ั�งคณะกิริริมกิ�ริ
บริิห�ริ โดำยเลิ่อกิต้ั�งจ�กิกิริริมกิ�ริ แลิะ/หริ่อผู้บริิห�ริจำ�นิวนิ
หนิึ�งต้�มที�เห็นิสมควริ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริหาร
1. มีอำ�นิ�จสั�งกิ�ริ ว�งแผนิ แลิะดำำ�เนิินิกิิจกิ�ริของบริิษััทให้
เปี็นิไปีต้�มนิโยบ�ยที�คณะกิริริมกิ�ริกิำ�หนิดำ
2. กิำ�หนิดำกิลิยุทธุ์ในิกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจของบริิษััท
3. กิำ�หนิดำแผนิแลิะแนิวท�งเกิี�ยวกิับกิ�ริลิงทุนิแลิะกิ�ริริะดำมทุนิ
ต้�มนิโยบ�ยของบริิษััท
4. อนิุมัต้ิกิ�ริแต้�งต้ั�งที�ปีรึิกิษั�ดำ้�นิต้��งๆ ที�จำ�เปี็นิต้�อกิ�ริดำำ�เนิินิ
ง�นิของบริิษััท

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1. นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษััท บีเอสเอ็ม

2. นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล ผู้อำานวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษััท

3. นางสาวพัชรี เก๊อะเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นางสาวนนทชา พรเพิ่มสุข ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์

5. นางสาววิชุตา สิงห์สุข ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

6. นายจิรพงษั์ ภาชนะสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

5. มีอำ�นิ�จพีิจ�ริณ�กิำ�หนิดำสวัสดำิกิ�ริพีนิักิง�นิให้เหม�ะสมกิับ
สภั�พีกิ�ริณ์ ปีริะเพีณี แลิะสอดำคลิ้องกิับกิฎหม�ยที�บังคับใช้อยู�
6. มีอำ�นิ�จในิกิ�ริอนิุมัต้ิต้�มขอบเขต้ที�คณะกิริริมกิ�ริมอบหม�ย 

ทั�งนิี� กิ�ริมอบอำ�นิ�จดำงักิลิ��วข�้งต้น้ิใหแ้กิ�คณะกิริริมกิ�ริบริหิ�ริ
นิั�นิ จะไม�มีลิักิษัณะเปี็นิกิ�ริมอบอำ�นิ�จหริ่อมอบอำ�นิ�จช�วงที�
ทำ�ให้กิริริมกิ�ริบริิห�ริ หริ่อบุคคลิที�อ�จมีคว�มขัดำแย้ง มีส�วนิ
ไดำ้เสีย หริ่ออ�จมีคว�มขัดำแย้งท�งผลิปีริะโยชนิ์อ่�นิใดำกิับ บริิษััท
 หริ่อบริิษััทย�อย เข้�เปี็นิคู�สัญ่ญ่�หริ่อทำ�ริ�ยกิ�ริดำังกิลิ��วไดำ้ อีกิ
ทั�งกิำ�หนิดำให้กิริริมกิ�ริบริิห�ริซึั่�งมีส�วนิไดำ้เสียในิเริ่�องใดำ ไม�มี
สิทธุิออกิเสียงลิงคะแนินิในิเริ่�องนิั�นิ ทั�งนิี� กิ�ริอนิุมัต้ิริ�ยกิ�ริที�
อ�จมีคว�มขัดำแย้งท�งผลิปีริะโยชนิ์ดำังกิลิ��วอ�จต้้องดำำ�เนิินิกิ�ริ
ต้�มปีริะกิ�ศัต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์แห�งปีริะเทศัไทย เริ่�องหลิักิเกิณฑ์์ 
วิธุีกิ�ริ แลิะกิ�ริเปีิดำเผยริ�ยกิ�ริที�เกิี�ยวโยงกิันิ พี.ศั. 2546

อำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้มอบหม�ยหนิ้�ที�ให้ปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�
บริิห�ริ (CEO) เปี็นิผู้มีอำ�นิ�จดำำ�เนิินิกิ�ริต้��งๆ แทนิบริิษััท ซั่ึ�ง
ส�ม�ริถสริุปีส�ริะสำ�คัญ่ ไดำ้ดำังนิี�

1.  กิ�ริดำำ�เนิินิกิิจกิ�ริต้�มปีกิต้ิธุุริะของบริิษััทแลิะอนิุมัต้ิเงินิกิู้ย่ม
ริะหว��งกิันิต้�มอำ�นิ�จอนิุมัต้ิ แลิะดำูแลิค��ใช้จ��ยในิกิ�ริดำำ�เนิินิ
กิ�ริต้�มที�กิำ�หนิดำให้ดำำ�เนิินิกิ�ริต้�มเง่�อนิไขที�บริิษััทกิำ�หนิดำ

2. กิ�ริทำ�นิิต้ิกิริริม สัญ่ญ่� ข้อต้กิลิง หริ่อข้อผูกิมัดำในินิ�มของ
บริิษััทเกิี�ยวกิับกิิจกิ�ริใดำๆ ที�คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทได้ำมีมต้ิอนิุมัต้ิ 
หริ่อ ให้คว�มเห็นิชอบไว้แลิ้ว
3. กิ�ริทำ�กิ�ริว��จ้�ง จ��ยค��จ้�ง ปีลิดำออกิ แลิะกิ�ริอ่�นิๆ ต้�ม
คว�มจำ�เปี็นิแลิะสมควริกัิบลิูกิจ้�ง
4. กิ�ริแต้�งต้ั�งทนิ�ยคว�ม แลิะที�ปีริึกิษั�กิฎหม�ย

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1. นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายสุเรช ซูบรามาเนียม กรรมการบริหาร

3. นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร

 7.4 ข�อมี้ลเกี�ยวกับผู้้�บริหุ้าร

7.4.1 รายชื่อและตำาแหน่งผู้บริหาร
คณะผูบ้ริหิ�ริต้�มนิยิ�มสำ�นิกัิง�นิ กิ.ลิ.ต้. ณ วนัิที� 31 ธุนัิว�คม 2564 มจีำ�นิวนิทั�งสิ�นิ 6 ท��นิ ปีริะกิอบด้ำวย
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5. กิ�ริกิริะทำ�กิ�ริในินิ�มของบริิษััทแลิะกิ�ริกิริะทำ�กิ�ริแทนิ
บริิษััทในิกิิจกิ�ริใดำๆ กิับหนิ่วยง�นิของรัิฐบ�ลิ ริัฐวิส�หกิิจ หริ่อ
หนิ่วยง�นิที�จัดำต้ั�งขึ�นิต้�มกิฎหม�ยอ่�นิๆ 
6. กิ�ริแต้�งต้ั�ง แลิะโยกิย้�ยผู้รัิบมอบอำ�นิ�จช�วง หริ่อต้ัวแทนิ 

ทั�งนิี� กิ�ริมอบหม�ยอำ�นิ�จหนิ้�ที�แลิะคว�มรัิบผิดำชอบของ
ปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริดำังกิลิ��วข้�งต้้นิ จะไม�ริวมถึงกิ�ริมอบ
อำ�นิ�จ แลิะ/หริ่อ กิ�ริมอบอำ�นิ�จช�วงในิกิ�ริอนิุมัต้ิริ�ยกิ�ริใดำ
ที�ต้นิ หริ่อผู้รัิบมอบอำ�นิ�จช�วง หริ่อบุคคลิที�อ�จมีคว�มขัดำแย้ง
 (ต้�มที�นิิย�มไว้ในิปีริะกิ�ศัสำ�นิักิง�นิ กิ.ลิ.ต้.) มีส�วนิไดำ้เสียหริ่อ
ผลิปีริะโยชนิ์ในิลิักิษัณะอ่�นิใดำขัดำแย้งกิับบริิษััท ซั่ึ�งกิ�ริอนิุมัต้ิ

ริ�ยกิ�ริในิลิกัิษัณะดำงักิลิ��วจะต้อ้งเสนิอต้�อที�ปีริะชมุคณะกิริริมกิ�ริ
 แลิะ/หริ่อ ที�ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิ (แลิ้วแต้�กิริณี) เพี่�อพีิจ�ริณ�อนิุมัต้ิ
ริ�ยกิ�ริดัำงกิลิ��ว ต้�มที�ข้อบังคับของบริิษััท หริ่อต้�มกิฎหม�ย
ที�เกิี�ยวข้องกิำ�หนิดำกิ�ริอ่�นิใดำนิอกิเหนิ่อจ�กิที�กิลิ��วม�ข้�งต้้นิ 
ปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริไม�ส�ม�ริถกิริะทำ�ไดำ้ เว้นิแต้�จะไดำ้ริับ
มอบหม�ยจ�กิที�ปีริะชุมคณะกิริริมกิ�ริบริิษััทเปี็นิคริ�วๆ ไปี

7.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค��ต้อบแทนิผู้บริิห�ริ ไดำ้แกิ� เงินิเดำ่อนิ โบนิัส คอมมิชชั�นิ เงินิ
กิองทุนิสำ�ริองเลิี�ยงชีพี ค��นิำ��มันิ ค��โทริศััพีท์ แลิะค��เบี�ย
ปีริะชุมกิริริมกิ�ริบริิษััทย�อย 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ปี 2563
ล้านบาท

ปี 2564
ล้านบาท

เงินเดือน 13.54 12.78

โบนัส - -

คอมมิชชั่น 1.00 0.49

อื่นๆ 0.85 0.70

ริวม 15.39 13.97

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�ยลิะเอียดำดัำงนิี� 

 
บมจ.บิวเดอสมาร์ท

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

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

ริวม 122 คน 86 คน 43 คน 63 คน

ค��ต้อบแทนิผู้บริิห�ริคำ�นิวณต้�มโคริงสริ้�งผู้บริิห�ริลิ��สุดำ โดำยจำ�นิวนิ ผู้บริิห�ริต้�มหลิักิเกิณฑ์์คำ�นิิย�ม ผู้บริิห�ริของสำ�นิักิง�นิ 
กิ.ลิ.ต้. ในิปีี 2564 จำ�นิวนิ 6 คนิ โดำยมีค��ต้อบแทนิผู้บริิห�ริดัำงนิี� 
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5. กิ�ริกิริะทำ�กิ�ริในินิ�มของบริิษััทแลิะกิ�ริกิริะทำ�กิ�ริแทนิ
บริิษััทในิกิิจกิ�ริใดำๆ กิับหนิ่วยง�นิของรัิฐบ�ลิ ริัฐวิส�หกิิจ หริ่อ
หนิ่วยง�นิที�จัดำต้ั�งขึ�นิต้�มกิฎหม�ยอ่�นิๆ 
6. กิ�ริแต้�งต้ั�ง แลิะโยกิย้�ยผู้รัิบมอบอำ�นิ�จช�วง หริ่อต้ัวแทนิ 

ทั�งนิี� กิ�ริมอบหม�ยอำ�นิ�จหนิ้�ที�แลิะคว�มรัิบผิดำชอบของ
ปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริดัำงกิลิ��วข้�งต้้นิ จะไม�ริวมถึงกิ�ริมอบ
อำ�นิ�จ แลิะ/หริ่อ กิ�ริมอบอำ�นิ�จช�วงในิกิ�ริอนิุมัต้ิริ�ยกิ�ริใดำ
ที�ต้นิ หริ่อผู้รัิบมอบอำ�นิ�จช�วง หริ่อบุคคลิที�อ�จมีคว�มขัดำแย้ง
 (ต้�มที�นิิย�มไว้ในิปีริะกิ�ศัสำ�นิักิง�นิ กิ.ลิ.ต้.) มีส�วนิไดำ้เสียหริ่อ
ผลิปีริะโยชนิ์ในิลิักิษัณะอ่�นิใดำขัดำแย้งกิับบริิษััท ซั่ึ�งกิ�ริอนิุมัต้ิ

ริ�ยกิ�ริในิลิกัิษัณะดำงักิลิ��วจะต้อ้งเสนิอต้�อที�ปีริะชมุคณะกิริริมกิ�ริ
 แลิะ/หริ่อ ที�ปีริะชุมผู้ถ่อหุ้นิ (แลิ้วแต้�กิริณี) เพี่�อพีิจ�ริณ�อนิุมัต้ิ
ริ�ยกิ�ริดัำงกิลิ��ว ต้�มที�ข้อบังคับของบริิษััท หริ่อต้�มกิฎหม�ย
ที�เกิี�ยวข้องกิำ�หนิดำกิ�ริอ่�นิใดำนิอกิเหนิ่อจ�กิที�กิลิ��วม�ข้�งต้้นิ 
ปีริะธุ�นิเจ้�หนิ้�ที�บริิห�ริไม�ส�ม�ริถกิริะทำ�ไดำ้ เว้นิแต้�จะไดำ้ริับ
มอบหม�ยจ�กิที�ปีริะชุมคณะกิริริมกิ�ริบริิษััทเปี็นิคริ�วๆ ไปี

7.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค��ต้อบแทนิผู้บริิห�ริ ไดำ้แกิ� เงินิเดำ่อนิ โบนิัส คอมมิชชั�นิ เงินิ
กิองทุนิสำ�ริองเลิี�ยงชีพี ค��นิำ��มันิ ค��โทริศััพีท์ แลิะค��เบี�ย
ปีริะชุมกิริริมกิ�ริบริิษััทย�อย 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ปี 2563
ล้านบาท

ปี 2564
ล้านบาท

เงินเดือน 13.54 12.78

โบนัส - -

คอมมิชชั่น 1.00 0.49

อื่นๆ 0.85 0.70

ริวม 15.39 13.97

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� 

 
บมจ.บิวเดอสมาร์ท

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

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

ริวม 122 คน 86 คน 43 คน 63 คน

ค��ต้อบแทนิผู้บริิห�ริคำ�นิวณต้�มโคริงสริ้�งผู้บริิห�ริลิ��สุดำ โดำยจำ�นิวนิ ผู้บริิห�ริต้�มหลิักิเกิณฑ์์คำ�นิิย�ม ผู้บริิห�ริของสำ�นิักิง�นิ 
กิ.ลิ.ต้. ในิปีี 2564 จำ�นิวนิ 6 คนิ โดำยมีค��ต้อบแทนิผู้บริิห�ริดัำงนิี� 
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ค่าตอบแทนบุคลากร ในิปีี 2564 ค��ต้อบแทนิบุคลิ�กิริสิ�นิสุดำ ณ วันิที� 31 ธุันิว�คม 2564 มีริ�ยลิะเอียดำดัำงนิี�

(หน่วย : ล้านบาท)
บมจ.บิวเดอสมาร์ท

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

ปี2563 ปี2564 ปี2563 ปี2564

ค่าตอบแทนพนักงานประจำา (เงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น*
และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ)

64.26 50.85 15.64 21.19

ค่าตอบแทนของลูกจ้างรายวัน (ค่าจ้าง) - - - -

ริวม 64.26 50.85 15.64 21.19

(หน่วย : ล้านบาท)
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

(หน่วย : ล้านบาท)
บจ. แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส

ปี2563 ปี2564

ค่าตอบแทนพนักงานประจำา (เงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น*                      
และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ)

1.28 5.41

ค่าตอบแทนของลูกจ้างรายวัน (ค่าจ้าง) - -

ริวม 1.28 5.41

หมายเหตุ : บริษััท มีข้อกำาหนดในการจ่ายค่าคอมมิชช่ันให้พนักงานฝ่ายขาย โดยวิธีการคำานวณจะข้ึนกับข้อตกลงท่ีทำาไว้กับบริษััท ซ่ึง บริษััท จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นเข้า
บัญชีเงินเดือนให้ทุกงวดสิ้นเดือน

 
บจ. แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64

- พนักงานประจำา 1 คน - คน

- พนักงานรายวัน - คน - คน

ริวม 1 คน - คน

บจ. แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ บจ. ทีค ดีเวลลอปเมนท์

31 ธ.ค. 63 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 คน - คน 7 คน 6 คน
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ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 3 ปี ตั้งแต่ปี 2563 - 2565
(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (ปีที่เสนอ) เปลี่ยนแปลง (+/-)

ค่าสอบบัญชีของบริษััท (บาท) 1,150,000 1,500,000 1,250,000 -16.67%

ค่าสอบบัญชีของบริษััทย่อย (บาท) 1,310,000 800,000 950,000 +18.75%

ริวมทั้งสิ้น (บาท) 2,460,000 2,300,000 2,200,000 -4.35%

(หน่วย : บาท) ปี 2563 ปี 2564

ค่าฝึกอบรมภายนอก - ภายในบริษััท 285,972.90 2,700.00

ค่าฝึกอบรมต่างประเทศ -

ริวม 285,972.90 2,700.00

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
บริิษััท ไม�เคยมีข้อพีิพี�ทดำ้�นิแริงง�นิใดำๆ ริวมถึงไม�มีกิ�ริ
เปีลิี�ยนิแปีลิงจำ�นิวนิพีนิักิง�นิอย��งมีนิัยสำ�คัญ่ ในิช�วงริะยะเวลิ� 
3 ปีีที�ผ��นิม�

7.5.2. นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริิษััท มีกิ�ริจัดำอบริมพีนิักิง�นิให้มีคว�มริู้คว�มส�ม�ริถต้�ม
ลิักิษัณะง�นิของแต้�ลิะฝ้่�ย โดำยมีกิ�ริจัดำอบริมเพีิ�มเต้ิมคว�มริู้ 
แลิะวิวัฒนิ�กิ�ริใหม�ๆ ต้�มคว�มเหม�ะสมของง�นิแต้�ลิะฝ้่�ย 

ทั�งภั�ยในิแลิะภั�ยนิอกิองค์กิริ โดำยบริิษััทมีกิ�ริจัดำฝ้ึกิอบริมให้
คว�มริู้ภั�ยในิองค์กิริเปี็นิปีริะจำ�สมำ��เสมอในิเริ่�อง ผลิิต้ภััณฑ์์
ใหม�ของบริิษััท ต้ลิอดำจนิให้คว�มริู้ในิกิ�ริติ้ดำต้ั�งสินิค้�ของบริิษััท
แกิ�พีนิักิง�นิแลิะบุคคลิภั�ยนิอกิที�สนิใจ นิอกิจ�กินิี�บริิษััทยังไดำ้
มีกิ�ริเชิญ่วิทย�กิริม�ให้คว�มริู้อบริมทั�งในิแลิะนิอกิสถ�นิที�
อีกิดำ้วย อย��งไริก็ิต้�มจ�กิสถ�นิกิ�ริณ์กิ�ริแพีริ�ริะบ�ดำของ
โควิดำ-19 ทำ�ให้มีข้อจำ�กิัดำในิกิ�ริส�งพีนัิกิง�นิไปีฝ้ึกิอบริมในิปีี
 2564  โดำยค��ใช้จ��ยเกิี�ยวกิบักิ�ริพัีฒนิ�บคุลิ�กิริของ บริษัิัท ในิปีี 
2563-2564 ส�ม�ริถแสดำงไดำ้ดำังต้�ริ�ง

7.6 ข�อมี้ลสำาคัญอื�น

7.6.1 เลขานุการบริษััท 
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทได้ำมีมติ้แต้�งต้ั�งนิ�งส�วมิศัริ� วงศ์ัสินิศัิริิกิุลิ 
ผู้อำ�นิวยกิ�ริฝ้่�ยบัญ่ชีแลิะกิ�ริเงินิ ดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งเปี็นิเลิข�นิุกิ�ริ
บริิษััท เพ่ี�อทำ�หนิ้�ที�จัดำกิ�ริปีริะชุมคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท 
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�นิุกิ�ริบริิษััทที�คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทแต้�งต้ั�งขึ�นิเปี็นิผู ้ที�
คณะกิริริมกิ�ริบริิ ษััทเห็นิว��มีคว�มเหม�ะสม มีคว�มริู ้
คว�มส�ม�ริถในิกิ�ริบริิห�ริง�นิเลิข�นิุกิ�ริบริิษััทไดำ้เปี็นิอย��งดำี

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

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริิษััท แลิะบริิษััทย�อยไดำ้จ��ยค��ต้อบแทนิผู้สอบบัญ่ชีให้แกิ� 
บริิษััท เอเอ็นิเอส ออดำิท จำ�กิัดำ ดำังนิี�

ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน
(Audit Fee) 
สำ�หรัิบค��ต้อบแทนิผู้สอบบัญ่ชีของปีี 2565 ไดำ้นิำ�เสนิอต้�อที�
ปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิปีริะจำ�ปีี 2565 เพี่�ออนิุมัต้ิต้�อไปี

ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)
- ไม�มี –
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ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 3 ปี ตั้งแต่ปี 2563 - 2565
(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (ปีที่เสนอ) เปลี่ยนแปลง (+/-)

ค่าสอบบัญชีของบริษััท (บาท) 1,150,000 1,500,000 1,250,000 -16.67%

ค่าสอบบัญชีของบริษััทย่อย (บาท) 1,310,000 800,000 950,000 +18.75%

ริวมทั้งสิ้น (บาท) 2,460,000 2,300,000 2,200,000 -4.35%

(หน่วย : บาท) ปี 2563 ปี 2564

ค่าฝึกอบรมภายนอก - ภายในบริษััท 285,972.90 2,700.00

ค่าฝึกอบรมต่างประเทศ -

ริวม 285,972.90 2,700.00

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
บริิษััท ไม�เคยมีข้อพีิพี�ทดำ้�นิแริงง�นิใดำๆ ริวมถึงไม�มีกิ�ริ
เปีลิี�ยนิแปีลิงจำ�นิวนิพีนิักิง�นิอย��งมีนิัยสำ�คัญ่ ในิช�วงริะยะเวลิ� 
3 ปีีที�ผ��นิม�

7.5.2. นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริิษััท มีกิ�ริจัดำอบริมพีนิักิง�นิให้มีคว�มริู้คว�มส�ม�ริถต้�ม
ลิักิษัณะง�นิของแต้�ลิะฝ้่�ย โดำยมีกิ�ริจัดำอบริมเพีิ�มเต้ิมคว�มริู้ 
แลิะวิวัฒนิ�กิ�ริใหม�ๆ ต้�มคว�มเหม�ะสมของง�นิแต้�ลิะฝ้่�ย 

ทั�งภั�ยในิแลิะภั�ยนิอกิองค์กิริ โดำยบริิษััทมีกิ�ริจัดำฝ้ึกิอบริมให้
คว�มริู้ภั�ยในิองค์กิริเปี็นิปีริะจำ�สมำ��เสมอในิเริ่�อง ผลิิต้ภััณฑ์์
ใหม�ของบริิษััท ต้ลิอดำจนิให้คว�มริู้ในิกิ�ริติ้ดำต้ั�งสินิค้�ของบริิษััท
แกิ�พีนิักิง�นิแลิะบุคคลิภั�ยนิอกิที�สนิใจ นิอกิจ�กินิี�บริิษััทยังไดำ้
มีกิ�ริเชิญ่วิทย�กิริม�ให้คว�มริู้อบริมทั�งในิแลิะนิอกิสถ�นิที�
อีกิดำ้วย อย��งไริกิ็ต้�มจ�กิสถ�นิกิ�ริณ์กิ�ริแพีริ�ริะบ�ดำของ
โควิดำ-19 ทำ�ให้มีข้อจำ�กิัดำในิกิ�ริส�งพีนิักิง�นิไปีฝ้ึกิอบริมในิปีี
 2564  โดำยค��ใช้จ��ยเกิี�ยวกิบักิ�ริพีฒันิ�บุคลิ�กิริของ บริษัิัท ในิปีี 
2563-2564 ส�ม�ริถแสดำงไดำ้ดำังต้�ริ�ง

7.6 ข�อมี้ลสำาคัญอื�น

7.6.1 เลขานุการบริษััท 
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทได้ำมีมติ้แต้�งต้ั�งนิ�งส�วมิศัริ� วงศ์ัสินิศัิริิกิุลิ 
ผู้อำ�นิวยกิ�ริฝ้่�ยบัญ่ชีแลิะกิ�ริเงินิ ดำำ�ริงต้ำ�แหนิ่งเปี็นิเลิข�นิุกิ�ริ
บริิษััท เพ่ี�อทำ�หนิ้�ที�จัดำกิ�ริปีริะชุมคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท 
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�นิุกิ�ริบริิษััทที�คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทแต้�งต้ั�งขึ�นิเปี็นิผู ้ที�
คณะกิริริมกิ�ริบริิ ษััทเห็นิว��มีคว�มเหม�ะสม มีคว�มริู ้
คว�มส�ม�ริถในิกิ�ริบริิห�ริง�นิเลิข�นิุกิ�ริบริิษััทไดำ้เปี็นิอย��งดำี

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

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริิษััท แลิะบริิษััทย�อยไดำ้จ��ยค��ต้อบแทนิผู้สอบบัญ่ชีให้แกิ� 
บริิษััท เอเอ็นิเอส ออดำิท จำ�กิัดำ ดำังนิี�

ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน
(Audit Fee) 
สำ�หรัิบค��ต้อบแทนิผู้สอบบัญ่ชีของปีี 2565 ไดำ้นิำ�เสนิอต้�อที�
ปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิปีริะจำ�ปีี 2565 เพี่�ออนิุมัต้ิต้�อไปี

ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)
- ไม�มี –
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ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง
จำานวนหุ้น                               

ณ
จำานวนหุ้น                           

ณ

จำานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง      

(เพิ่มขึ้น/ลดลง) 

สัดส่วน
 การถึือหุ้น             

ในบริษััท

(3 ธ.ค. 63) (14 ธ.ค. 64) ในปี 2564

1 นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานกรรมการ - - - -

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

 300,823,612 300,823,612 - 14.1198%

2 นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ รองประธาน
กรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มบริษััท 

155,000,000 155,000,000 - 7.2753%

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

 118,647,000 118,647,000 - 5.5690%

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

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

 36,456,120 36,456,120 - 1.7111%

4 นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์ กรรมการ 188,700,000 188,700,000 - 8.8571%

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

 - - - -

5 นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์ กรรมการ 58,833,100 58,833,100 - 2.7615%

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

 - - - -

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

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

 - - - -

7.6.4 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถืึอหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารบริษััท ในปี 2564
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ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง
จำานวนหุ้น                               

ณ
จำานวนหุ้น                           

ณ

จำานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง      

(เพิ่มขึ้น/ลดลง) 

สัดส่วน
 การถึือหุ้น             

ในบริษััท

(3 ธ.ค. 63) (14 ธ.ค. 64) ในปี 2564

10 นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ ผู้อำานายการ
ฝ่ายขายต่างประเทศ

25,292,500 24,792,500 (500,000) 1.1637%

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

 - - - -

11 นางสาวนนทชา พรเพิ่มสุข ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายพัฒนา 
และบริหารผลิตภัณฑ์

625 625 - 0.0000%

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

 - - - -

12 นางสาวพัชรี เก๊อะเจริญ ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

230,625 140,625 (90,000) 0.0066%

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

 - - - -

13 นางสาววิชุตา สิงห์สุข ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 625 625 - 0.0000%

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

- - - -

 14 นายจิรพงษั์ ภาชนะสุวรรณ ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

- - - -

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

- - - -
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ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง
จำานวนหุ้น                               

ณ
จำานวนหุ้น                           

ณ

จำานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง      

(เพิ่มขึ้น/ลดลง) 

สัดส่วน
 การถึือหุ้น             

ในบริษััท

(3 ธ.ค. 63) (14 ธ.ค. 64) ในปี 2564

10 นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ ผู้อำานายการ
ฝ่ายขายต่างประเทศ

25,292,500 24,792,500 (500,000) 1.1637%

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

 - - - -

11 นางสาวนนทชา พรเพิ่มสุข ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายพัฒนา 
และบริหารผลิตภัณฑ์

625 625 - 0.0000%

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

 - - - -

12 นางสาวพัชรี เก๊อะเจริญ ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

230,625 140,625 (90,000) 0.0066%

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

 - - - -

13 นางสาววิชุตา สิงห์สุข ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 625 625 - 0.0000%

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

- - - -

 14 นายจิรพงษั์ ภาชนะสุวรรณ ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

- - - -

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

- - - -
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รายงานผู้ลการด้ำาเนินงานสำาคัญ
ด้านการกำาก ับดูแลกิจการ8

สรุปผู้ลการปฏิิบัติหุ้น�าทุี�ของคณะกรรมีการในรอบปีทุี�ผู้่านมีา

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

ในิปีี 2564 บริิษััทจัดำให้มีกิ�ริปีริะชุมคณะกิริริมกิ�ริบริิษััท 
จำ�นิวนิ 6 คริั�ง กิริริมกิ�ริแต้�ลิะคนิเข้�ริ�วมปีริะชุมอย��งสมำ��เสมอ
 
อนิึ�ง บริิษััทจะจัดำส�งหนิังส่อเชิญ่ปีริะชุมพีริ้อมเอกิส�ริปีริะกิอบ
กิ�ริปีริะชุมในิว�ริะต้��งๆโดำยมีริ�ยลิะเอียดำปีริะกิอบว�ริะ

ครั้งที่ วันที่

1/2564 23 กุมภาพันธ์ 2564

2/2564 13 พฤษัภาคม 2564

3/2564 10 สิงหาคม 2564

4/2564 11 พฤศจิกายน 2564

ลำาดับ รายชื่อ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
(จำานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด)

คณะกรรมการ
บริษััท

คณะกรรมการ       
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน

1. นายเอนก พิเชฐพงศา 6/6 1/1

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 1/1

7. นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย 5/6 4/4

8. นายออเสน การบริสุทธิ์ 6/6 4/4 1/1

สรุปการเข�าร่วมีประชุมีของคณะกรรมีการ และคณะกรรมีการชุด้ย่อย

กิ�ริปีริะชุมอย��งชัดำเจนิ แลิะเพีียงพีอในิกิ�ริพีิจ�ริณ�ให้
กิริริมกิ�ริบริษัิัททริ�บลิ�วงหนิ�้กิ�อนิกิ�ริปีริะชมุปีริะม�ณ 3 - 5 วนัิ
ทำ�กิ�ริ เพี่�อให้กิริริมกิ�ริบริิษััทไดำ้มีเวลิ�ศัึกิษั�ข้อมูลิอย��งเพีียง
พีอกิ�อนิเข้�ริ�วมปีริะชุม (ยกิเว้นิว�ริะเริ�งดำ�วนิเพี่�อปีริะโยชนิ์สูงสุดำ
ของบริิษััทจะจัดำส�งเอกิส�ริให้ทันิอย��งนิ้อย 1 วันิกิ�อนิปีริะชุม) 
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การปฏิิบัติหุ้น�าทุี�ของคณะกรรมีการ บริษัทุในปี 2564

ไตริมาส 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

ไตริมาส 2 • พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษััทและบริษััทย่อยสำาหรับงวดไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
• พิจารณาอนุมัติการรับโอนตามข้อตกลง (โอนกิจการทั้งหมด) ในที่ดิน และ/หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษััท แสนสรา    

ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด ตามมติรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษััท
• พิจารณาอนุมัติการรับโอนสิทธิการเช่าจากบริษััท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด
• รับทราบยอดเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว ภาระวงเงินค้ำาประกันคงค้าง

ไตริมาส 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

ไตริมาส 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
และรายการระหว่างกัน9

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�ริดำูแลิริักิษั�ทริัพีย์สินิอย��งเหม�ะสม มีกิ�ริจัดำทำ�แลิะ
กิ�ริริ�ยง�นิข้อมูลิงบกิ�ริเงินิที�ถูกิต้้องคริบถ้วนิ เช่�อถ่อไดำ้ แลิะ
ทันิเวลิ�ในิกิ�ริริ�ยง�นิต้�อผู้ถ่อหุ้นิแลิะนิักิลิงทุนิต้�มกิฎเกิณฑ์์
ที�ต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ฯ กิำ�หนิดำ

อนิึ �งจ�กิกิ�ริสอบท�นิกิ�ริปีริะเมินิคว�มเพีียงพีอของริะบบ
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 โดำยสรุิปี
ข้อมลูิแสดำงริ�ยกิ�ริริะหว��งบริษัิัท บวิเดำอสม�ร์ิท จำ�กิดัำ (มห�ชนิ) 
แลิะบริิษััทย�อย กิับบุคคลิที�อ�จมีคว�มขัดำแย้ง

ชื่อ ลักษัณะรายการ ความสัมพันธ์ มูลค่าทั้งหมด
ปี 2564

ยอดคงเหลือ ณ 
31 ธ.ค. 64 

บจ. รวมโชคชัย       
เอ็นจิเนียริ่ง 

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

 

- บจ. แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ - -

- บจ. ทีค ดีเวลลอปเมนท์ 37,049,800.30 268,964.95

2. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จาก  

- บมจ. บิวเดอสมาร์ท - 11,792,651.28

บจ. แอล เค เอช                   
เทรดดิ้ง 

ให้บริการเช่ารถึกับ บจ. ทีค ดีเวลลอปเมนท์ นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์       
เป็นกรรมการทั้ง 2 บริษััท

192,600.00 -

นายวรุตม์            
ภาณุพัฒนพงศ์

ให้บริการเช่าอาคารสำานักงานของบริษััท 
ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด 

นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์       
เป็นกรรมการทั้ง 2 บริษััท

300,000.00 -

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

10,000,000.00 10,000,000.00

รับดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ               
บมจ. บิวเดอสมาร์ท 

618,940.51 28,793.43



CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนิบ

90 บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

ชื่อ ลักษัณะรายการ ความสัมพันธ์ มูลค่าทั้งหมด
ปี 2564

ยอดคงเหลือ ณ 
31 ธ.ค. 64 

คุณนริสา 
เนื่องสิทธิ์

ลงทุนในต๋ัวแลกเงินระยะสั้นของ                                               
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

คุณนริสา เนื่องสิทธิ์ 
เป็นภรรยาของกรรมการบริษััท

10,000,000.00 10,000,000.00

รับดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ             
บมจ. บิวเดอสมาร์ท 

772,040.36 28,793.43

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

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% ต้ังแต่                                        
1 ก.พ. 2564 – 31 ม.ค. 2567 จากบจ. 
แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส

5,000,000.00 -

รับดอกเบี้ย จากบริษััท แสนสรา                  
ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส

228,767.13 -

คุณวนิดา 
วงศ์สินศิริกุล

ลงทุนในตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ
บมจ. บิวเดอสมาร์ท ระยะเวลา 268 วัน
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

คุณวนิดา วงศ์สินศิริกุล           
เป็นญาติสนิทผู้บริหารระดับสูง

10,000,000.00 10,000,000.00

รับดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บมจ. บิ
วเดอสมาร์ท

618,575.74 28,793.43



CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนิบ

90 บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

ชื่อ ลักษัณะรายการ ความสัมพันธ์ มูลค่าทั้งหมด
ปี 2564

ยอดคงเหลือ ณ 
31 ธ.ค. 64 

คุณนริสา 
เนื่องสิทธิ์

ลงทุนในต๋ัวแลกเงินระยะสั้นของ                                               
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

คุณนริสา เนื่องสิทธิ์ 
เป็นภรรยาของกรรมการบริษััท

10,000,000.00 10,000,000.00

รับดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ             
บมจ. บิวเดอสมาร์ท 

772,040.36 28,793.43

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

15,000,000.00 15,000,000.00

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

1,024,109.59 -

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

5,000,000.00 -

รับดอกเบี้ย จากบริษััท แสนสรา                  
ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส

228,767.13 -

คุณวนิดา 
วงศ์สินศิริกุล

ลงทุนในตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ
บมจ. บิวเดอสมาร์ท ระยะเวลา 268 วัน
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

คุณวนิดา วงศ์สินศิริกุล           
เป็นญาติสนิทผู้บริหารระดับสูง

10,000,000.00 10,000,000.00

รับดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บมจ. บิ
วเดอสมาร์ท

618,575.74 28,793.43

91บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

ชื่อ ลักษัณะรายการ ความสัมพันธ์ มูลค่าทั้งหมด
ปี 2564

ยอดคงเหลือ ณ 
31 ธ.ค. 64 

คุณสุเรช 
ซูบรามาเนียม

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

คุณสุเรช ซูบรามาเนียม 
เป็นกรรมการบริษััท

7,000,000.00 7,000,000.00

รับดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ             
บมจ. บิวเดอสมาร์ท

225,045.53 90,252.63

9.3 มีาตรการหุ้รือขั�นตอนการอนุมีัติการทุำา
รายการระหุ้ว่างกัน
ในิกิริณีที�มีริ�ยกิ�ริริะหว��งกิันิของบริิษััท กิับบุคคลิที�เกิี�ยวโยงกินัิ 
หริ่อ บุคคลิที�อ�จมีคว�มขัดำแย้งท�งผลิปีริะโยชน์ิ มีส�วนิได้ำเสีย 
หริ่ออ�จมีคว�มขัดำแย้งท�งผลิปีริะโยชนิ์ในิอนิ�คต้ จะมีกิ�ริทำ�
ริ�ยง�นิแจ้งไปียงัเลิข�นิกุิ�ริบริษัิัทเพี่�อต้ริวจสอบขอบเขต้กิ�ริอนิมุตั้ิ
ริ�ยกิ�ริต้�มปีริะกิ�ศัคณะกิริริมกิ�ริกิำ�กิบัต้ลิ�ดำทนุิที� ทจ.21/2551 
เริ่�องหลิักิเกิณฑ์์ในิกิ�ริทำ�ริ�ยกิ�ริที�เกิี�ยวโยงกิันิ แลิะนิำ�เสนิอ
คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ แลิะคณะกิริริมกิ�ริบริิษััทเพี่�อริับทริ�บ
แลิะ/หริ่อพิีจ�ริณ�ให้คว�มเห็นิชอบ(แลิ้วแต้�กิริณี) ในิกิริณีที�
คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบแลิะคณะกิริริมกิ�ริบริษัิัทไม�มีคว�มชำ�นิ�ญ่
ในิกิ�ริพิีจ�ริณ�ริ�ยกิ�ริริะหว��งกินัิที�อ�จเกิดิำขึ�นิ บริษัิัท จะให้บคุคลิ
ที� 3 ซั่ึ�งเปี็นิผู้เชี�ยวช�ญ่อิสริะเปี็นิผู้ใหค้ว�มเห็นิเกิี�ยวกิับริ�ยกิ�ริ
ริะหว��งกัินิดัำงกิลิ��ว เพ่ี�อนิำ�ไปีใช้ปีริะกิอบกิ�ริตั้ดำสินิใจของคณะ
กิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ หริ่อ คณะกิริริมกิ�ริบริิษััทหริ่อผู ้ถ่อหุ้นิ 
(แลิ้วแต้�กิริณี) แลิะทำ�กิ�ริเปีิดำเผยข้อมูลิต้�มปีริะกิ�ศัคณะ
กิริริมกิ�ริต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์แห�งปีริะเทศัไทย เริ่�อง กิ�ริเปีิดำเผย
ข้อมูลิแลิะกิ�ริปีฏิิบัต้ิกิ�ริของบริิษััทจดำทะเบียนิในิริ�ยกิ�ริที�
เกิี�ยวโยงกิันิ พี.ศั. 2546 ต้�อไปี ทั�งนิี� กิริริมกิ�ริซั่ึ�งมีส�วนิไดำ้ส�วนิ
เสียในิเริ่�องใดำไม�ส�ม�ริถมีส�วนิริ�วมในิกิ�ริพีิจ�ริณ�อนิุมัต้ิ
ริ�ยกิ�ริริะหว��งกิันิในิเริ่�องนิั�นิ

อนิึ�ง บริิษััทมีนิโยบ�ยในิกิ�ริแต้�งต้ั�งคณะกิริริมกิ�ริจัดำซั่่�อจัดำจ้�ง 
เพี่�อดำูแลิให้เกิิดำคว�มโปีริ�งใสแลิะเปี็นิธุริริมกิับผู้มีส�วนิไดำ้เสีย
ทุกิฝ้่�ย ในิกิริณีที�กิริริมกิ�ริจัดำซั่่�อจัดำจ้�งมีส�วนิไดำ้ส�วนิเสียในิ

เริ่�องใดำ กิ็จะไม�ส�ม�ริถมีส�วนิริ�วมในิกิ�ริอนิุมัต้ิริ�ยกิ�ริริะหว��ง
กิันิในิเริ่�องนิั�นิดำ้วยเช�นิกัินิ

ทั�งนิี� บริิษััทจะทำ�กิ�ริเปีิดำเผยริ�ยกิ�ริริะหว��งกัินิไว้ในิหม�ยเหตุ้
ปีริะกิอบงบกิ�ริเงนิิที�ได้ำริบักิ�ริต้ริวจสอบโดำยผูส้อบบญั่ชขีองบริษัิัท 
แบบแสดำงริ�ยกิ�ริข้อมลูิปีริะจำ�ปีี/ริ�ยง�นิปีริะจำ�ปีี (One Report) 
ของบริิษััท

9.4 นโยบายหุ้รือแนวโน�มีการทุำารายการ
ระหุ้ว่างกันในอนาคต 
บริิษััทมีนิโยบ�ยกิ�ริทำ�ริ�ยกิ�ริริะหว��งกิันิ ซั่ึ�งเปี็นิไปีต้�มหลิักิ
เกิณฑ์์ของสำ�นัิกิง�นิคณะกิริริมกิ�ริกิำ�กัิบหลิักิทริัพีย์ แลิะ
ต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ แลิะต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์แห�งปีริะเทศัไทย โดำยในิ
กิ�ริทำ�ริ�ยกิ�ริริะหว��งกัินิบริิษััทจะกิำ�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��งกัินิกัิบบุคคลิ/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
ริ�ยกิ�ริที�เกิิดำขึ�นิจ�กิกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจปีกิต้ิของกิลิุ�มบริิษััท ซั่ึ�ง
บริิษััทจะทำ�กิ�ริเปีิดำเผยริ�ยกิ�ริริะหว��งกิันิไว้ในิหม�ยเหตุ้
ปีริะกิอบงบกิ�ริเงินิที�ไดำ้ริับกิ�ริต้ริวจสอบโดำยผู้สอบบัญ่ชีของ
บริิษััท ต้�มม�ต้ริฐ�นิกิ�ริบัญ่ชีที�กิำ�หนิดำโดำยสภั�วิช�ชีพีบัญ่ชี 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุ้น บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย        
และของเฉพาะบริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ             
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงิน
สดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบาย
การบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผู ้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเ งินในรายงานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ฯ  
ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ        
งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุด ตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็น
แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน - โครงการท่ีพกัอาศัยเพือ่ผู้เกษียณอายุ 
ความเส่ียง 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 กลุ่มบริษทัฯ วดัมูลค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - โครงการท่ีพกั
อาศยัเพื่อผูเ้กษียณอายุดว้ยมูลค่ายุติธรรม ขา้พเจา้ให้ความส าคญัในเร่ืองน้ี เน่ืองจากราคายุติธรรมดงักล่าวไดอ้า้งอิงจากราคา

รายงานของผู้้�สอบบัญชี
รับอนุญาต
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ประเมินตามวิธีเทียบเคียงราคาตลาดท่ีประเมินขึ้นโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีกลุ่มบริษทัฯ ว่าจา้ง ซ่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัของ
ฝ่ายบริหารในการประเมินความเหมาะสมของมูลค่าตลาดของทรัพยสิ์นท่ีน ามาเทียบเคียง รวมถึงการก าหนดสมมติฐานท่ีส าคญั
ในการปรับปรุงมูลค่าตลาดดงักล่าวให้เทียบเคียงไดก้บัทรัพยสิ์นท่ีประเมิน  

การตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ี กลุ่มบริษทัฯ 
ว่าจา้ง โดยประเมินความรู้ ความสามารถ ความอิสระและความเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินอิสระ และพิจารณาความเหมาะสมของ
สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณราคาประเมิน โดยรวมถึงวิธีการดงัต่อไปน้ี 

- พิจารณาความคลา้ยคลึงของทรัพยสิ์นท่ีน ามูลค่าตลาดมาใช้เทียบเคียง เก่ียวกบัลกัษณะ สภาพแวดลอ้ม และการใช้
ประโยชน์ของทรัพยสิ์นดงักล่าวกบัอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัฯ  

- ประเมินความเหมาะสมของมูลค่าตลาดโดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้ 
- พิจารณาความเหมาะสมของหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการปรับปรุงมูลค่าตลาดเพื่อก าหนดมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัฯ เช่น ความแตกต่างของลกัษณะ ขนาดและสภาพแวดลอ้มของอสังหาริมทรัพยท่ี์น ามา
เปรียบเทียบ รวมถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 2019 (การระบาดของ COVID-19) 

การด้อยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – โครงการท่ีพกัอาศัยเพือ่ผู้เกษียณอายุ 
ความเส่ียง 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 กลุ่มบริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารสโมสรและทรัพยสิ์นส่วนกลางท่ีแสดงไวเ้ป็น
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อให้บริการส่วนกลางภายในโครงการท่ีพกัอาศยัเพื่อผูเ้กษียณอายุ ขา้พเจา้ให้ความส าคัญในเร่ืองน้ี 
เน่ืองจากประเมินดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวถือเป็นประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใชแ้บบจ าลองทางการเงิน               
ในการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนและใชดุ้ลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตใน
ระยะยาวท่ีเหมาะสม 

การตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการก าหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงิน รวมถึงท าความเขา้ใจและทดสอบ
ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีฝ่ายบริหารเลือกใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพยด์งักล่าว 
รวมถึงสอบทานอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารเลือกใช้ โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบท่ีเก่ียวข้องและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ และของอุตสาหกรรม รวมถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 2019 
(การระบาดของ COVID-19) ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยด์ังกล่าวตามแบบจ าลอง
ทางการเงิน 

นอกจากน้ีข้าพเจ้าได้พิจารณาความเหมาะสมของรายการท่ีบันทึกในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี  แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมให้
ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
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ประเมินตามวิธีเทียบเคียงราคาตลาดท่ีประเมินขึ้นโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีกลุ่มบริษทัฯ ว่าจา้ง ซ่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัของ
ฝ่ายบริหารในการประเมินความเหมาะสมของมูลค่าตลาดของทรัพยสิ์นท่ีน ามาเทียบเคียง รวมถึงการก าหนดสมมติฐานท่ีส าคญั
ในการปรับปรุงมูลค่าตลาดดงักล่าวให้เทียบเคียงไดก้บัทรัพยสิ์นท่ีประเมิน  

การตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ี กลุ่มบริษทัฯ 
ว่าจา้ง โดยประเมินความรู้ ความสามารถ ความอิสระและความเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินอิสระ และพิจารณาความเหมาะสมของ
สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณราคาประเมิน โดยรวมถึงวิธีการดงัต่อไปน้ี 

- พิจารณาความคลา้ยคลึงของทรัพยสิ์นท่ีน ามูลค่าตลาดมาใช้เทียบเคียง เก่ียวกบัลกัษณะ สภาพแวดลอ้ม และการใช้
ประโยชน์ของทรัพยสิ์นดงักล่าวกบัอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัฯ  

- ประเมินความเหมาะสมของมูลค่าตลาดโดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้ 
- พิจารณาความเหมาะสมของหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการปรับปรุงมูลค่าตลาดเพื่อก าหนดมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัฯ เช่น ความแตกต่างของลกัษณะ ขนาดและสภาพแวดลอ้มของอสังหาริมทรัพยท่ี์น ามา
เปรียบเทียบ รวมถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 2019 (การระบาดของ COVID-19) 

การด้อยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – โครงการท่ีพกัอาศัยเพือ่ผู้เกษียณอายุ 
ความเส่ียง 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 กลุ่มบริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารสโมสรและทรัพยสิ์นส่วนกลางท่ีแสดงไวเ้ป็น
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อให้บริการส่วนกลางภายในโครงการท่ีพกัอาศยัเพื่อผูเ้กษียณอายุ ขา้พเจา้ให้ความส าคัญในเร่ืองน้ี 
เน่ืองจากประเมินดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวถือเป็นประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใชแ้บบจ าลองทางการเงิน               
ในการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนและใชดุ้ลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตใน
ระยะยาวท่ีเหมาะสม 

การตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการก าหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงิน รวมถึงท าความเขา้ใจและทดสอบ
ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีฝ่ายบริหารเลือกใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพยด์งักล่าว 
รวมถึงสอบทานอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารเลือกใช้ โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบท่ีเก่ียวข้องและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ และของอุตสาหกรรม รวมถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 2019 
(การระบาดของ COVID-19) ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยด์ังกล่าวตามแบบจ าลอง
ทางการเงิน 

นอกจากน้ีข้าพเจ้าได้พิจารณาความเหมาะสมของรายการท่ีบันทึกในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี  แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมให้
ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
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ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่า  
ขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั  ขา้พเจา้จะ
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพื่อให้ผูมี้หนา้ท่ีก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผู ้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทฯ ในการด าเนินงานต่อเน่ือง           
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้
แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัฯ หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด    
และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเช่ือมั่นใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามี
สาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว่้ารายการท่ีขดัต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการ
ตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียง
ท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละ
เวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทัฯ 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 
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- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เ กิดข้อสง สัยอย่ า ง มีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบ ริษัท ฯ  ในการด า เ นินงานต่อ เ น่ืองหรือไม่ 
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบ
บัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทั ฯ ต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง 

- ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

- ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัฯ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทัฯ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีข้าพเจา้ใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบ               
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบันและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย 
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจาก  
การส่ือสารดงักล่าว 

 

 

(นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9575 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์2565 
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- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เ กิดข้อสง สัยอย่ า ง มีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบ ริษัท ฯ  ในการด า เ นินงานต่อ เ น่ืองหรือไม่ 
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบ
บัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทั ฯ ต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง 

- ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

- ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัฯ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทัฯ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีข้าพเจา้ใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบ               
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบันและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย 
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจาก  
การส่ือสารดงักล่าว 

 

 

(นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9575 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์2565 
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 41,292,633.64             64,312,006.25             26,441,753.54            55,441,573.09            
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน - สุทธิ 6.3, 8 85,142,225.89             99,664,608.70             69,313,712.08            85,521,489.25            
ลูกหนีสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6,094,909.80               1,223,878.23               6,094,909.80              1,223,878.23              
เงินให้กูย้ืมระยะสันและดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 6.3, 6.4 -                               -                               92,700,000.00            30,774,657.53            
ส่วนของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั
   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6.3, 6.5 -                               -                               68,085,431.00            70,000,000.00            
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 74,812,651.65             76,834,782.06             6,735,034.38              43,477,785.33            
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 10 536,305,656.24          722,477,113.34          -                               -                               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 1,733,917.77               2,478,682.89               135,220.24                 -                               
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 6.3 35,461,495.59             41,822,769.78             32,661,714.90            33,541,653.64            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 780,843,490.58          1,008,813,841.25       302,167,775.94          319,981,037.07          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกนั 11 50,319,577.15             50,749,077.15             47,319,577.15            47,749,077.15            
เงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 6.3 -                               -                               -                               62,049,098.84            
เงินลงทุนในตราสารหนี ทีจะถือจนครบกาํหนด - สุทธิ 12 10,620,827.31             10,767,753.35             10,620,827.31            10,767,753.35            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 13 -                               -                               263,692,068.26          262,192,068.26          
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 8,648,933.32               -                               -                               -                               
ลูกหนีสญัญาเช่า - สุทธิ 16,453,951.50             1,486,190.11               16,453,951.50            1,486,190.11              
โครงการทีอยูอ่าศยัเพือผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา 15 160,845,022.37          182,514,220.85          153,866,598.74          182,514,220.85          
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - สุทธิ 16 205,100,000.00          205,100,000.00          205,100,000.00          205,100,000.00          
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 17 254,464,495.73          276,628,792.52          238,928,690.60          257,106,734.69          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 18 63,266,948.63             70,465,779.78             33,317,102.73            44,620,180.55            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 19 19,180,219.69             21,382,310.01             14,885,833.27            16,448,297.38            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 29 4,990,323.96               2,120,770.30               16,013,852.32            16,461,954.90            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,690,953.67               3,978,090.89               260,000.00                 279,090.89                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 795,581,253.33          825,192,984.96          1,000,458,501.88       1,106,774,666.97       
รวมสินทรัพย์ 1,576,424,743.91       1,834,006,826.21       1,302,626,277.82       1,426,755,704.04       

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 5

งบแสด้งฐานะการเงิน
บริษัทุ บิวเด้อร์สมีาร์ทุ จำากัด้ (มีหุ้าชน) และบริษัทุย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 41,292,633.64             64,312,006.25             26,441,753.54            55,441,573.09            
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน - สุทธิ 6.3, 8 85,142,225.89             99,664,608.70             69,313,712.08            85,521,489.25            
ลูกหนีสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6,094,909.80               1,223,878.23               6,094,909.80              1,223,878.23              
เงินให้กูย้ืมระยะสันและดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 6.3, 6.4 -                               -                               92,700,000.00            30,774,657.53            
ส่วนของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั
   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6.3, 6.5 -                               -                               68,085,431.00            70,000,000.00            
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 74,812,651.65             76,834,782.06             6,735,034.38              43,477,785.33            
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 10 536,305,656.24          722,477,113.34          -                               -                               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 1,733,917.77               2,478,682.89               135,220.24                 -                               
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 6.3 35,461,495.59             41,822,769.78             32,661,714.90            33,541,653.64            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 780,843,490.58          1,008,813,841.25       302,167,775.94          319,981,037.07          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกนั 11 50,319,577.15             50,749,077.15             47,319,577.15            47,749,077.15            
เงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 6.3 -                               -                               -                               62,049,098.84            
เงินลงทุนในตราสารหนี ทีจะถือจนครบกาํหนด - สุทธิ 12 10,620,827.31             10,767,753.35             10,620,827.31            10,767,753.35            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 13 -                               -                               263,692,068.26          262,192,068.26          
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 8,648,933.32               -                               -                               -                               
ลูกหนีสญัญาเช่า - สุทธิ 16,453,951.50             1,486,190.11               16,453,951.50            1,486,190.11              
โครงการทีอยูอ่าศยัเพือผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา 15 160,845,022.37          182,514,220.85          153,866,598.74          182,514,220.85          
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - สุทธิ 16 205,100,000.00          205,100,000.00          205,100,000.00          205,100,000.00          
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 17 254,464,495.73          276,628,792.52          238,928,690.60          257,106,734.69          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 18 63,266,948.63             70,465,779.78             33,317,102.73            44,620,180.55            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 19 19,180,219.69             21,382,310.01             14,885,833.27            16,448,297.38            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 29 4,990,323.96               2,120,770.30               16,013,852.32            16,461,954.90            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,690,953.67               3,978,090.89               260,000.00                 279,090.89                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 795,581,253.33          825,192,984.96          1,000,458,501.88       1,106,774,666.97       
รวมสินทรัพย์ 1,576,424,743.91       1,834,006,826.21       1,302,626,277.82       1,426,755,704.04       

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 20 236,868,114.16          267,317,652.53          216,670,166.26          256,201,532.87          
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 6.3, 21 129,913,951.40          157,533,712.55          128,552,049.38          179,450,882.11          
ส่วนของเจา้หนีค่าซือทีดินทีจะถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15,946,700.14             19,906,300.25             -                               -                               
หนี สินทีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 22 34,155,108.90             48,337,046.51             2,460,423.38              4,986,952.99              
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาเช่า 25,903,152.07             36,878,002.52             25,903,152.07            36,878,002.52            
รายไดค้่าเช่ารอการตดับญัชี - หมุนเวียน 4,087,304.01               2,386,531.27               4,087,304.01              2,386,531.27              
หนี สินจากเงินทีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า - หมุนเวียน 6.3, 23 -                               22,024,000.00             -                               22,024,000.00            
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ทีจะถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 24, 38 273,351,560.37          217,176,356.91          33,724,867.93            44,236,395.11            
ส่วนของหนี สินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 25 16,595,662.89             14,352,798.38             5,677,114.98              5,934,022.57              
หนี สินทางการเงินอืนทีจะครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 26, 38 2,887,773.53               476,897.56                  -                               -                               
เงินกูย้ืมระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 6.3, 6.6 39,323,367.16             33,925,382.98             49,818,367.16            35,920,382.98            
เงินกูย้ืมระยะสันจากบุคคลอืน - สุทธิ 27 -                               29,114,736.02             -                               29,114,736.02            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                               3,722,394.92               -                               3,722,394.92              
เงินประกนัผลงาน 6.3 20,354,948.33             22,396,777.66             15,406,857.25            15,168,490.99            
หนี สินหมุนเวียนอืน 3,052,414.40               2,937,791.86               1,903,271.41              2,287,414.80              

รวมหนีสินหมุนเวยีน 802,440,057.36          878,486,381.92          484,203,573.83          638,311,739.15          
หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 24, 38 52,418,018.23             236,909,773.05          42,418,018.23            32,398,619.56            
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลอืน 23,000,000.00             2,000,000.00               5,000,000.00              2,000,000.00              
หนี สินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 25 51,851,759.12             59,683,648.53             27,893,862.31            38,069,794.06            
หนี สินทางการเงินอืน - สุทธิ 26, 38 4,212,456.00               7,100,230.00               -                               -                               
รายไดค้่าเช่ารอการตดับญัชี - ไม่หมุนเวียน 73,329,385.12             43,935,769.48             73,329,385.12            43,935,769.48            
หนี สินจากเงินทีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ 6.3, 23 71,351,609.93             26,508,934.69             61,351,609.93            26,508,934.69            
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 29 5,270,374.86               4,822,272.33               -                               -                               
ประมาณการหนี สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 28 8,561,644.00               7,399,905.90               7,268,551.00              6,902,060.96              
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน 4,005,135.29               2,781,186.97               3,805,695.29              2,719,810.29              

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 294,000,382.55          391,141,720.95          221,067,121.88          152,534,989.04          
รวมหนีสิน 1,096,440,439.91       1,269,628,102.87       705,270,695.71          790,846,728.19          

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 2,185,143,140 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 218,514,314.00          218,514,314.00          218,514,314.00          218,514,314.00          

ทุนทีออกและชาํระแลว้
หุ้นสามญั 2,130,506,193 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 213,050,619.30          213,050,619.30          213,050,619.30          213,050,619.30          

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 343,503,712.05          343,503,712.05          343,503,712.05          343,503,712.05          
กาํไรสะสม

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 31 12,635,052.79             12,635,052.79             12,635,052.79            12,635,052.79            
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (91,410,610.70)           (6,989,170.62)             28,166,197.97            66,719,591.71            

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 2,204,390.56               2,204,390.56               -                               -                               
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 479,983,164.00          564,404,604.08          597,355,582.11          635,908,975.85          

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,140.00                      (25,880.74)                  -                               -                               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 479,984,304.00          564,378,723.34          597,355,582.11          635,908,975.85          
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,576,424,743.91       1,834,006,826.21       1,302,626,277.82       1,426,755,704.04       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 6

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 41,292,633.64             64,312,006.25             26,441,753.54            55,441,573.09            
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน - สุทธิ 6.3, 8 85,142,225.89             99,664,608.70             69,313,712.08            85,521,489.25            
ลูกหนีสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6,094,909.80               1,223,878.23               6,094,909.80              1,223,878.23              
เงินให้กูย้ืมระยะสันและดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 6.3, 6.4 -                               -                               92,700,000.00            30,774,657.53            
ส่วนของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั
   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6.3, 6.5 -                               -                               68,085,431.00            70,000,000.00            
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 74,812,651.65             76,834,782.06             6,735,034.38              43,477,785.33            
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 10 536,305,656.24          722,477,113.34          -                               -                               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 1,733,917.77               2,478,682.89               135,220.24                 -                               
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 6.3 35,461,495.59             41,822,769.78             32,661,714.90            33,541,653.64            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 780,843,490.58          1,008,813,841.25       302,167,775.94          319,981,037.07          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกนั 11 50,319,577.15             50,749,077.15             47,319,577.15            47,749,077.15            
เงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 6.3 -                               -                               -                               62,049,098.84            
เงินลงทุนในตราสารหนี ทีจะถือจนครบกาํหนด - สุทธิ 12 10,620,827.31             10,767,753.35             10,620,827.31            10,767,753.35            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 13 -                               -                               263,692,068.26          262,192,068.26          
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 8,648,933.32               -                               -                               -                               
ลูกหนีสญัญาเช่า - สุทธิ 16,453,951.50             1,486,190.11               16,453,951.50            1,486,190.11              
โครงการทีอยูอ่าศยัเพือผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา 15 160,845,022.37          182,514,220.85          153,866,598.74          182,514,220.85          
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - สุทธิ 16 205,100,000.00          205,100,000.00          205,100,000.00          205,100,000.00          
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 17 254,464,495.73          276,628,792.52          238,928,690.60          257,106,734.69          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 18 63,266,948.63             70,465,779.78             33,317,102.73            44,620,180.55            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 19 19,180,219.69             21,382,310.01             14,885,833.27            16,448,297.38            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 29 4,990,323.96               2,120,770.30               16,013,852.32            16,461,954.90            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,690,953.67               3,978,090.89               260,000.00                 279,090.89                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 795,581,253.33          825,192,984.96          1,000,458,501.88       1,106,774,666.97       
รวมสินทรัพย์ 1,576,424,743.91       1,834,006,826.21       1,302,626,277.82       1,426,755,704.04       

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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งบแสด้งฐานะการเงิน
บริษัทุ บิวเด้อร์สมีาร์ทุ จำากัด้ (มีหุ้าชน) และบริษัทุย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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98 บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 20 236,868,114.16          267,317,652.53          216,670,166.26          256,201,532.87          
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 6.3, 21 129,913,951.40          157,533,712.55          128,552,049.38          179,450,882.11          
ส่วนของเจา้หนีค่าซือทีดินทีจะถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15,946,700.14             19,906,300.25             -                               -                               
หนี สินทีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 22 34,155,108.90             48,337,046.51             2,460,423.38              4,986,952.99              
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาเช่า 25,903,152.07             36,878,002.52             25,903,152.07            36,878,002.52            
รายไดค้่าเช่ารอการตดับญัชี - หมุนเวียน 4,087,304.01               2,386,531.27               4,087,304.01              2,386,531.27              
หนี สินจากเงินทีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า - หมุนเวียน 6.3, 23 -                               22,024,000.00             -                               22,024,000.00            
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ทีจะถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 24, 38 273,351,560.37          217,176,356.91          33,724,867.93            44,236,395.11            
ส่วนของหนี สินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 25 16,595,662.89             14,352,798.38             5,677,114.98              5,934,022.57              
หนี สินทางการเงินอืนทีจะครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 26, 38 2,887,773.53               476,897.56                  -                               -                               
เงินกูย้ืมระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 6.3, 6.6 39,323,367.16             33,925,382.98             49,818,367.16            35,920,382.98            
เงินกูย้ืมระยะสันจากบุคคลอืน - สุทธิ 27 -                               29,114,736.02             -                               29,114,736.02            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                               3,722,394.92               -                               3,722,394.92              
เงินประกนัผลงาน 6.3 20,354,948.33             22,396,777.66             15,406,857.25            15,168,490.99            
หนี สินหมุนเวียนอืน 3,052,414.40               2,937,791.86               1,903,271.41              2,287,414.80              

รวมหนีสินหมุนเวยีน 802,440,057.36          878,486,381.92          484,203,573.83          638,311,739.15          
หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 24, 38 52,418,018.23             236,909,773.05          42,418,018.23            32,398,619.56            
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลอืน 23,000,000.00             2,000,000.00               5,000,000.00              2,000,000.00              
หนี สินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 25 51,851,759.12             59,683,648.53             27,893,862.31            38,069,794.06            
หนี สินทางการเงินอืน - สุทธิ 26, 38 4,212,456.00               7,100,230.00               -                               -                               
รายไดค้่าเช่ารอการตดับญัชี - ไม่หมุนเวียน 73,329,385.12             43,935,769.48             73,329,385.12            43,935,769.48            
หนี สินจากเงินทีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ 6.3, 23 71,351,609.93             26,508,934.69             61,351,609.93            26,508,934.69            
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 29 5,270,374.86               4,822,272.33               -                               -                               
ประมาณการหนี สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 28 8,561,644.00               7,399,905.90               7,268,551.00              6,902,060.96              
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน 4,005,135.29               2,781,186.97               3,805,695.29              2,719,810.29              

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 294,000,382.55          391,141,720.95          221,067,121.88          152,534,989.04          
รวมหนีสิน 1,096,440,439.91       1,269,628,102.87       705,270,695.71          790,846,728.19          

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 2,185,143,140 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 218,514,314.00          218,514,314.00          218,514,314.00          218,514,314.00          

ทุนทีออกและชาํระแลว้
หุ้นสามญั 2,130,506,193 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 213,050,619.30          213,050,619.30          213,050,619.30          213,050,619.30          

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 343,503,712.05          343,503,712.05          343,503,712.05          343,503,712.05          
กาํไรสะสม

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 31 12,635,052.79             12,635,052.79             12,635,052.79            12,635,052.79            
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (91,410,610.70)           (6,989,170.62)             28,166,197.97            66,719,591.71            

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 2,204,390.56               2,204,390.56               -                               -                               
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 479,983,164.00          564,404,604.08          597,355,582.11          635,908,975.85          

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,140.00                      (25,880.74)                  -                               -                               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 479,984,304.00          564,378,723.34          597,355,582.11          635,908,975.85          
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,576,424,743.91       1,834,006,826.21       1,302,626,277.82       1,426,755,704.04       
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 41,292,633.64             64,312,006.25             26,441,753.54            55,441,573.09            
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน - สุทธิ 6.3, 8 85,142,225.89             99,664,608.70             69,313,712.08            85,521,489.25            
ลูกหนีสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6,094,909.80               1,223,878.23               6,094,909.80              1,223,878.23              
เงินให้กูย้ืมระยะสันและดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 6.3, 6.4 -                               -                               92,700,000.00            30,774,657.53            
ส่วนของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั
   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6.3, 6.5 -                               -                               68,085,431.00            70,000,000.00            
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 74,812,651.65             76,834,782.06             6,735,034.38              43,477,785.33            
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 10 536,305,656.24          722,477,113.34          -                               -                               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 1,733,917.77               2,478,682.89               135,220.24                 -                               
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 6.3 35,461,495.59             41,822,769.78             32,661,714.90            33,541,653.64            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 780,843,490.58          1,008,813,841.25       302,167,775.94          319,981,037.07          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกนั 11 50,319,577.15             50,749,077.15             47,319,577.15            47,749,077.15            
เงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 6.3 -                               -                               -                               62,049,098.84            
เงินลงทุนในตราสารหนี ทีจะถือจนครบกาํหนด - สุทธิ 12 10,620,827.31             10,767,753.35             10,620,827.31            10,767,753.35            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 13 -                               -                               263,692,068.26          262,192,068.26          
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 8,648,933.32               -                               -                               -                               
ลูกหนีสญัญาเช่า - สุทธิ 16,453,951.50             1,486,190.11               16,453,951.50            1,486,190.11              
โครงการทีอยูอ่าศยัเพือผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา 15 160,845,022.37          182,514,220.85          153,866,598.74          182,514,220.85          
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - สุทธิ 16 205,100,000.00          205,100,000.00          205,100,000.00          205,100,000.00          
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 17 254,464,495.73          276,628,792.52          238,928,690.60          257,106,734.69          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 18 63,266,948.63             70,465,779.78             33,317,102.73            44,620,180.55            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 19 19,180,219.69             21,382,310.01             14,885,833.27            16,448,297.38            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 29 4,990,323.96               2,120,770.30               16,013,852.32            16,461,954.90            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,690,953.67               3,978,090.89               260,000.00                 279,090.89                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 795,581,253.33          825,192,984.96          1,000,458,501.88       1,106,774,666.97       
รวมสินทรัพย์ 1,576,424,743.91       1,834,006,826.21       1,302,626,277.82       1,426,755,704.04       

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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งบแสด้งฐานะการเงิน
บริษัทุ บิวเด้อร์สมีาร์ทุ จำากัด้ (มีหุ้าชน) และบริษัทุย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

99บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
34

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 605,069,609.63   732,198,481.11   310,266,520.59   378,412,028.73   
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 38 (513,533,901.52) (556,415,740.40) (255,245,973.77) (255,724,058.90) 
กาํไรขันต้น 91,535,708.11    175,782,740.71   55,020,546.82    122,687,969.83   
รายไดด้อกเบีย 953,656.57         705,063.49         8,463,966.60      27,007,918.21    
รายไดอื้น 5,968,687.87      3,182,372.01      2,897,592.54      1,133,513.14      
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียน - สุทธิ 1,792,473.46      (322,198.63)        1,880,685.16      141,059.81         
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (66,202,204.96)   (85,163,936.44)   (27,509,968.02)   (32,448,502.51)   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 38 (84,472,733.72)   (98,116,199.15)   (57,786,749.95)   (56,394,716.72)   
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 16 -                      (30,792,275.98)   -                      -                      
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      (106,421,135.89) 
ขาดทุนจากกจิกรรมดําเนินงาน (50,424,412.67)   (34,724,433.99)   (17,033,926.85)   (44,293,894.13)   
ตน้ทุนทางการเงิน (35,481,780.02)   (30,698,739.21)   (20,828,601.31)   (19,930,510.33)   
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้ (68,649.78)          -                      -                      -                      
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (85,974,842.47)   (65,423,173.20)   (37,862,528.16)   (64,224,404.46)   
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 30 2,253,245.53      (22,651,942.03)   (496,655.18)        12,441,516.48    
ขาดทุนสําหรับปี (83,721,596.94)   (88,075,115.23)   (38,359,183.34)   (51,782,887.98)   
กาํไรเบ็ดเสร็จอืน 
รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว ้- สุทธิจากภาษีเงินได้ (672,822.40)        -                      (194,210.40)        -                      
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี (672,822.40)        -                      (194,210.40)        -                      
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (84,394,419.34)   (88,075,115.23)   (38,553,393.74)   (51,782,887.98)   

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (83,748,617.68)   (88,051,026.97)   (38,359,183.34)   (51,782,887.98)   
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 27,020.74           (24,088.26)          -                      -                      

(83,721,596.94)   (88,075,115.23)   (38,359,183.34)   (51,782,887.98)   
การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (84,421,440.08)   (88,051,026.97)   (38,553,393.74)   (51,782,887.98)   
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 27,020.74           (24,088.26)          -                      -                      

(84,394,419.34)   (88,075,115.23)   (38,553,393.74)   (51,782,887.98)   
ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุนต่อหุน้ขันพืนฐาน (บาท/หุน้) (0.039)                 (0.041)                 (0.018)                 (0.024)                 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั (พนัหุน้) 2,130,506           2,130,506           2,130,506           2,130,506           

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัทุ บิวเด้อร์สมีาร์ทุ จำากัด้ (มีหุ้าชน) และบริษัทุย่อย
สำาหรับปีวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 41,292,633.64             64,312,006.25             26,441,753.54            55,441,573.09            
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน - สุทธิ 6.3, 8 85,142,225.89             99,664,608.70             69,313,712.08            85,521,489.25            
ลูกหนีสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6,094,909.80               1,223,878.23               6,094,909.80              1,223,878.23              
เงินให้กูย้ืมระยะสันและดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 6.3, 6.4 -                               -                               92,700,000.00            30,774,657.53            
ส่วนของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั
   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6.3, 6.5 -                               -                               68,085,431.00            70,000,000.00            
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 74,812,651.65             76,834,782.06             6,735,034.38              43,477,785.33            
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 10 536,305,656.24          722,477,113.34          -                               -                               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 1,733,917.77               2,478,682.89               135,220.24                 -                               
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 6.3 35,461,495.59             41,822,769.78             32,661,714.90            33,541,653.64            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 780,843,490.58          1,008,813,841.25       302,167,775.94          319,981,037.07          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกนั 11 50,319,577.15             50,749,077.15             47,319,577.15            47,749,077.15            
เงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 6.3 -                               -                               -                               62,049,098.84            
เงินลงทุนในตราสารหนี ทีจะถือจนครบกาํหนด - สุทธิ 12 10,620,827.31             10,767,753.35             10,620,827.31            10,767,753.35            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 13 -                               -                               263,692,068.26          262,192,068.26          
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 8,648,933.32               -                               -                               -                               
ลูกหนีสญัญาเช่า - สุทธิ 16,453,951.50             1,486,190.11               16,453,951.50            1,486,190.11              
โครงการทีอยูอ่าศยัเพือผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา 15 160,845,022.37          182,514,220.85          153,866,598.74          182,514,220.85          
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - สุทธิ 16 205,100,000.00          205,100,000.00          205,100,000.00          205,100,000.00          
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 17 254,464,495.73          276,628,792.52          238,928,690.60          257,106,734.69          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 18 63,266,948.63             70,465,779.78             33,317,102.73            44,620,180.55            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 19 19,180,219.69             21,382,310.01             14,885,833.27            16,448,297.38            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 29 4,990,323.96               2,120,770.30               16,013,852.32            16,461,954.90            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,690,953.67               3,978,090.89               260,000.00                 279,090.89                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 795,581,253.33          825,192,984.96          1,000,458,501.88       1,106,774,666.97       
รวมสินทรัพย์ 1,576,424,743.91       1,834,006,826.21       1,302,626,277.82       1,426,755,704.04       

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 5
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102 บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน:

ขาดทุนสุทธิสําหรับปี (83,721,596.94)           (88,075,115.23)           (38,359,183.34)           (51,782,887.98)           
รายการปรับกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (2,253,245.53)             22,651,942.03            496,655.18                 (12,441,516.48)           
รายไดค้า่เช่าโครงการทีอยูอ่าศยัเพือผูเ้กษียณอายตุดับญัชี (4,087,303.90)             (5,064,506.16)             (4,087,303.90)             (144,886.20)                
ตน้ทุนขายโครงการทีอยูอ่าศยัเพือผูเ้กษียณอายุ 21,016,524.02            79,835,334.10            33,047,622.11            6,539,222.14              
ขาดทุนจากการตดัหนี สูญลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน 2,851,176.85              -                              -                              -                              
(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน (2,851,176.85)             187,104.32                 (21,584.00)                  -                              
(กลบัรายการ)คา่เผือมูลคา่สินคา้ลา้สมยั 666,390.83                 -                              (529,427.04)                -                              
คา่เผือผลขาดทุนจากการลดลงของตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 3,675,245.65              -                              -                              -                              
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                              -                              -                              106,421,135.89          
กลบัรายการกาํไรจากการขายโครงการทีอยูอ่าศยัเพือผูเ้กษียณอายสุ่วนทีเช่ากลบัคืน 1,045,850.11              2,695,163.23              -                              -                              
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 50,864.27                   834,196.65                 (448,591.14)                112,736.11                 
กาํไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า (113,169.11)                -                              (113,169.12)                -                              
กาํไรทียงัไม่รับรู้จากรายการระหวา่งบริษทัยอ่ยกบัการร่วมคา้ 1,282,416.90              -                              -                              -                              
ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 232,265.71                 -                              -                              -                              
คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 42,986,268.33            34,456,751.70            30,376,639.28            13,220,900.60            
ขาดทุนจากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                              30,792,275.98            -                              -                              
(กาํไร)ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงจากอตัราแลกเปลียน - สุทธิ 308,083.24                 80,929.59                   297,630.19                 (515,584.31)                
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,827,020.10              1,292,100.92              1,630,037.04              1,093,531.46              
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้ 68,649.78                   -                              -                              -                              
ดอกเบียรับ (953,656.57)                (705,063.49)                (8,463,966.60)             (27,007,918.21)           
ตน้ทุนทางการเงิน 35,481,780.02            30,698,739.21            20,828,601.31            19,930,510.33            
กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน 17,512,386.91            109,679,852.85          34,653,959.97            55,425,243.35            
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิมขึน)ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 16,039,005.64            23,151,033.06            16,365,711.38            31,635,943.74            
ลูกหนีสัญญาเช่า 6,015,708.54              (2,710,068.34)             6,015,708.54              98,578.00                   
สินคา้คงเหลือ 1,355,739.58              20,854,608.42            37,272,177.99            21,824,064.83            
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 189,068,238.31          56,647,851.68            -                              -                              
สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการขายและเช่ากลบัคืน

โครงการทีอยูอ่าศยัเพือผูเ้กษียณอายุ 5,052,674.46              15,570,556.35            -                              -                              
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 6,361,274.19              12,015,042.30            879,938.74                 940,950.70                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2,287,137.22              1,749,447.50              19,090.89                   -                              

หนี สินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (12,674,423.18)           (8,886,905.34)             (36,182,624.36)           (29,553,381.99)           
เจา้หนีคา่ซือทีดิน (4,095,000.00)             (24,570,000.00)           -                              -                              
หนี สินทีเกิดจากสัญญา (14,181,937.61)           (11,487,736.45)           (2,526,529.61)             1,593,759.91              
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้ตามสัญญาเช่า 30,717,773.19            69,930,197.32            30,717,773.19            (3,449,552.99)             
หนี สินจากเงินทีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า (22,024,000.00)           (43,368,000.00)           (22,024,000.00)           -                              
เงินประกนัผลงาน (2,041,829.33)             450,915.81                 238,366.26                 29,101.37                   
หนี สินหมุนเวียนอืน 114,622.54                 (239,376.27)                (384,143.39)                31,985.46                   
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน 1,223,948.32              2,781,186.97              1,085,885.00              -                              

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 220,731,318.78          221,568,605.86          66,131,314.60            78,576,692.38            
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (1,506,310.00)             (2,000,200.00)             (1,506,310.00)             (2,000,200.00)             
รับคืนภาษีเงินได้ 864,146.97                 3,316,436.39              -                              -                              
จ่ายภาษีเงินได้ (5,456,312.69)             (13,222,365.62)           (3,857,615.16)             (10,743,682.73)           
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 214,632,843.06          209,662,476.63          60,767,389.44            65,832,809.65            

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 10

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 41,292,633.64             64,312,006.25             26,441,753.54            55,441,573.09            
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน - สุทธิ 6.3, 8 85,142,225.89             99,664,608.70             69,313,712.08            85,521,489.25            
ลูกหนีสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6,094,909.80               1,223,878.23               6,094,909.80              1,223,878.23              
เงินให้กูย้ืมระยะสันและดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 6.3, 6.4 -                               -                               92,700,000.00            30,774,657.53            
ส่วนของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั
   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6.3, 6.5 -                               -                               68,085,431.00            70,000,000.00            
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 74,812,651.65             76,834,782.06             6,735,034.38              43,477,785.33            
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 10 536,305,656.24          722,477,113.34          -                               -                               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 1,733,917.77               2,478,682.89               135,220.24                 -                               
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 6.3 35,461,495.59             41,822,769.78             32,661,714.90            33,541,653.64            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 780,843,490.58          1,008,813,841.25       302,167,775.94          319,981,037.07          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกนั 11 50,319,577.15             50,749,077.15             47,319,577.15            47,749,077.15            
เงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 6.3 -                               -                               -                               62,049,098.84            
เงินลงทุนในตราสารหนี ทีจะถือจนครบกาํหนด - สุทธิ 12 10,620,827.31             10,767,753.35             10,620,827.31            10,767,753.35            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 13 -                               -                               263,692,068.26          262,192,068.26          
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 8,648,933.32               -                               -                               -                               
ลูกหนีสญัญาเช่า - สุทธิ 16,453,951.50             1,486,190.11               16,453,951.50            1,486,190.11              
โครงการทีอยูอ่าศยัเพือผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา 15 160,845,022.37          182,514,220.85          153,866,598.74          182,514,220.85          
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - สุทธิ 16 205,100,000.00          205,100,000.00          205,100,000.00          205,100,000.00          
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 17 254,464,495.73          276,628,792.52          238,928,690.60          257,106,734.69          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 18 63,266,948.63             70,465,779.78             33,317,102.73            44,620,180.55            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 19 19,180,219.69             21,382,310.01             14,885,833.27            16,448,297.38            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 29 4,990,323.96               2,120,770.30               16,013,852.32            16,461,954.90            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,690,953.67               3,978,090.89               260,000.00                 279,090.89                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 795,581,253.33          825,192,984.96          1,000,458,501.88       1,106,774,666.97       
รวมสินทรัพย์ 1,576,424,743.91       1,834,006,826.21       1,302,626,277.82       1,426,755,704.04       

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 5

งบกระแสเงินสด
บริษัทุ บิวเด้อร์สมีาร์ทุ จำากัด้ (มีหุ้าชน) และบริษัทุย่อย
สำาหรับปีวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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102 บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน:

ขาดทุนสุทธิสําหรับปี (83,721,596.94)           (88,075,115.23)           (38,359,183.34)           (51,782,887.98)           
รายการปรับกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (2,253,245.53)             22,651,942.03            496,655.18                 (12,441,516.48)           
รายไดค้า่เช่าโครงการทีอยูอ่าศยัเพือผูเ้กษียณอายตุดับญัชี (4,087,303.90)             (5,064,506.16)             (4,087,303.90)             (144,886.20)                
ตน้ทุนขายโครงการทีอยูอ่าศยัเพือผูเ้กษียณอายุ 21,016,524.02            79,835,334.10            33,047,622.11            6,539,222.14              
ขาดทุนจากการตดัหนี สูญลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน 2,851,176.85              -                              -                              -                              
(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน (2,851,176.85)             187,104.32                 (21,584.00)                  -                              
(กลบัรายการ)คา่เผือมูลคา่สินคา้ลา้สมยั 666,390.83                 -                              (529,427.04)                -                              
คา่เผือผลขาดทุนจากการลดลงของตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 3,675,245.65              -                              -                              -                              
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                              -                              -                              106,421,135.89          
กลบัรายการกาํไรจากการขายโครงการทีอยูอ่าศยัเพือผูเ้กษียณอายสุ่วนทีเช่ากลบัคืน 1,045,850.11              2,695,163.23              -                              -                              
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 50,864.27                   834,196.65                 (448,591.14)                112,736.11                 
กาํไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า (113,169.11)                -                              (113,169.12)                -                              
กาํไรทียงัไม่รับรู้จากรายการระหวา่งบริษทัยอ่ยกบัการร่วมคา้ 1,282,416.90              -                              -                              -                              
ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 232,265.71                 -                              -                              -                              
คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 42,986,268.33            34,456,751.70            30,376,639.28            13,220,900.60            
ขาดทุนจากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                              30,792,275.98            -                              -                              
(กาํไร)ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงจากอตัราแลกเปลียน - สุทธิ 308,083.24                 80,929.59                   297,630.19                 (515,584.31)                
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,827,020.10              1,292,100.92              1,630,037.04              1,093,531.46              
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้ 68,649.78                   -                              -                              -                              
ดอกเบียรับ (953,656.57)                (705,063.49)                (8,463,966.60)             (27,007,918.21)           
ตน้ทุนทางการเงิน 35,481,780.02            30,698,739.21            20,828,601.31            19,930,510.33            
กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน 17,512,386.91            109,679,852.85          34,653,959.97            55,425,243.35            
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิมขึน)ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 16,039,005.64            23,151,033.06            16,365,711.38            31,635,943.74            
ลูกหนีสัญญาเช่า 6,015,708.54              (2,710,068.34)             6,015,708.54              98,578.00                   
สินคา้คงเหลือ 1,355,739.58              20,854,608.42            37,272,177.99            21,824,064.83            
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 189,068,238.31          56,647,851.68            -                              -                              
สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการขายและเช่ากลบัคืน

โครงการทีอยูอ่าศยัเพือผูเ้กษียณอายุ 5,052,674.46              15,570,556.35            -                              -                              
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 6,361,274.19              12,015,042.30            879,938.74                 940,950.70                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2,287,137.22              1,749,447.50              19,090.89                   -                              

หนี สินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (12,674,423.18)           (8,886,905.34)             (36,182,624.36)           (29,553,381.99)           
เจา้หนีคา่ซือทีดิน (4,095,000.00)             (24,570,000.00)           -                              -                              
หนี สินทีเกิดจากสัญญา (14,181,937.61)           (11,487,736.45)           (2,526,529.61)             1,593,759.91              
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้ตามสัญญาเช่า 30,717,773.19            69,930,197.32            30,717,773.19            (3,449,552.99)             
หนี สินจากเงินทีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า (22,024,000.00)           (43,368,000.00)           (22,024,000.00)           -                              
เงินประกนัผลงาน (2,041,829.33)             450,915.81                 238,366.26                 29,101.37                   
หนี สินหมุนเวียนอืน 114,622.54                 (239,376.27)                (384,143.39)                31,985.46                   
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน 1,223,948.32              2,781,186.97              1,085,885.00              -                              

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 220,731,318.78          221,568,605.86          66,131,314.60            78,576,692.38            
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (1,506,310.00)             (2,000,200.00)             (1,506,310.00)             (2,000,200.00)             
รับคืนภาษีเงินได้ 864,146.97                 3,316,436.39              -                              -                              
จ่ายภาษีเงินได้ (5,456,312.69)             (13,222,365.62)           (3,857,615.16)             (10,743,682.73)           
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 214,632,843.06          209,662,476.63          60,767,389.44            65,832,809.65            

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 10

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 41,292,633.64             64,312,006.25             26,441,753.54            55,441,573.09            
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน - สุทธิ 6.3, 8 85,142,225.89             99,664,608.70             69,313,712.08            85,521,489.25            
ลูกหนีสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6,094,909.80               1,223,878.23               6,094,909.80              1,223,878.23              
เงินให้กูย้ืมระยะสันและดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 6.3, 6.4 -                               -                               92,700,000.00            30,774,657.53            
ส่วนของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั
   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6.3, 6.5 -                               -                               68,085,431.00            70,000,000.00            
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 74,812,651.65             76,834,782.06             6,735,034.38              43,477,785.33            
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 10 536,305,656.24          722,477,113.34          -                               -                               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 1,733,917.77               2,478,682.89               135,220.24                 -                               
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 6.3 35,461,495.59             41,822,769.78             32,661,714.90            33,541,653.64            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 780,843,490.58          1,008,813,841.25       302,167,775.94          319,981,037.07          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกนั 11 50,319,577.15             50,749,077.15             47,319,577.15            47,749,077.15            
เงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 6.3 -                               -                               -                               62,049,098.84            
เงินลงทุนในตราสารหนี ทีจะถือจนครบกาํหนด - สุทธิ 12 10,620,827.31             10,767,753.35             10,620,827.31            10,767,753.35            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 13 -                               -                               263,692,068.26          262,192,068.26          
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 8,648,933.32               -                               -                               -                               
ลูกหนีสญัญาเช่า - สุทธิ 16,453,951.50             1,486,190.11               16,453,951.50            1,486,190.11              
โครงการทีอยูอ่าศยัเพือผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา 15 160,845,022.37          182,514,220.85          153,866,598.74          182,514,220.85          
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - สุทธิ 16 205,100,000.00          205,100,000.00          205,100,000.00          205,100,000.00          
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 17 254,464,495.73          276,628,792.52          238,928,690.60          257,106,734.69          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 18 63,266,948.63             70,465,779.78             33,317,102.73            44,620,180.55            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 19 19,180,219.69             21,382,310.01             14,885,833.27            16,448,297.38            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 29 4,990,323.96               2,120,770.30               16,013,852.32            16,461,954.90            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,690,953.67               3,978,090.89               260,000.00                 279,090.89                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 795,581,253.33          825,192,984.96          1,000,458,501.88       1,106,774,666.97       
รวมสินทรัพย์ 1,576,424,743.91       1,834,006,826.21       1,302,626,277.82       1,426,755,704.04       

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 5

งบกระแสเงินสด
บริษัทุ บิวเด้อร์สมีาร์ทุ จำากัด้ (มีหุ้าชน) และบริษัทุย่อย
สำาหรับปีวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

103บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564

2564 2563 2564 2563

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารติดภาระคําประกนัลดลง 429,500.00                 679,922.85                 429,500.00                 679,922.85                 
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                              -                              (14,150,000.00)           (25,250,000.00)           
เงินสดรับชาํระคืนเงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                              -                              22,000,000.00            10,000,000.00            
เงินสดรับชาํระคืนเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                              -                              -                              17,000,000.00            
เงินสดจ่ายเพือโครงการทีอยูอ่าศยัเพือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันา (19,629,177.20)           (70,656,016.30)           (19,947,283.92)           -                              
เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยถ์าวร (4,011,720.02)             (20,628,451.49)           (3,044,670.15)             (569,682.52)                
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 557,038.52                 897,094.12                 448,598.14                 741,121.50                 
เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,486,004.30)             (3,998,927.29)             (589,000.00)                (679,703.07)                
เงินสดจ่ายเพือการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                              -                              (1,500,000.00)             -                              
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในการร่วมคา้ (10,000,000.00)           -                              -                              -                              
เงินสดรับดอกเบียรับ 1,100,582.65              848,097.42                 2,801,700.05              704,282.53                 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (33,039,780.35)           (92,858,280.69)           (13,551,155.88)           2,625,941.29              

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน(ลดลง) (10,449,538.37)           45,339,837.10            (19,531,366.61)           46,845,392.30            
เงินสดรับเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 8,163,381.99              37,513,604.88            16,663,381.99            37,513,604.88            
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั (5,000,000.00)             (15,000,000.00)           (5,000,000.00)             (15,000,000.00)           
เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลอืนลดลง - สุทธิ (30,167,237.77)           (113,968,565.38)         (30,167,237.77)           (113,968,565.38)         
เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลบัคืน 10,000,000.00            -                              -                              -                              
จ่ายชาํระหนี สินตามสัญญาเช่าและหนี สินทางการเงินอืน (17,984,234.66)           (13,191,551.55)           (7,408,970.02)             (7,395,204.47)             
เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 27,593,000.00            126,003,252.56          4,233,000.00              24,631,619.56            
จ่ายชาํระหนี เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (175,909,551.36)         (120,906,214.26)         (24,725,128.51)           -                              
เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอืน 23,000,000.00            2,000,000.00              5,000,000.00              -                              
จ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอืน (2,000,000.00)             -                              (2,000,000.00)             -                              
จ่ายชาํระตน้ทุนทางการเงิน (31,858,255.15)           (39,420,378.71)           (13,279,732.19)           (13,941,234.54)           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (204,612,435.32)         (91,630,015.36)           (76,216,053.11)           (41,314,387.65)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ         (23,019,372.61)           25,174,180.58            (28,999,819.55)           27,144,363.29            
เงินสดจากการรับโอนกิจการ -                              -                              -                              5,986,486.96              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 64,312,006.25            39,137,825.67            55,441,573.09            22,310,722.84            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 41,292,633.64            64,312,006.25            26,441,753.54            55,441,573.09            

ข้อมูลเพิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีคา่ซือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิมขึน(ลดลง) (166,027.52)                (650,117.45)                424,771.00                 58,796.33                   
สินทรัพยถ์าวรทีไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าเงินทุน -                              8,925,000.00              -                              -                              
สินทรัพยสิ์ทธิการใช/้หนี สินตามสัญญาเช่า 12,468,487.07            64,216,012.14            -                              39,138,340.68            
โครงการทีอยูอ่าศยัเพือผูเ้กษียณอายทีุขายและเช่ากลบัคืนเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 5,052,674.46              15,570,556.35            -                              -                              
กลบัรายการหนี สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา (4,838,550.02)             -                              (4,838,550.02)             
เจา้หนีคา่ซือโครงการทีอยูอ่าศยัเพือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันาลดลง (15,229,177.20)           554,424.86                 (15,547,283.92)           -                              
ตน้ทุนการกูย้มืทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของโครงการทีอยูอ่าศยั
   เพือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันา -                              1,366,558.11              -                              -                              
ตน้ทุนการกูย้มืทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 6,572,026.86              21,038,862.01            -                              -                              
รับโอนสินทรัพยสุ์ทธิจากบริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั/

เจา้หนีคา่โอนธุรกิจเพิมขึน -                              -                              -                              43,578,849.92            
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 41,292,633.64             64,312,006.25             26,441,753.54            55,441,573.09            
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน - สุทธิ 6.3, 8 85,142,225.89             99,664,608.70             69,313,712.08            85,521,489.25            
ลูกหนีสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6,094,909.80               1,223,878.23               6,094,909.80              1,223,878.23              
เงินให้กูย้ืมระยะสันและดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 6.3, 6.4 -                               -                               92,700,000.00            30,774,657.53            
ส่วนของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั
   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6.3, 6.5 -                               -                               68,085,431.00            70,000,000.00            
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 74,812,651.65             76,834,782.06             6,735,034.38              43,477,785.33            
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 10 536,305,656.24          722,477,113.34          -                               -                               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 1,733,917.77               2,478,682.89               135,220.24                 -                               
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 6.3 35,461,495.59             41,822,769.78             32,661,714.90            33,541,653.64            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 780,843,490.58          1,008,813,841.25       302,167,775.94          319,981,037.07          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกนั 11 50,319,577.15             50,749,077.15             47,319,577.15            47,749,077.15            
เงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบียคา้งรับกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 6.3 -                               -                               -                               62,049,098.84            
เงินลงทุนในตราสารหนี ทีจะถือจนครบกาํหนด - สุทธิ 12 10,620,827.31             10,767,753.35             10,620,827.31            10,767,753.35            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 13 -                               -                               263,692,068.26          262,192,068.26          
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 8,648,933.32               -                               -                               -                               
ลูกหนีสญัญาเช่า - สุทธิ 16,453,951.50             1,486,190.11               16,453,951.50            1,486,190.11              
โครงการทีอยูอ่าศยัเพือผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา 15 160,845,022.37          182,514,220.85          153,866,598.74          182,514,220.85          
อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - สุทธิ 16 205,100,000.00          205,100,000.00          205,100,000.00          205,100,000.00          
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 17 254,464,495.73          276,628,792.52          238,928,690.60          257,106,734.69          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 18 63,266,948.63             70,465,779.78             33,317,102.73            44,620,180.55            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 19 19,180,219.69             21,382,310.01             14,885,833.27            16,448,297.38            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 29 4,990,323.96               2,120,770.30               16,013,852.32            16,461,954.90            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,690,953.67               3,978,090.89               260,000.00                 279,090.89                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 795,581,253.33          825,192,984.96          1,000,458,501.88       1,106,774,666.97       
รวมสินทรัพย์ 1,576,424,743.91       1,834,006,826.21       1,302,626,277.82       1,426,755,704.04       

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด
บริษัทุ บิวเด้อร์สมีาร์ทุ จำากัด้ (มีหุ้าชน) และบริษัทุย่อย
สำาหรับปีวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 905/7 พระราม 3 ซอย 51 ถนนพระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร บริษทัฯ มีสาขา 1 แห่ง ตั้งอยูเ่ลขท่ี 647 หมู่ 7 ต าบลหินเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจหลกัในการขายวสัดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการก่อสร้างและตกแต่งภายใน และพฒันา
และให้เช่าโครงการท่ีพกัอาศยัเพื่อผูเ้กษียณอายุ 

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2551 โดยหลกัทรัพยท์  าการ
ซ้ือขายในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai: Market for Alternative Investment) 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ท าขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี 26 
ธนัวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี 2543 

งบการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ 
ไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐานหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ้่าย 
การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัข้อมูลจากแหล่งอ่ืนและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดจ านวน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้นผลท่ีเกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจ
แตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ 
และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบ 
ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของ 
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงส่งผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ี
อาจเกิดขึ้น 

หุ้มีายเหุ้ตุประกอบงบการเงิน
บริษัทุ บิวเด้อร์สมีาร์ทุ จำากัด้ (มีหุ้าชน) และบริษัทุย่อย
สำาหรับปีวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 905/7 พระราม 3 ซอย 51 ถนนพระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร บริษทัฯ มีสาขา 1 แห่ง ตั้งอยูเ่ลขท่ี 647 หมู่ 7 ต าบลหินเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจหลกัในการขายวสัดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการก่อสร้างและตกแต่งภายใน และพฒันา
และให้เช่าโครงการท่ีพกัอาศยัเพื่อผูเ้กษียณอายุ 

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2551 โดยหลกัทรัพยท์  าการ
ซ้ือขายในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai: Market for Alternative Investment) 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ท าขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี 26 
ธนัวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี 2543 

งบการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ 
ไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐานหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ้่าย 
การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัข้อมูลจากแหล่งอ่ืนและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดจ านวน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้นผลท่ีเกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจ
แตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ 
และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบ 
ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของ 
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงส่งผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ี
อาจเกิดขึ้น 

หุ้มีายเหุ้ตุประกอบงบการเงิน
บริษัทุ บิวเด้อร์สมีาร์ทุ จำากัด้ (มีหุ้าชน) และบริษัทุย่อย
สำาหรับปีวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวม 
ก) งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทัฯ”) 

      รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

ช่ือบริษัท 
ประเทศ 

ที่จดทะเบียน 
 

ลักษณะธุรกิจ 
อัตราร้อยละของการถือหุ้น 

2564 2563 
1.  บริษทั อินสตอลไดเรค จ ากดั   ไทย จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้

ในการก่อสร้างและตกแต่งภายใน 
100.00 100.00 

2.  บริษทั อลัลอย โซลูชัน่ส์ เอเชีย จ ากดั 
     (เดิมช่ือ “บริษทั ดีแอนดด์บับลิว 

             (เอเชีย) จ ากดั”)* 

 ไทย จ าหน่ายวสัดุก่อสร้างท่ีใชต้กแต่งภายใน และ
จ าหน่ายและติดตั้งเก่ียวกบัระบบประตูและหนา้ต่าง
อลูมิเนียมอจัฉริยะภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ ์“Fletcher” 

100.00 100.00 

3.  บริษทั บิวเดอสมาร์ท  
    คอนสตรัคชัน่ ซิสเตม็ จ ากดั 

อินเดีย จ าหน่ายวสัดุก่อสร้างและให้บริการหลังการขาย 
(หยดุด าเนินกิจการในไตรมาส 2 ปี 2558) 

  99.70  99.70 

4.  บริษทั บิวด้ิง บลิ้ง จ ากดั   ไทย จ าหน่าย และรับเหมาติดตั้งงานอลูมิเนียม บานเกลด็          -   50.99 
  (ช าระบญัชีแลว้เสร็จวนัที่ 16 มิถุนายน 2564)   

5.  บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั**  ไทย พัฒ น าแล ะ ใ ห้ เช่ าโค ร งก าร ท่ี พั ก อ าศั ย เพื่ อ 
ผูเ้กษียณอาย ุ(อยูร่ะหว่างการช าระบญัชี) 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทัฯ 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่                    
1 มกราคม 2565 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงบางฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ                  
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการ
ให้ขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน                   
ของกลุ่มบริษทัฯ 

4. การปรับโครงสร้างธุรกิจ 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี  27 ตุลาคม 2563 มีมติอนุมัติแผนปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการ 
โอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษทัยอ่ย คือ บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั มายงับริษทัฯ เพื่อ
ประโยชน์ในการลดรายการระหว่างกนั ลดตน้ทุน และค่าใชจ้่ายท่ีไม่จ าเป็น  

บริษทัฯ (“ผูรั้บโอน”) และบริษทัย่อยดงักล่าว (“ผูโ้อน”) ไดท้  าสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563    
โดยการโอนทรัพย์สินและหน้ีสินทั้ งหมดของผู ้โอนให้แก่ผู ้รับโอนให้เสร็จส้ินในวนัท่ี  30 พฤศจิกายน  2563 และ 
ผูรั้บโอนจะช าระค่าโอนกิจการในมูลค่า 43.58 ลา้นบาท ซ่ึงเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
ณ วนัท่ีโอนธุรกิจ 

การโอนธุรกิจ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ดงักล่าวถือเป็นการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทัซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม 
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ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนในการโอนและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยดงักล่าว ณ วนัท่ีโอนธุรกิจ   
ท่ีเดิมแสดงไวใ้นงบการเงินรวมและรับโอนมาบนัทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ มีดงัน้ี 
 
 

หน่วย: บาท 
ส่ิงตอบแทนในการโอน 

 
43,578,849.92 

สินทรัพย์ที่ได้มาและหนีสิ้นที่รับมา  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,986,486.96 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ        16,123,126.51  
ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน          2,808,646.34  
เงินให้กูยื้มระยะส้ันกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั              800,000.00  
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น        32,484,334.84  
โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา      189,053,442.99  
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ - สุทธิ      205,100,000.00  
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- การไม่ต้องน าข้อมูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการวดัมูลค่าของผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ตามวิธีอยา่งง่าย (Simplified Approach)  
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เน่ืองดว้ยแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระเมินผลกระทบดงักล่าว 
ซ่ึงไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน ดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ จึงไม่ปรับปรุงมูลค่าลูกหน้ีการคา้ในปี 2564 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

รายได้จากการขาย 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัฯ ไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบ
สินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหักส่วนลด โดยไม่
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

รายได้จากการให้บริการ 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้เม่ือไดใ้ห้บริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

รายได้จากการประกอบกิจการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ ประกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการให้เช่าห้องพกั การขายอาหาร
และเคร่ืองด่ืม และบริการเสริมอ่ืนๆ รายไดจ้ากการให้เช่าห้องพกัจะรับรู้ตลอดช่วงเวลาท่ีลูกคา้เขา้พกั รายไดจ้ากการขาย
อาหารและเคร่ืองด่ืม รวมทั้งการขายสินคา้จะรับรู้ ณ จุดขายตามราคาในใบแจง้หน้ี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) หลงัจากหัก
ส่วนลดและค่าบริการท่ีบวกเพ่ิมแลว้ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

บริษทัยอ่ยในฐานะผูใ้ห้เช่ารับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ให้เช่าระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วนัท่ีสัญญา
เช่าเร่ิมมีผล 

บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัเม่ือไดมี้การโอนอ านาจควบคุมในหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ โดยรับรู้รายไดเ้ม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผูซ้ื้อหลงัจากไดรั้บช าระจากผูซ้ื้อครบถว้นแลว้ 

ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 

ในการค านวณหาตน้ทุนขายหน่วยในอาคารชุดท่ีพกัอาศยั บริษทัยอ่ยไดท้  าการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น (โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริง) ตามเกณฑพ้ื์นท่ีท่ีขาย 

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายเม่ือมีการขาย 

ดอกเบีย้และรายได้อ่ืน 

ดอกเบ้ียและรายไดอ่ื้นบนัทึกในก าไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ้่ายบนัทึกในก าไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อม
ท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีทราบได ้และมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่า 
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ลูกหน้ีการคา้ 
ลูกหน้ีการคา้แสดงถึงจ านวนเงินท่ีลูกคา้จะตอ้งช าระส าหรับการขายสินคา้และการให้บริการตามปกติของธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้ลูกหน้ีการคา้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจ านวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บช าระ ในกรณีท่ีมี
ส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัฯ ใชวิ้ธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ในการวดัมูลค่าผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงก าหนดให้พิจารณาผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหน้ีและรับรู้ผลขาดทุน
ตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหน้ีการคา้ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการ 

การจดัประเภทรายการขึ้นอยูก่บัโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่าดงัน้ี 
• รายการท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม (ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น หรือผา่นก าไรหรือขาดทุน) และ 
• รายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งจดัประเภทรายการใหม่ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีเฉพาะเม่ือกลุ่มบริษทัฯ เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจ
ในการบริหารสินทรัพยเ์หล่านั้น 

ตราสารทุนสามารถจ าแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าไดส้องประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลคา่
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ซ่ึงไม่สามารถจดั
ประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั  

การวัดมูลค่า 

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินนั้น ตน้ทุนการท ารายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ี 
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุน 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีท าได ้3 วิธี โดยขึ้นอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหน้ีของกลุ่มบริษทัฯ 

• ราคาทุนตัดจ าหน่าย - สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัฯ ถือครองสินทรัพย ์
ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือครองสินทรัพยท์างการเงินเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา  
และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย
จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชวิ้ธี
อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้ นจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในก าไรหรือขาดทุนและ 
แสดงรายการในก าไร/(ขาดทุน)อื่น พร้อมกบัก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็น
ก าไรหรือขาดทุน 
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• มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเม่ือกลุ่มบริษทัฯ ถือครองสินทรัพยท์างการเงินตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 
รับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน  
ซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีก าหนดไว ้ 
การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเวน้ รายการขาดทุนจาก  
การดอ้ยค่า รายไดด้อกเบ้ีย และก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการ 
ตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน ก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นจะตอ้งจดัประเภท
รายการใหม่เข้าก าไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในก าไร/(ขาดทุน)อ่ืน รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงิน
ดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน 
งบก าไรขาดทุน 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVPL) - สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่เข้าเง่ือนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุน  
ตดัจ าหน่ายหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากตราสารหน้ีท่ี
วดัมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทนุ และแสดงรายการสุทธิในก าไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาท่ีเกิดรายการ 

การวดัมูลค่าในภายหลังของตราสารทุนต้องแสดงตราสารทุนโดยใช้มูลค่ายุติธรรม และบันทึกก าไรขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมเขา้ก าไรหรือขาดทุน หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ขึ้นอยูก่บัการจดัประเภทของตราสารทุน 

เงินปันผลท่ีไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอ้ื่นเม่ือกลุ่มบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บเงินปันผล 

การด้อยค่า 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย หรือสินทรัพย์ 
ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท่ี์เกิดจาก 
ภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน ประเมินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตเกิดขึ้น
ก่อน กลุ่มบริษทัฯ ใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับ 
ลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ ใชวิ้ธีการอยา่งง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

สินคา้คงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินค้าค านวณโดยวิธี  
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ต้นทุนในการซ้ือประกอบด้วยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือสินค้านั้น เช่น  
ค่าภาษีอากร ค่าขนส่งหักดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ งานระหว่างท า ประกอบดว้ย ตน้ทุนวสัดุและ
ค่าแรง  
มูลค่าท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นเพ่ือให้สินคา้นั้นส าเร็จรูป
และค่าใชจ้่ายในการขาย 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์คืออสังหาริมทรัพยท่ี์ถือไวด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันาและขายในการด าเนินธุรกิจ
ปกติ ซ่ึงแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าใชจ้่ายท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการ (ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง) และตน้ทุนการกูยื้มซ่ึงกูม้าโดยเฉพาะ เพ่ือใชใ้น
อสังหาริมทรัพยร์ะหว่างพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาส าเร็จ มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
เป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดใ้นการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นในการขาย 
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• มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเม่ือกลุ่มบริษทัฯ ถือครองสินทรัพยท์างการเงินตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 
รับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน  
ซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีก าหนดไว ้ 
การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเวน้ รายการขาดทุนจาก  
การดอ้ยค่า รายไดด้อกเบ้ีย และก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการ 
ตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน ก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นจะตอ้งจดัประเภท
รายการใหม่เข้าก าไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในก าไร/(ขาดทุน)อ่ืน รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงิน
ดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน 
งบก าไรขาดทุน 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVPL) - สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่เข้าเง่ือนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุน  
ตดัจ าหน่ายหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากตราสารหน้ีท่ี
วดัมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทนุ และแสดงรายการสุทธิในก าไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาท่ีเกิดรายการ 

การวดัมูลค่าในภายหลังของตราสารทุนต้องแสดงตราสารทุนโดยใช้มูลค่ายุติธรรม และบันทึกก าไรขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมเขา้ก าไรหรือขาดทุน หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ขึ้นอยูก่บัการจดัประเภทของตราสารทุน 

เงินปันผลท่ีไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอ้ื่นเม่ือกลุ่มบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บเงินปันผล 

การด้อยค่า 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย หรือสินทรัพย์ 
ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท่ี์เกิดจาก 
ภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน ประเมินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตเกิดขึ้น
ก่อน กลุ่มบริษทัฯ ใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับ 
ลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ ใชวิ้ธีการอยา่งง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

สินคา้คงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินค้าค านวณโดยวิธี  
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ต้นทุนในการซ้ือประกอบด้วยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือสินค้านั้น เช่น  
ค่าภาษีอากร ค่าขนส่งหักดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ งานระหว่างท า ประกอบดว้ย ตน้ทุนวสัดุและ
ค่าแรง  
มูลค่าท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นเพ่ือให้สินคา้นั้นส าเร็จรูป
และค่าใชจ้่ายในการขาย 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์คืออสังหาริมทรัพยท่ี์ถือไวด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันาและขายในการด าเนินธุรกิจ
ปกติ ซ่ึงแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าใชจ้่ายท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการ (ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง) และตน้ทุนการกูยื้มซ่ึงกูม้าโดยเฉพาะ เพ่ือใชใ้น
อสังหาริมทรัพยร์ะหว่างพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาส าเร็จ มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
เป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดใ้นการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นในการขาย 
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การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

กลุ่มบริษทัฯ จะท าการประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงว่า ณ วนัท่ีในงบการเงิน สินทรัพยด์อ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีของ
การด้อยค่า กลุ่มบริษทัฯ จะท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยแ์ละหากพบว่าราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยน์ั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัฯ จะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นก าไรหรือขาดทุน (มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย์
หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า) 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะแสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

บริษทัฯ ใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เงินปันผลท่ีไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอ้ื่นเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ
เงินปันผล 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่าจากการ
ลงทุน (ถา้มี) 

โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา 

โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันาแสดงในราคาทุน ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าออกแบบและค่าท่ีปรึกษา 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ดอกเบ้ียจ่าย และค่าใชจ้่ายอื่นท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง 

กลุ่มบริษทัฯ พฒันาท่ีพกัอาศยัเพื่อผูเ้กษียณ ดงัต่อไปน้ี 
1) ประเภทวิลล่าให้เช่าระยะยาวโดยการท าสัญญาแบบการรับประกนัรับคืนสิทธิการเช่าท่ีพกัอาศยั (สัญญาเช่าด าเนินงาน) 
2) ประเภทอพาร์ทเมน้ทใ์ห้เช่าระยะยาวโดยการท าสัญญาแบบการรับประกนัรับคืนสิทธิการเช่า (สัญญาเช่าด าเนินงาน) หรือ

สัญญาแบบการแบ่งก าไร-ขาดทุนจากผลต่างระหว่างสัญญาเช่าเดิมและสัญญาเช่าใหม่ (สัญญาเช่าทางการเงิน) 

ตน้ทุนวิลล่าท่ีพฒันาแลว้เสร็จเพื่อวตัถุประสงคใ์ห้เช่าภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานจะถูกโอนออกไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุน  

ตน้ทุนหน่วยในอพาร์ทเมน้ท์ท่ีพฒันาแลว้เสร็จและท าสัญญาเช่าระยะยาวแบบสัญญาเช่าด าเนินงาน จะถูกโอนออกไปเป็น
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  

ตน้ทุนหน่วยในอพาร์ทเมน้ท์ท่ีพฒันาแลว้เสร็จและท าสัญญาเช่าระยะยาวแบบสัญญาเช่าเงินทุนเม่ือไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของให้กบัผูเ้ช่าแลว้ จะถูกโอนออกเป็นตน้ทุนขาย  

ตน้ทุนท่ีดินและอาคารสโมสรและทรัพยสิ์นส่วนกลางท่ีมีการเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหากจากสัญญาเช่าท่ีพฒันาแลว้
เสร็จจะถูกโอนออกไปเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เม่ือสร้างเสร็จ 

กลุ่มบริษทัฯ ไดท้  าการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยค านึงถึงตน้ทุนจริงท่ีเกิดขึ้นดว้ย) ให้กับ 
วิลล่า หน่วยของอพาร์ทเมน้ท ์และทรัพยสิ์นส่วนกลาง ตามเกณฑพ้ื์นท่ี  
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อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

โครงการท่ีพกัอาศยัเพื่อผูเ้กษียณอายท่ีุเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดินและอาคาร อุปกรณ์ และเคร่ือง
ตกแต่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงการเพ่ือรองรับการใชชี้วิตของผูเ้กษียณอายุ รวมถึงหน่วยท่ีพกัอาศยัและส่ิงอ านวยความ
สะดวกภายในโครงการ หน่วยท่ีพกัอาศยัเหล่าน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือถือครองไวเ้พ่ือหวงัก าไรจากการเพ่ิมมูลค่าในระยะยาว 
กลุ่มบริษัทฯ วดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยราคาทุนท่ีรับโอนจากโครงการท่ีพักอาศัยเพ่ือ 
ผูเ้กษียณอายุระหว่างพฒันา และวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมดว้ยการตีราคาใหม่อย่าง
สม ่าเสมอโดยอ้างอิงราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้ นจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ตน้ทุนการกูย้ืม 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ต้องใช้ระยะเวลานาน                      
ในการเตรียมพร้อมเพ่ือน าสินทรัพยน์ั้นมาใช้ไดต้ามประสงค์หรือน าไปขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
จนกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอื่นถือเป็นค่าใชจ้่ายในงวดท่ีเกิด
รายการตน้ทุนการกูยื้มประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูยื้มนั้น 

ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการพฒันาโครงการจะค านวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นดว้ยอตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน อตัรา
การตั้งขึ้นเป็นทุนคืออตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของตน้ทุนการกูยื้มในระหว่างปี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรง เพ่ือลดราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ต่ละชนิดตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

  อายุการให้ประโยชน์ (จ านวนปี) 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  10, 20, 30 
อาคารส านกังานขาย  5 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5, 50 
ระบบสาธารณูปโภค  10, 20, 30 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน  3, 5 
อุปกรณ์คลงัสินคา้  5 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  3, 5, 10 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชห้้องตวัอยา่งและส านกังานขาย  5 
เคร่ืองใชใ้นการด าเนินงาน  5 
ยานพาหนะ  5 

ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนซ่ึงค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิด                 
ในอนาคตจากการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง หรือจ านวนท่ีจะไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนจากการจ าหน่าย
สินทรัพยน์ั้น แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
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สะดวกภายในโครงการ หน่วยท่ีพกัอาศยัเหล่าน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือถือครองไวเ้พ่ือหวงัก าไรจากการเพ่ิมมูลค่าในระยะยาว 
กลุ่มบริษัทฯ วดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยราคาทุนท่ีรับโอนจากโครงการท่ีพักอาศัยเพ่ือ 
ผูเ้กษียณอายุระหว่างพฒันา และวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมดว้ยการตีราคาใหม่อย่าง
สม ่าเสมอโดยอ้างอิงราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้ นจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ตน้ทุนการกูย้ืม 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ต้องใช้ระยะเวลานาน                      
ในการเตรียมพร้อมเพ่ือน าสินทรัพยน์ั้นมาใช้ไดต้ามประสงค์หรือน าไปขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
จนกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอื่นถือเป็นค่าใชจ้่ายในงวดท่ีเกิด
รายการตน้ทุนการกูยื้มประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูยื้มนั้น 

ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการพฒันาโครงการจะค านวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นดว้ยอตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน อตัรา
การตั้งขึ้นเป็นทุนคืออตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของตน้ทุนการกูยื้มในระหว่างปี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ต่ละชนิดตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

  อายุการให้ประโยชน์ (จ านวนปี) 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  10, 20, 30 
อาคารส านกังานขาย  5 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5, 50 
ระบบสาธารณูปโภค  10, 20, 30 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน  3, 5 
อุปกรณ์คลงัสินคา้  5 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  3, 5, 10 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชห้้องตวัอยา่งและส านกังานขาย  5 
เคร่ืองใชใ้นการด าเนินงาน  5 
ยานพาหนะ  5 

ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนซ่ึงค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิด                 
ในอนาคตจากการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง หรือจ านวนท่ีจะไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนจากการจ าหน่าย
สินทรัพยน์ั้น แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 

 

113บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

  

21 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเจาะจงจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยตน้ทุนในการไดม้าเม่ือด าเนินการให้
น ามาใช้งานได้ตามประสงค์โดยจะตัดจ าหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ท่ีประมาณการภายในระยะเวลา          
ไม่เกิน 10 ปี  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ไดแ้ก่ รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง 

  อายุการให้ประโยชน์ (จ านวนปี) 
ค่าลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการคา้ในการผลิต 
   และจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์ลูมิเนียมในนาม “ALLOY”  10 
การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑข์องประเทศออสเตรเลีย  3 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่นตดัจ าหน่ายโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ค่าสมาชิกสนามกอลฟ์ท่ีอายุประมาณการใชป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน กลุ่มบริษทัฯ ไม่ตดัจ าหน่าย
และทบทวนอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท์ุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 

รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การส ารวจตรวจสอบท่ีวางแผนและริเร่ิมเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้น
วิทยาศาสตร์หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

รายจ่ายท่ีเกิดจากการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนงานหรือการออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการใหม่หรือการปรับปรุงให้  
ดีขึ้นกว่าเดิม รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก้็ต่อเม่ือสามารถวดัมูลค่าของงวดบญัชีตน้ทุนการพฒันาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ผลิตภณัฑห์รือ
กระบวนการนั้นมีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้ ซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ               
ในอนาคต และกลุ่มบริษทัฯ มีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะน ามาใช ้เพ่ือให้การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน า
สินทรัพยม์าใช้ประโยชน์หรือน ามาขายได้ รายจ่ายในการพฒันาท่ีรับรู้เป็นสินทรัพยป์ระกอบด้วย  ต้นทุนของวตัถุดิบ 
ตน้ทุนแรงงานทางตรง ตน้ทุนการกูย้ืม และตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการจดัเตรียมสินทรัพยเ์พ่ือให้สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ตามประสงค ์รายจ่ายในการพฒันาอ่ืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

รายจ่ายในการพฒันาซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพยแ์สดงดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
(ถา้มี)  

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความ
นิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ 

ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

  อายุการให้ประโยชน์ (จ านวนปี) 
รายจ่ายในการพฒันาออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่  10 
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หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพันท่ีจะต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้ 
เม่ือกลุ่มบริษัทฯ ได้รับช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการได้รับส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่อนท่ี 
กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  

สัญญาเช่า 

สัญญาเช่า - กรณีกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้เช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัฯ ประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็น
สัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาเช่านั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพยท่ี์ระบุส าหรับ
ช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดั 
มูลค่าโดยใชร้าคาทุน ซ่ึงประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ปรับปรุงดว้ยการจ่าย
ช าระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ ท่ีเกิดขึ้น และ
ประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์
อา้งอิง หรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไว ้หกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ได้จ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่า 
เร่ิมมีผล ซ่ึงคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั้ นสามารถก าหนดได้ทุกเม่ือ แต่หากอัตรานั้ น 
ไม่สามารถก าหนดไดทุ้กเม่ือ กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัฯ 

การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 
• การจ่ายช าระคงท่ี รวมถึงการจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา 
• การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใช้ดัชนีหรืออตัรา ณ วนัท่ีสัญญาเช่า 

เร่ิมมีผล 
• จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
• ราคาใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือนั้น โดยราคาดงักล่าวเป็น

ค่าเช่าท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระในระยะการต่อสัญญาตามสิทธิเลือกซ้ือ และ 
• การจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลว่ากลุ่มบริษทัฯ จะยกเลิกสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ กลุ่มบริษทัฯ จะคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใช้
วิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายุ
สัญญาเช่าแล้วแต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์้างอิงให้แก่ 
กลุ่มบริษทัฯ เม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า หรือหากราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัฯ จะใชสิ้ทธิเลือก
ซ้ือ กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายกุารใชป้ระโยชน์
ของสินทรัพยอ์า้งอิง อายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชพ้ิจารณาโดยใชห้ลกัการเดียวกนักบัการพิจารณาอายกุาร
ใชป้ระโยชน์ของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  
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หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพันท่ีจะต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้ 
เม่ือกลุ่มบริษัทฯ ได้รับช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการได้รับส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่อนท่ี 
กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  

สัญญาเช่า 

สัญญาเช่า - กรณีกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้เช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัฯ ประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็น
สัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาเช่านั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพยท่ี์ระบุส าหรับ
ช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดั 
มูลค่าโดยใชร้าคาทุน ซ่ึงประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ปรับปรุงดว้ยการจ่าย
ช าระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ ท่ีเกิดขึ้น และ
ประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์
อา้งอิง หรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไว ้หกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ได้จ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่า 
เร่ิมมีผล ซ่ึงคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั้ นสามารถก าหนดได้ทุกเม่ือ แต่หากอัตรานั้ น 
ไม่สามารถก าหนดไดทุ้กเม่ือ กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัฯ 

การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 
• การจ่ายช าระคงท่ี รวมถึงการจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา 
• การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใช้ดัชนีหรืออตัรา ณ วนัท่ีสัญญาเช่า 

เร่ิมมีผล 
• จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
• ราคาใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือนั้น โดยราคาดงักล่าวเป็น

ค่าเช่าท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระในระยะการต่อสัญญาตามสิทธิเลือกซ้ือ และ 
• การจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลว่ากลุ่มบริษทัฯ จะยกเลิกสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ กลุ่มบริษทัฯ จะคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใช้
วิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายุ
สัญญาเช่าแล้วแต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์้างอิงให้แก่ 
กลุ่มบริษทัฯ เม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า หรือหากราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัฯ จะใชสิ้ทธิเลือก
ซ้ือ กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายกุารใชป้ระโยชน์
ของสินทรัพยอ์า้งอิง อายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชพ้ิจารณาโดยใชห้ลกัการเดียวกนักบัการพิจารณาอายกุาร
ใชป้ระโยชน์ของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าตอ้งมีการวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระในอนาคต ซ่ึงอาจเกิด
จากการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 
• การเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัราท่ีใชใ้นการก าหนดการจ่ายช าระเหล่านั้น 
• การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
• กลุ่มบริษทัฯ เปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิการต่อสัญญา และสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

เม่ือหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถูกวดัมูลค่าใหม่เพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัฯ  
ตอ้งรับรู้จ านวนเงินของการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ อย่างไรก็ตาม  
ถา้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมีการลดลงเพ่ิมเติมจากการวดัมูลค่าของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งรับรู้จ านวนคงเหลือของการวดัมูลค่าใหม่ในก าไรหรือขาดทุน 

ในการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ให้เช่าระยะยาวตามสัญญาเช่าเงินทุนและกลุ่มบริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานกลับ  
กลุ่มบริษทัฯ จะรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยด์ว้ยส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยก์บัมูลค่า
ปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน และไดปั้นส่วนตน้ทุนอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวด้วยสัดส่วน
ระหว่างมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานกบัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว  
โดยรับรู้เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ส าหรับตน้ทุนส่วนท่ีเหลือจะถูกรับรู้เป็นตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย  ์

สัญญาเช่าระยะส้ัน และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าต า่ 

กลุ่มบริษทัฯ อาจเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าระยะส้ัน ซ่ึงเป็นสัญญา
เช่าท่ีมีอายสัุญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่า หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า กลุ่มบริษทัฯ รับรู้การจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 

สัญญาเช่า - กรณีกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้เช่า 

กลุ่มบริษทัฯ พิจารณาเม่ือเร่ิมแรกว่าแต่ละสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน ในการจ าแนกประเภท
สัญญาเช่าแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งประเมินว่าสัญญานั้นโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์
อ้างอิงท่ีผูเ้ป็นเจ้าของพึงได้รับว่าสัญญาเช่ามีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือไม่ หากเป็นไปตามนั้น  
สัญญาเช่าดังกล่าวจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หรือหากไม่เป็นไปตามนั้น สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็น 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 

อสังหาริมทรัพย์ท่ีให้เช่าตามสัญญาเช่าเงินทุน 

สัญญาเช่าระยะยาวแบบแบ่งก าไร-ขาดทุนจากผลต่างระหว่างสัญญาเช่าเดิมและสัญญาเช่าใหม่ซ่ึงท าให้เกิดการโอนความ
เส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยใ์ห้แก่ผูเ้ช่า ถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าเงินทุนแบบผอ่นช าระบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นดอกเบ้ียรับรอตดั
บญัชี 

กลุ่มบริษทัฯ ในฐานะผูใ้ห้เช่าจะรับรู้มูลค่าปัจจุบันของเงินค่าเช่าแบบเหมาจ่าย เป็นรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

อสังหาริมทรัพย์ท่ีให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน  

สัญญาเช่าระยะยาวแบบการรับประกนัคืนสิทธิการเช่าท่ีพกัอาศยัซ่ึงไม่ท าใหเ้กิดการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยใ์ห้แก่ผูเ้ช่า ถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน  
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เงินค่าเช่าแบบเหมาจ่ายท่ีไดรั้บซ่ึงเท่ากบัเงินท่ีตอ้งคืนให้แก่ผูเ้ช่าจะถูกรับรู้เป็น “หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า” ในงบ
แสดงฐานะการเงิน  
กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งท าการวดัมูลค่าหน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่าดงักล่าวดว้ยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินท่ีตอ้งคืน
ให้กบัผูเ้ช่า ผลต่างระหว่างจ านวนเงินค่าเช่าแบบเหมาจ่ายท่ีไดรั้บกบัมูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า
ดงักล่าวจะถูกบนัทึกเป็นรายไดค้่าเช่ารอการตดับญัชี ซ่ึงจะถูกรับรู้เป็นรายไดค้่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 

ภาษีเงินได ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและ  
ภาษี เงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนั ทึกใน
ส่วนของผูถื้อหุ้นให้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ างวดท่ีตอ้งเสีย
ภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในงวดก่อน ๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าฐานภาษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้ 
อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทฯ ต้องค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ กลุ่มบริษทัฯ เช่ือว่า
ไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั 
รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและ        
ขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัฯ 
เปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้้างจ่ายจะ
กระทบต่อค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ี
จะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย
หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต  
จะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน 
ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

ขาดทุนต่อหุ้น 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดยการหารขาดทุนสุทธิส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัในระหว่างปี 
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เงินค่าเช่าแบบเหมาจ่ายท่ีไดรั้บซ่ึงเท่ากบัเงินท่ีตอ้งคืนให้แก่ผูเ้ช่าจะถูกรับรู้เป็น “หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า” ในงบ
แสดงฐานะการเงิน  
กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งท าการวดัมูลค่าหน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่าดงักล่าวดว้ยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินท่ีตอ้งคืน
ให้กบัผูเ้ช่า ผลต่างระหว่างจ านวนเงินค่าเช่าแบบเหมาจ่ายท่ีไดรั้บกบัมูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า
ดงักล่าวจะถูกบนัทึกเป็นรายไดค้่าเช่ารอการตดับญัชี ซ่ึงจะถูกรับรู้เป็นรายไดค้่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 

ภาษีเงินได ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและ  
ภาษี เงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนั ทึกใน
ส่วนของผูถื้อหุ้นให้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ างวดท่ีตอ้งเสีย
ภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในงวดก่อน ๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าฐานภาษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้ 
อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทฯ ต้องค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ กลุ่มบริษทัฯ เช่ือว่า
ไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั 
รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและ        
ขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัฯ 
เปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้้างจ่ายจะ
กระทบต่อค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ี
จะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย
หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต  
จะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน 
ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

ขาดทุนต่อหุ้น 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดยการหารขาดทุนสุทธิส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัในระหว่างปี 
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บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกลุ่มบริษทัฯ และ
บริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนักบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบักลุ่มบริษทัฯ และ                    
บริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ และบริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุม                            
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ แต่ละรายการ บริษทัฯ ค านึงถึงเน้ือหา                   
ของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฏหมาย 

เงินตราต่างประเทศ 

สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน และสกุลเงินท่ีใช้ในการรายงาน 

งบการเงินของแต่ละกิจการภายในกลุ่มบริษทัฯ แสดงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบกิจการ งบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ แสดงสกุลเงินท่ีใชใ้นการรายงานเป็นสกุลเงินบาท 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย โดยสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
เป็นสกุลเงินบาท ยกเวน้ บริษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ ซิสเตม็ จ ากดั เป็นสกุลเงินรูปีอินเดีย 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
การด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนเดิม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

การแปลงค่างบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

งบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ ไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการรายงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนดงัต่อไปน้ี 
- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มบริษทัฯ แปลงค่าโดยใชอ้ตัราปิด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
- รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษทัฯ แปลงค่าโดยใช้อตัราถวัเฉล่ียระหว่างปี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 
เกิดรายการ 

- ทุนเรือนหุ้นแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการเร่ิมแรก 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน จะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจาก
อตัราแลกเปล่ียนในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่าจะมีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
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ผลประโยชน์พนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ี
บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เงินบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวแ้ละผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนกังาน 

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน                  
(รางวลัการปฏิบัติงานครบก าหนดระยะเวลา) บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการท างานของพนักงาน โดยการประมาณ
จ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนักงานจะไดรั้บจากการท างานให้กบักลุ่มบริษทัฯ ตลอดระยะเวลาท างานถึงปีท่ี
เกษียณอายงุาน/ปีท่ีปฏิบติังานครบก าหนดระยะเวลาในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวได้
ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการ
หน้ีสินดงักล่าวค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 
Method) 

เม่ือข้อสมมติท่ีใช้ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัมีการเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ผลก าไร
(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดขึ้นส าหรับโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นและส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนกังานในก าไรหรือขาดทุน 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัฯ 
ใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัฯ จะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกต                      
ไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯ จะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 
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ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ี
บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เงินบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวแ้ละผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนกังาน 

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน                  
(รางวลัการปฏิบัติงานครบก าหนดระยะเวลา) บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการท างานของพนักงาน โดยการประมาณ
จ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนักงานจะไดรั้บจากการท างานให้กบักลุ่มบริษทัฯ ตลอดระยะเวลาท างานถึงปีท่ี
เกษียณอายงุาน/ปีท่ีปฏิบติังานครบก าหนดระยะเวลาในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวได้
ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการ
หน้ีสินดงักล่าวค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 
Method) 

เม่ือข้อสมมติท่ีใช้ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัมีการเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ผลก าไร
(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดขึ้นส าหรับโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นและส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนกังานในก าไรหรือขาดทุน 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัฯ 
ใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัฯ จะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกต                      
ไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯ จะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

119บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

  

27 

การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายขุองหน้ีท่ี
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ีขอ้มูลผล
ขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิด
สัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดขึ้นจริงในอนาคต 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน  

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไม่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่องวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า 
กลุ่มบริษทัใชดุ้ลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้งขอ้สมมติฐานซ่ึงส่วนใหญ่อา้งอิงจากสถานะของตลาดท่ีมีอยู ่ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน  

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสินคา้จากผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยใชก้ารวิเคราะห์อายสิุนคา้คงเหลือ และสถานะการขายของสินคา้
คงเหลือรายตวัในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนั อาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
จ านวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือในอนาคต 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

กลุ่มบริษทัฯ พิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หากมีขอ้บ่งช้ีว่ามีการดอ้ยค่า เม่ือพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ดงักล่าวลดลงอย่างมีสาระส าคญั กลุ่มบริษทัฯ จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ซ่ึงการประมาณการ
ดงักล่าวขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษทัฯ จะบนัทึกเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุน 

ประมาณการต้นทุนท้ังหมดท่ีจะใช้ในการพัฒนาโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ในการค านวณตน้ทุนขายอาคารชุดส าหรับตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และตน้ทุนวิลล่ารวมถึงตน้ทุนหน่วย
ในอพาร์ทเมน้ทท่ี์พฒันาแลว้เสร็จส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน บริษทัยอ่ยตอ้งประมาณตน้ทุนทั้งหมดท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น ซ่ึงตน้ทุนดงักล่าวประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดิน ตน้ทุนค่าออกแบบ ตน้ทุนค่าก่อสร้าง ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค ตน้ทุน
การกูยื้มเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างโครงการ และค่าใชจ้่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดป้ระมาณการตน้ทุนดงักล่าวขึ้นจาก
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็นระยะๆ หรือเม่ือตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริง
แตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งมีสาระส าคญั 

การวัดมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

กลุ่มบริษทัฯ แสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและรับรู้การ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนโดยใชวิ้ธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยอิงกบัขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้และปรับปรุงมูลค่าตลาดเพื่อก าหนด
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของบริษัทย่อย รวมถึงปัจจัยแตกต่างของลักษณะ ขนาด และ
สภาพแวดลอ้มของอสังหาริมทรัพยท่ี์น ามาเปรียบเทียบ 
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ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนของกลุ่มบริษทัฯ โดยจะทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายกุารใชง้านและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากที่เคยประมาณ
การไว ้หรือเม่ือมีการเลิกใชง้านหรือหมดสภาพการใชง้าน 

สัญญาเช่า 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูใ้ห้เช่า การพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 
ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า กลุ่มบริษทัฯ ไดโ้อนความเส่ียง
และผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ประมาณขึ้น
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต ราคาทองค าในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั  

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ โดยการเป็น  
ผูถื้อหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการท่ีมีขึ้นกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้ าหนดขึ้นโดยใช้
ราคาตลาดหรือในราคาท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนั 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือเป็นกิจการท่ีบริษทัฯ 
ควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบักลุ่มบริษทัฯ มีดงัน้ี 

6.1 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 
ช่ือ ลักษณะความสัมพันธ์ ประเทศ 

บริษัทย่อย   
บริษทั อินสตอลไดเรค จ ากดั บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ไทย 
บริษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ ซิสเตม็ จ ากดั บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.70 อินเดีย 
บริษทั อลัลอย โซลูชัน่ส์ เอเชีย จ ากดั 
   (เดิมช่ือ “บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จ ากดั”) 

บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ไทย 

บริษทั บิวด้ิง บลิ้ง จ ากดั  
   (ช าระบญัชีแลว้เสร็จวนัที่ 16 มิถุนายน 2564) 

บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 50.99 ไทย 

บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  
   (อยูร่ะหว่างการช าระบญัชี) 

บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ไทย 

บริษทั แสนสรา ไลฟ์สไตล ์เซอร์วิส จ ากดั บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ไทย 
บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ไทย 
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

  

บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั ไทย 
บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั ไทย 
บริษทั แอล เค เอช เทรดด้ิง จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั ไทย 
คณะบุคคลสบฤกษ ์ จดัตั้งโดยญาติสนิทกรรมการ ไทย 

 



CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนิบ

120 บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

  

28 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนของกลุ่มบริษทัฯ โดยจะทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายกุารใชง้านและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากที่เคยประมาณ
การไว ้หรือเม่ือมีการเลิกใชง้านหรือหมดสภาพการใชง้าน 

สัญญาเช่า 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูใ้ห้เช่า การพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 
ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า กลุ่มบริษทัฯ ไดโ้อนความเส่ียง
และผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้น
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต ราคาทองค าในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั  

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ โดยการเป็น  
ผูถื้อหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการท่ีมีขึ้นกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้ าหนดขึ้นโดยใช้
ราคาตลาดหรือในราคาท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนั 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือเป็นกิจการท่ีบริษทัฯ 
ควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบักลุ่มบริษทัฯ มีดงัน้ี 

6.1 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 
ช่ือ ลักษณะความสัมพันธ์ ประเทศ 

บริษัทย่อย   
บริษทั อินสตอลไดเรค จ ากดั บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ไทย 
บริษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ ซิสเตม็ จ ากดั บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.70 อินเดีย 
บริษทั อลัลอย โซลูชัน่ส์ เอเชีย จ ากดั 
   (เดิมช่ือ “บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จ ากดั”) 

บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ไทย 

บริษทั บิวด้ิง บลิ้ง จ ากดั  
   (ช าระบญัชีแลว้เสร็จวนัที่ 16 มิถุนายน 2564) 

บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 50.99 ไทย 

บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  
   (อยูร่ะหว่างการช าระบญัชี) 

บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ไทย 

บริษทั แสนสรา ไลฟ์สไตล ์เซอร์วิส จ ากดั บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ไทย 
บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ไทย 
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

  

บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั ไทย 
บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั ไทย 
บริษทั แอล เค เอช เทรดด้ิง จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั ไทย 
คณะบุคคลสบฤกษ ์ จดัตั้งโดยญาติสนิทกรรมการ ไทย 

 
121บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

  

29 

ช่ือ ลักษณะความสัมพันธ์ 
กรรมการ/ผูบ้ริหารส าคญั บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ

และควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของบริษทัฯ (ไม่ว่าจะท า

หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

6.2 รายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 
บริษัทย่อย     
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ               -               - 48,923,487.60 1,788,487.98 ต้นทุ นบ วกก าไรส่ วน

เพ่ิม/ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้               -               - 421,340.04 996,327.02 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ตน้ทุนการให้บริการ               -               - 3,933,155.76               - ต้นทุ นบ วกก าไรส่ วน

เพ่ิม/ ราคาตามสัญญา 
รายไดด้อกเบ้ีย               -               - 7,544,595.90 27,066,651.09 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 

- 7.7 ต่ อ ปี ต าม สั ญ ญ า
เงินกู ้

รายไดค้่าเช่า               -               - 304,800.00 304,800.00 ใกล้เคียงกับราคาท่ีคิด
แก่บุคคลภายนอก 

รายไดอ้ื่น               -               -               - 908,486.08 ตน้ทุน 
ค่าใชจ่้ายอื่น              -              - 299,706.16 364,590.91 ราคาตามสัญญา 
ตน้ทุนทางการเงิน               -               - 199,010.65 56,013.00 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.8, 

5  ต่อปี ตามสัญญาเงินกู ้
การร่วมค้า      
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 98,990,000.00              -              -               -  ราคาตามสัญญา 
  บริษทั ไทม ์แอนด ์ทีค จ ากดั      
รายไดอ้ื่น      
  บริษทั ไทม ์แอนด ์ทีค จ ากดั 1,100,000.00              -              -               -  ราคาตามสัญญา 
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ     
  บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั              - 2,059,665.45              - 2,059,665.45 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ              - 10,327,386.00              -              -  ราคาตามสัญญา 
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์     
  บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 37,049,800.30 85,067,505.90               -               -  ราคาตามสัญญา 
      

ตน้ทุนโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายุ     
  บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั              - 30,723,755.80               -               -  ราคาตามสัญญา 
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  หน่วย: บาท  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 
ค่าเช่า      
  บริษทั แอล เค เอช เทรดด้ิง จ ากดั 192,600.00 192,600.00              -              - ราคาตามสัญญา 
  คณะบุคคลสบฤกษ ์ 3,339,980.00 3,469,980.00 3,339,980.00 3,469,980.00 ราคาตามสัญญา 
  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 1,903,265.72 2,760,470.72 1,023,750.00             - ราคาตามสัญญา 
ตน้ทุนทางการเงิน      
  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 2,692,136.37 1,571,339.75 2,234,602.14 1,571,339.75 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 -

6.4 ต่อปี 

6.3 ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญัระหว่างบริษทัฯ กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีรวมอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน        
ลูกหนีก้ารค้า       
บริษทัยอ่ย                    -                    - 20,214,762.10 1,577,942.50 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 10,066.75                    -                    -                    - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 
 

 

บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 11,792,651.28 11,792,651.28 11,792,651.28 11,792,651.28 
รวมลูกหนีก้ารค้า 11,802,718.03 11,792,651.28 32,007,413.38 13,370,593.78 
ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน     

ลูกหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย                   -                   - 247,268.00 54,356.00 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 
 

 

      บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 11,733,883.81 11,733,883.81 11,694,431.76 11,694,431.76 
บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั                       - 1,414,415.60                      -                   - 

รวม 11,733,883.81 13,148,299.41 11,941,699.76 11,748,787.76 
เงินทดรองจ่าย - สุทธิ     

บริษทัยอ่ย                   -                   - 7,560,097.53 6,126,708.43 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
      บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 152,077.30                   - 152,077.30                   - 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ                   -                   - (3,420,674.93) (3,442,258.93) 
รวม 152,077.30                   - 4,291,499.90 2,684,449.50 

รวมลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 11,885,961.11 13,148,299.41 16,233,199.66 14,433,237.26 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 23,688,679.14 24,940,950.69 48,240,613.04 27,803,831.04 
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บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
      บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 152,077.30                   - 152,077.30                   - 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ                   -                   - (3,420,674.93) (3,442,258.93) 
รวม 152,077.30                   - 4,291,499.90 2,684,449.50 

รวมลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 11,885,961.11 13,148,299.41 16,233,199.66 14,433,237.26 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 23,688,679.14 24,940,950.69 48,240,613.04 27,803,831.04 
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  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ  

 
 

 

บริษทัยอ่ย                   -                  - 92,700,000.00 30,774,657.53 
รวม                   -                  - 92,700,000.00 30,774,657.53 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  

 
 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน     
          บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 272,820.63 272,820.63 272,820.63 272,820.63 

เงินมดัจ าค่าก่อสร้าง     
บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 8,973,907.17 12,678,887.18 7,041,894.27 7,041,894.27 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 9,246,727.80 12,951,707.81 7,314,714.90 7,314,714.90 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ     
บริษทัยอ่ย                   -                  - 68,085,431.00 132,049,098.84 
หกั ส่วนของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ีย 
      คา้งรับท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                   -                  - (68,085,431.00) (70,000,000.00) 
สุทธิ                   -                  -                      - 62,049,098.84 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน     
เจ้าหนีก้ารค้า     
บริษทัยอ่ย                   -                  - 9,116,972.32 697,844.68 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 268,964.95 853,568.62                      -                   - 
รวมเจ้าหนีก้ารค้า 268,964.95 853,568.62 9,116,972.32 697,844.68 
เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน      

เงินทดรองรับ     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 1,059,768.73 118,387.71 100,013.64 19,937.42 

เจ้าหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย                   -                  - 43,578,849.92 43,578,849.92 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     
บริษทัยอ่ย                   -                   - 147,894.92 4,744.27 

รวมเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 1,059,768.73 118,387.71 43,826,758.48 43,603,531.61 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 1,328,733.68 971,956.33 52,943,730.80 44,301,376.29 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ    
บริษทัยอ่ย                   -                   - 12,995,000.00 1,995,000.00 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39,500,000.00 35,000,000.00 37,000,000.00 35,000,000.00 
รวม 39,500,000.00 35,000,000.00 49,995,000.00 36,995,000.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (176,632.84) (1,074,617.02) (176,632.84) (1,074,617.02) 
สุทธิ 39,323,367.16 33,925,382.98 49,818,367.16 35,920,382.98 
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  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
เงินประกันผลงาน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 13,804,374.84 16,084,570.43 8,856,283.76 8,856,283.76 

รวมเงินประกันผลงาน 13,804,374.84 16,084,570.43 8,856,283.76 8,856,283.76 
หนีสิ้นจากเงินท่ีต้องคืนให้กับผู้เช่า - หมุนเวียน     
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6.3.3)                      - 22,024,000.00                      - 22,024,000.00 
รวมหนีสิ้นจากเงินท่ีต้องคืนให้กับผู้เช่า - หมุนเวียน                      - 22,024,000.00                      - 22,024,000.00 
หนีสิ้นจากเงินท่ีต้องคืนให้กับผู้เช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ    
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6.3.1 และ 6.3.2) 25,000,000.00                  - 15,000,000.00               - 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1,203,071.59)                  - (1,203,071.59)               - 
รวมหนีสิ้นจากเงินท่ีต้องคืนให้กับผู้เช่า - ไม่           

หมุนเวียน - สุทธิ 23,796,928.41                  - 13,796,928.41               - 

6.3.1 ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัท ฯ มีสัญญาให้เช่าท่ีพกัอาศยัประเภทอพาร์ทเม้นท์ระยะยาว 30 ปีกับเครือญาติ
กรรมการร่วมกบับุคคลภายนอก (“ ผูซ้ื้อสิทธิการเช่า”) จ านวน 1 สัญญา ก าหนดเงินค่าเช่าจ านวน 10 ลา้นบาท 
ซ่ึงถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษทั ฯ ไดรั้บรู้เงินค่าเช่าดงักล่าวเป็น “รายไดจ้าก
การขายสินคา้” ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ  

ต่อมาบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานกลบัคืนจากผูซ้ื้อสิทธิการเช่าในระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี 
โดยตอ้งจ่ายผลตอบแทนในอตัราร้อยละ 5 ต่อปีของเงินค่าเช่าตามสัญญาระยะยาว เพื่อน าอพาร์เมน้ท์ดงักล่าว
ไปให้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ และไดท้  าสัญญาโอนสิทธิการเช่า โดยมีเง่ือนไขให้บริษทัย่อยรับโอนสิทธิ
การเช่าคืนจากผูซ้ื้อสิทธิการเช่าในกรณีท่ีผูซ้ื้อสิทธิการเช่าประสงคย์กเลิกสัญญาเช่า/สัญญาเช่าครบก าหนด และ
ตอ้งคืนเงินค่าเช่า 10 ลา้นบาท ให้แก่ผูซ้ื้อสิทธิการเช่า ซ่ึงท าให้สัญญาให้เช่าดงักล่าวเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน
ในงบการเงินรวม โดยรับรู้เงินค่าเช่าตามสัญญาให้เช่าระยะยาวจ านวน 10 ลา้นบาท ดงักล่าวเป็น “หน้ีสินจาก
เงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ” ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและรับรู้เงินค่าตอบแทนการเช่า
กลบัคืนเป็นตน้ทุนทางการเงินในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

6.3.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีสัญญาเช่าท่ีพกัอาศยัประเภทวิลล่าแบบประกันรับคืนสิทธิการเช่ากับ    
เครือญาติกรรมการบริษัทฯ จ านวน 1 สัญญา ซ่ึงแสดงในบัญชีหน้ีสินจากเงินท่ีต้องคืนให้กับผู ้เช่า -                    
ไม่หมุนเวียน -  สุทธิ ในงบแสดงฐานะการเงินจ านวน 15.00 ลา้นบาท 

6.3.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีสัญญาเช่าท่ีพกัอาศยัประเภทวิลล่าแบบประกันรับคืนสิทธิการเช่ากับ         
เครือญาติกรรมการบริษทัฯ จ านวน 1 สัญญา ซ่ึงแสดงในบญัชีหน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า - หมุนเวียน
ในงบแสดงฐานะการเงินจ านวน 22.02 ลา้นบาท ต่อมาในระหว่างปี 2564 ไดป้ระสงค์ขอยา้ยออกและยกเลิก
สัญญาเช่า บริษทัฯ จึงไดรั้บคืนสิทธิการเช่าดงักล่าวโดยการจ่ายคืนค่าเช่าระยะยาวตามสัญญาเรียบร้อยแลว้ 
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  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
เงินประกันผลงาน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 13,804,374.84 16,084,570.43 8,856,283.76 8,856,283.76 

รวมเงินประกันผลงาน 13,804,374.84 16,084,570.43 8,856,283.76 8,856,283.76 
หนีสิ้นจากเงินท่ีต้องคืนให้กับผู้เช่า - หมุนเวียน     
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6.3.3)                      - 22,024,000.00                      - 22,024,000.00 
รวมหนีสิ้นจากเงินท่ีต้องคืนให้กับผู้เช่า - หมุนเวียน                      - 22,024,000.00                      - 22,024,000.00 
หนีสิ้นจากเงินท่ีต้องคืนให้กับผู้เช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ    
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6.3.1 และ 6.3.2) 25,000,000.00                  - 15,000,000.00               - 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1,203,071.59)                  - (1,203,071.59)               - 
รวมหนีสิ้นจากเงินท่ีต้องคืนให้กับผู้เช่า - ไม่           

หมุนเวียน - สุทธิ 23,796,928.41                  - 13,796,928.41               - 

6.3.1 ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัท ฯ มีสัญญาให้เช่าท่ีพกัอาศยัประเภทอพาร์ทเม้นท์ระยะยาว 30 ปีกับเครือญาติ
กรรมการร่วมกบับุคคลภายนอก (“ ผูซ้ื้อสิทธิการเช่า”) จ านวน 1 สัญญา ก าหนดเงินค่าเช่าจ านวน 10 ลา้นบาท 
ซ่ึงถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษทั ฯ ไดรั้บรู้เงินค่าเช่าดงักล่าวเป็น “รายไดจ้าก
การขายสินคา้” ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ  

ต่อมาบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานกลบัคืนจากผูซ้ื้อสิทธิการเช่าในระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี 
โดยตอ้งจ่ายผลตอบแทนในอตัราร้อยละ 5 ต่อปีของเงินค่าเช่าตามสัญญาระยะยาว เพื่อน าอพาร์เมน้ท์ดงักล่าว
ไปให้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ และไดท้  าสัญญาโอนสิทธิการเช่า โดยมีเง่ือนไขให้บริษทัย่อยรับโอนสิทธิ
การเช่าคืนจากผูซ้ื้อสิทธิการเช่าในกรณีท่ีผูซ้ื้อสิทธิการเช่าประสงคย์กเลิกสัญญาเช่า/สัญญาเช่าครบก าหนด และ
ตอ้งคืนเงินค่าเช่า 10 ลา้นบาท ให้แก่ผูซ้ื้อสิทธิการเช่า ซ่ึงท าให้สัญญาให้เช่าดงักล่าวเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน
ในงบการเงินรวม โดยรับรู้เงินค่าเช่าตามสัญญาให้เช่าระยะยาวจ านวน 10 ลา้นบาท ดงักล่าวเป็น “หน้ีสินจาก
เงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ” ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและรับรู้เงินค่าตอบแทนการเช่า
กลบัคืนเป็นตน้ทุนทางการเงินในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

6.3.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีสัญญาเช่าท่ีพกัอาศยัประเภทวิลล่าแบบประกันรับคืนสิทธิการเช่ากับ    
เครือญาติกรรมการบริษัทฯ จ านวน 1 สัญญา ซ่ึงแสดงในบัญชีหน้ีสินจากเงินท่ีต้องคืนให้กับผู ้เช่า -                    
ไม่หมุนเวียน -  สุทธิ ในงบแสดงฐานะการเงินจ านวน 15.00 ลา้นบาท 

6.3.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีสัญญาเช่าท่ีพกัอาศยัประเภทวิลล่าแบบประกันรับคืนสิทธิการเช่ากับ         
เครือญาติกรรมการบริษทัฯ จ านวน 1 สัญญา ซ่ึงแสดงในบญัชีหน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า - หมุนเวียน
ในงบแสดงฐานะการเงินจ านวน 22.02 ลา้นบาท ต่อมาในระหว่างปี 2564 ไดป้ระสงค์ขอยา้ยออกและยกเลิก
สัญญาเช่า บริษทัฯ จึงไดรั้บคืนสิทธิการเช่าดงักล่าวโดยการจ่ายคืนค่าเช่าระยะยาวตามสัญญาเรียบร้อยแลว้ 
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6.4 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างรับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ  
มีการเคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 
  หน่วย: ล้านบาท 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่ รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันที ่

  
1 มกราคม 

2564 เพิม่ขึน้ ลดลง จัดประเภท 
31 ธันวาคม 

2564 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน - สุทธิ    
บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 24.50 10.35 (13.35) 70.00 91.50 
บริษทั แสนสรา ไลฟ์สไตล ์เซอร์วสิ จ ากดั 1.05 3.80 (3.65)            - 1.20 
บริษทั อลัลอย โซลูชัน่ส์ เอเชีย จ ากดั (เดิมช่ือ 

“บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จ ากดั”) 5.00           - (5.00)            -            - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 0.22 1.38 (1.60)                -                - 
รวม 30.77 15.53 (23.60) 70.00 92.70 

6.4.1 เงินให้กูยื้มแก่บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของสัญญา
เงินกู ้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าว คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
ก าหนดช าระคืนภายในเดือนธันวาคม 2564 และบางสัญญาก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ในระหว่างปี 2564       
เงินกูย้ืมจ านวน 70 ลา้นบาทไดจ้ดัประเภทมาจากส่วนของเงินให้กูย้ืมระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี เน่ืองจากผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาขยายแผนการรับช าระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าวของบริษทั
ยอ่ย โดยจดัท าเป็นสัญญาเงินกูใ้หม่ คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี ก าหนดช าระคืนภายในเดือนธนัวาคม 2565 

6.4.2 เงินให้กูยื้มแก่บริษทั แสนสรา ไลฟ์สไตล ์เซอร์วิส จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูป
ของสัญญาเงินกู ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าว ไม่คิดดอกเบ้ีย ก าหนด
ช าระคืนเม่ือทวงถาม  

6.4.3 เงินให้กูยื้มแก่บริษทั อลัลอย โซลูชั่นส์ เอเชีย จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั ดีแอนด์ดบับลิว (เอเชีย) จ ากดั”) ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของสัญญาเงินกู ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยดังกล่าว คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ซ่ึงในระหว่างปี 2564      
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้่ายช าระคืนครบแลว้ทั้งจ านวน 

เงินให้กูย้ืมดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ พิจารณาว่าสามารถเรียกช าระคืนไดเ้ม่ือบริษทัฯ ตอ้งการภายในระยะเวลาหน่ึงปี     
ซ่ึงขึ้นอยูก่บัสภาพคล่องของบริษทัยอ่ย ดงันั้นผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญั 
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6.5 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างรับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ  
มีการเคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 
  หน่วย: ล้านบาท 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่ รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันที ่

  
1 มกราคม 

2564 เพิม่ขึน้ ลดลง จัดประเภท 
31 ธันวาคม  

2564 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ    
บริษทั บิวด้ิง บลิ้ง จ ากดั 0.06                  - (0.06)                  -                  - 
บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 116.00                  -                  - (70.00) 46.00 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 17.51 6.07 (0.01)                  - 23.57 
หกั ดอกเบ้ียรับรอตดับญัชี (1.46)                  - (0.02)                  - (1.48) 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ (0.06)               -            0.06           -             - 
รวม 132.05 6.07         (0.03)        (70.00) 68.09 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (70.00)    (68.09) 
สุทธิ              62.05                            - 

6.5.1 เงินให้กูยื้มแก่บริษทั บิวดิ้ง บล้ิง จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของสัญญาเงินกู ้
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ประเภทบานหน้าต่างและบานเกล็ด ร่วมกบั Louvre Systems 
Ltd. คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.25 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม  

เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ ไดอ้อกหนงัสือยกหน้ีให้ส าหรับลูกหน้ีเงินให้กูยื้มระยะส้ันพร้อมดอกเบ้ีย
คา้งรับดงักล่าวขา้งตน้ทั้งจ านวน 

6.5.2 เงินให้กู้ยืมแก่บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของ
สัญญาเงินกู ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าว คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
5 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม และในระหว่างปี 2564 ไดมี้การจดัประเภทบางส่วนท่ีครบก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี เป็นเงินให้กูยื้มระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6.4.1) 

เงินให้กูย้ืมดงักล่าวขา้งตน้ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแผนการรับช าระคืนของบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลา
การช าระคืนเกินกว่าหน่ึงปี บริษทัฯ จึงไดจ้ดัประเภทเป็นเงินให้กูยื้มระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

6.6 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  - สุทธิ มีการ
เคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  
ณ วันที่  

1 มกราคม 
รายการเคล่ือนไหว

ระหว่างปี 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
ณ วันที่  

1 มกราคม 
รายการเคล่ือนไหว

ระหว่างปี 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
   2564 เพิม่ขึน้ ลดลง  2564  2564 เพิม่ขึน้ ลดลง  2564 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ       
บริษทั อินสตอลไดเรค จ ากดั         -       -       -           - 2.00     -       - 2.00 
บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั          -       -       -           -           - 11.00       - 11.00 
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6.5 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างรับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ  
มีการเคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 
  หน่วย: ล้านบาท 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่ รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันที ่

  
1 มกราคม 

2564 เพิม่ขึน้ ลดลง จัดประเภท 
31 ธันวาคม  

2564 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ    
บริษทั บิวด้ิง บลิ้ง จ ากดั 0.06                  - (0.06)                  -                  - 
บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 116.00                  -                  - (70.00) 46.00 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 17.51 6.07 (0.01)                  - 23.57 
หกั ดอกเบ้ียรับรอตดับญัชี (1.46)                  - (0.02)                  - (1.48) 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ (0.06)               -            0.06           -             - 
รวม 132.05 6.07         (0.03)        (70.00) 68.09 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (70.00)    (68.09) 
สุทธิ              62.05                            - 

6.5.1 เงินให้กูยื้มแก่บริษทั บิวดิ้ง บล้ิง จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของสัญญาเงินกู ้
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ประเภทบานหน้าต่างและบานเกล็ด ร่วมกบั Louvre Systems 
Ltd. คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.25 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม  

เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ ไดอ้อกหนงัสือยกหน้ีให้ส าหรับลูกหน้ีเงินให้กูยื้มระยะส้ันพร้อมดอกเบ้ีย
คา้งรับดงักล่าวขา้งตน้ทั้งจ านวน 

6.5.2 เงินให้กู้ยืมแก่บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของ
สัญญาเงินกู ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าว คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
5 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม และในระหว่างปี 2564 ไดมี้การจดัประเภทบางส่วนท่ีครบก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี เป็นเงินให้กูยื้มระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6.4.1) 

เงินให้กูย้ืมดงักล่าวขา้งตน้ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแผนการรับช าระคืนของบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลา
การช าระคืนเกินกว่าหน่ึงปี บริษทัฯ จึงไดจ้ดัประเภทเป็นเงินให้กูยื้มระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

6.6 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  - สุทธิ มีการ
เคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  
ณ วันที่  

1 มกราคม 
รายการเคล่ือนไหว

ระหว่างปี 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
ณ วันที่  

1 มกราคม 
รายการเคล่ือนไหว

ระหว่างปี 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
   2564 เพิม่ขึน้ ลดลง  2564  2564 เพิม่ขึน้ ลดลง  2564 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ       
บริษทั อินสตอลไดเรค จ ากดั         -       -       -           - 2.00     -       - 2.00 
บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั          -       -       -           -           - 11.00       - 11.00 
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  หน่วย: ล้านบาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  
ณ วันที่  

1 มกราคม 
รายการเคล่ือนไหว

ระหว่างปี 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
ณ วันที่  

1 มกราคม 
รายการเคล่ือนไหว

ระหว่างปี 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 
   2564 เพิม่ขึน้ ลดลง  2564  2564 เพิม่ขึน้ ลดลง  2564 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 35.00 9.50 (5.00) 39.50 35.00 7.00 (5.00) 37.00 
รวม 35.00 9.50 (5.00) 39.50 37.00 18.00 (5.00) 50.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1.07)   (0.18) (1.07)   (0.18) 
สุทธิ 33.93   39.32 35.93   49.82 

6.6.1 เงินกูย้ืมจากบริษทั อินสตอลไดเรค จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของสัญญาเงินกู ้มี
วตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.8 ต่อปี 
ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

6.6.2 เงินกูย้ืมจากบริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของสัญญา
เงินกู ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5    
ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

6.6.3 เงินกูย้ืมจากกรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นการกูย้ืมในรูปของตัว๋แลกเงินระยะส้ัน ระยะเวลาไม่เกิน 269 
วนั จ านวนเงิน 37.00 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.4 ต่อปี ก าหนดช าระคืนวนัท่ี 18 มีนาคม 2565 และการ
กูย้ืมในรูปของสัญญาเงินกู้ จ านวนเงิน 2.50 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2565 เป็นตน้ไป ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ 

6.7 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหารส าคญั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหารส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 26,870,191.38 31,182,764.98 18,232,535.38 20,551,876.98 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,375,199.04 1,560,355.06 1,121,796.66 1,210,385.16 
รวมค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู้บริหารส าคัญ 28,245,390.42 32,743,120.04 19,354,332.04 21,762,262.14 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
เงินสดในมือ 627,421.46 626,678.79 62,053.46 69,024.54 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 26,050,451.90 45,203,295.06 13,547,824.75 41,484,326.55 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 9,935,260.28 13,482,032.40 9,652,375.33 10,388,222.00 
เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง 4,679,500.00 5,000,000.00 3,179,500.00 3,500,000.00 
รวม 41,292,633.64 64,312,006.25 26,441,753.54 55,441,573.09 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธ ิ
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
ลูกหนีก้ารค้า     
   ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 61,287,746.23 74,760,626.57 30,091,692.09 65,937,216.80 
   ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,802,718.03 11,792,651.28 32,007,413.38 13,370,593.78 
   หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (11,825,406.89) (14,676,583.74) (10,044,968.14) (10,044,968.14) 
รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธ ิ 61,265,057.37 71,876,694.11 52,054,137.33 69,262,842.44 
ลูกหนีอ่ื้น     
   ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,733,883.81 13,148,299.41 11,941,699.76 11,748,787.76 
   เงินทดรองจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 152,077.30                 - 7,712,174.83 6,126,708.43 
   สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา                 - 355,549.16                 -                  - 
   ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 4,342,483.64 7,690,271.20                 - 467,520.00 
   ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 1,067,938.31 1,467,458.93 826,108.02 1,089,895.44 
   ลูกหน้ีกรมสรรพากร 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 
   หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า- 

   เงินทดรองจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                 -                 - (3,420,674.93) (3,442,258.93) 
รวมลูกหนีอ่ื้น - สุทธ ิ 23,877,168.52 27,787,914.59 17,259,574.75 16,258,646.81 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธ ิ 85,142,225.89 99,664,608.70 69,313,712.08 85,521,489.25 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
กิจการอ่ืน     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 35,226,101.60 43,934,236.96 13,997,540.27 43,517,691.93 
เกินก าหนดช าระ     

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 504,471.20 2,527,730.70 1,535.95 158,521.59 
เกินกว่า 12 เดือน 14,074,517.29 14,836,448.99 10,197,589.38 9,527,881.72 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน 61,287,746.23 74,760,626.57 30,091,692.09 65,937,216.80 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (11,825,406.89) (14,676,583.74) (10,044,968.14) (10,044,968.14) 
รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน - สุทธ ิ 49,462,339.34 60,084,042.83 20,046,723.95 55,892,248.66 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธ ิ
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
ลูกหนีก้ารค้า     
   ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 61,287,746.23 74,760,626.57 30,091,692.09 65,937,216.80 
   ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,802,718.03 11,792,651.28 32,007,413.38 13,370,593.78 
   หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (11,825,406.89) (14,676,583.74) (10,044,968.14) (10,044,968.14) 
รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธ ิ 61,265,057.37 71,876,694.11 52,054,137.33 69,262,842.44 
ลูกหนีอ่ื้น     
   ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,733,883.81 13,148,299.41 11,941,699.76 11,748,787.76 
   เงินทดรองจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 152,077.30                 - 7,712,174.83 6,126,708.43 
   สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา                 - 355,549.16                 -                  - 
   ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 4,342,483.64 7,690,271.20                 - 467,520.00 
   ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 1,067,938.31 1,467,458.93 826,108.02 1,089,895.44 
   ลูกหน้ีกรมสรรพากร 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 
   หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า- 

   เงินทดรองจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                 -                 - (3,420,674.93) (3,442,258.93) 
รวมลูกหนีอ่ื้น - สุทธ ิ 23,877,168.52 27,787,914.59 17,259,574.75 16,258,646.81 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธ ิ 85,142,225.89 99,664,608.70 69,313,712.08 85,521,489.25 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
กิจการอ่ืน     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 35,226,101.60 43,934,236.96 13,997,540.27 43,517,691.93 
เกินก าหนดช าระ     

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 504,471.20 2,527,730.70 1,535.95 158,521.59 
เกินกว่า 12 เดือน 14,074,517.29 14,836,448.99 10,197,589.38 9,527,881.72 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน 61,287,746.23 74,760,626.57 30,091,692.09 65,937,216.80 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (11,825,406.89) (14,676,583.74) (10,044,968.14) (10,044,968.14) 
รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน - สุทธ ิ 49,462,339.34 60,084,042.83 20,046,723.95 55,892,248.66 
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  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 10,066.75                   - 2,912,775.30 177,942.50 
เกินก าหนดช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน                   -                   - 11,653,696.68 350,000.00 
3-6 เดือน                   -                   - 3,023,290.12 525,000.00 
6-12 เดือน                   - 10,919,581.86 1,575,000.00 11,444,581.94 
เกินกว่า 12 เดือน 11,792,651.28 873,069.42 12,842,651.28 873,069.34 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 11,802,718.03   11,792,651.28 32,007,413.38 13,370,593.78 
รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธ ิ 61,265,057.37 71,876,694.11 52,054,137.33 69,262,842.44 

9. สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
สินคา้ส าเร็จรูป 51,789,218.33  46,390,537.72  9,047,365.52 46,390,537.72 
วตัถุดิบ 24,313,101.35  24,547,319.78                  -                 - 
พสัดุภณัฑ์ 511,741.18  456,460.39                  -                 - 
งานระหว่างท า 4,105,481.78  10,957,601.86  551,918.19 480,923.98 
สินคา้ระหว่างทาง 276,637.53                 -                 -                 - 
หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้ลา้สมยั (6,183,528.52) (5,517,137.69) (2,864,249.33) (3,393,676.37) 
สุทธิ 74,812,651.65 76,834,782.06 6,735,034.38 43,477,785.33 
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10. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ 
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม 
  2564 2563 

ท่ีดิน 231,940,000.00 418,003,934.83 
ค่าท่ีปรึกษาโครงการ 7,217,685.00 12,240,800.00 
ค่าก่อสร้าง 132,182,370.84 84,551,913.23 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกเป็นตน้ทนุ 28,557,142.19 31,719,849.03 
ห้องชุดรอการขาย 140,083,703.86 175,960,616.25 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (3,675,245.65)                             -               
รวม 536,305,656.24 722,477,113.34 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างจ านวน 2 โครงการ คือ โครงการ “The Teak 
Ratchada” และโครงการ “The Teak Ari” 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูเ้พ่ือการก่อสร้างจ านวนเงิน 6.57 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกเป็นส่วน
หน่ึงของตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยได้จดจ านองท่ีดินพร้อมทั้งส่ิงปลูกสร้างจ านวน 3 โครงการซ่ึงมีราคาตามบัญชีรวม 
534.99 ลา้นบาท กับธนาคารสองแห่ง เพื่อใช้เป็นหลกัประกันวงเงินสินเช่ือ เพื่อสนับสนุนทางด้านการเงินในการด าเนิน
โครงการ (หมายเหตุ 24 และ 36.2) และใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูยื้มระยะยาวบุคคลอ่ืน จ านวน 18 ลา้นบาท 

11. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกัน 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินฝากประจ าและเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์จ านวนเงินรวม  
50.32 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 50.75 ลา้นบาท)โดยน าไปเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะส้ัน (หมายเหตุ 
36.2) 

12. เงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนดช าระ - สุทธ ิ

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดช าระ - สุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

  
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 10,767,753.35 
ตดัจ าหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (146,926.04) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 10,620,827.31 
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10. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ 
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม 
  2564 2563 

ท่ีดิน 231,940,000.00 418,003,934.83 
ค่าท่ีปรึกษาโครงการ 7,217,685.00 12,240,800.00 
ค่าก่อสร้าง 132,182,370.84 84,551,913.23 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกเป็นตน้ทนุ 28,557,142.19 31,719,849.03 
ห้องชุดรอการขาย 140,083,703.86 175,960,616.25 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (3,675,245.65)                             -               
รวม 536,305,656.24 722,477,113.34 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างจ านวน 2 โครงการ คือ โครงการ “The Teak 
Ratchada” และโครงการ “The Teak Ari” 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูเ้พ่ือการก่อสร้างจ านวนเงิน 6.57 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกเป็นส่วน
หน่ึงของตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยได้จดจ านองท่ีดินพร้อมทั้งส่ิงปลูกสร้างจ านวน 3 โครงการซ่ึงมีราคาตามบัญชีรวม 
534.99 ลา้นบาท กับธนาคารสองแห่ง เพื่อใช้เป็นหลกัประกันวงเงินสินเช่ือ เพื่อสนับสนุนทางด้านการเงินในการด าเนิน
โครงการ (หมายเหตุ 24 และ 36.2) และใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูยื้มระยะยาวบุคคลอ่ืน จ านวน 18 ลา้นบาท 

11. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกัน 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินฝากประจ าและเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์จ านวนเงินรวม  
50.32 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 50.75 ลา้นบาท)โดยน าไปเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะส้ัน (หมายเหตุ 
36.2) 

12. เงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนดช าระ - สุทธ ิ

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดช าระ - สุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

  
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 10,767,753.35 
ตดัจ าหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (146,926.04) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 10,620,827.31 
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เงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในพนัธบตัรท่ีมีมูลค่าท่ีตราไวจ้ านวนเงินรวม 10.00 ลา้นบาท ซ่ึงจะครบก าหนดในวนัท่ี 12 
ธนัวาคม 2568 ก าหนดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.85 ต่อปี รับดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง  

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ น าพันธบัตรข้างต้นไปเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือระยะส้ัน  
(หมายเหตุ 36.2) 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 

    หน่วย: ล้านบาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 
มูลค่าเงินลงทุนตาม 

วิธีราคาทุน  หน่วย: ล้านบาท หน่วย: พันรูปี 
บริษัท 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
บริษทั อินสตอลไดเรค จ ากดั 10.00 10.00        -      - 100.00 100.00 10.00 10.00 
บริษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ ซิสเต็ม จ ากดั          -        - 1.00 1.00 99.70 99.70 0.68 0.68 
บริษทั อลัลอย โซลูชัน่ส์ เอเชีย จ ากดั  

(เดิมช่ือ “บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จ ากดั”) 60.00 60.00        -      - 100.00 100.00 60.00 60.00 
บริษทั บิวด้ิง บลิ้ง จ ากดั        - 0.50        -        -      - 50.99          - 0.25 
บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 150.00 150.00        -        - 100.00 100.00 150.00 150.00 
บริษทั แสนสรา ไลฟ์สไตล ์เซอร์วิส จ ากดั  2.00 0.50        -        - 100.00 100.00 2.00 0.50 
บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 150.00 150.00        -        - 100.00 100.00 150.84 150.84 
รวม       373.52 372.28 
หกั ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุน           (109.83)   (110.09) 
สุทธิ   

    263.69 262.19 

บริษัท บิวดิ้ง บล้ิง จ ากัด ได้ด าเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี                
25 ธนัวาคม 2563 และไดจ้ดทะเบียนเสร็จส้ินการช าระบญัชีแลว้เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2564 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business 
Transfer) ของบริษทัยอ่ย คือ บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั มายงับริษทัฯ ซ่ึงถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 โดยบริษัทย่อยดังกล่าว ได้ด าเนินการจดทะเบียนเลิกกับ        
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 และอยูใ่นระหว่างการช าระบญัชี 

ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ของบริษทั แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จ ากดั เม่ือ
วนัท่ี 21 กนัยายน 2564 ไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าวเป็นจ านวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็น
จ านวนเงิน 1.5 ลา้นบาท บริษทัได้ลงทุนในหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวทั้งจ านวน บริษทัย่อยไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2564 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยคือบริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ไดร้วมส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมจ านวน 0.84 ลา้นบาท จากการพิจารณามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับตามแผนช าระเงินคืนเงินให้กูยื้มแก่
บริษทัยอ่ย 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ ได้พิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษทั  แสนสรา            
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั โดยพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ คิดเป็น จ านวน 43.58 ลา้นบาท ซ่ึงต ่ากว่าราคาทุนของเงินลงทุนในบริษทั แสนสรา 
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ท่ีแสดงไวใ้นจ านวน 150 ลา้นบาท จึงรับรู้ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุนจ านวน 106.42 ลา้นบาทเพื่อปรับลด
มูลค่าเงินลงทุนให้เทา่กบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงแสดงอยูใ่นบญัชี “ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย” ใน
ก าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

14. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
   หน่วย: ล้านบาท 
   งบการเงินรวม 

 ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 
มูลค่าตามบัญชี  

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
มูลค่าเงินลงทุนตาม 

วิธีราคาทุน 
บริษัท 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
บริษทั ไทม ์แอนด ์ทีค จ ากดั 50.00          - 20.00          - 8.65           - 10.00             - 
รวม     8.65           - 10.00             - 

การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
 หน่วย: บาท 
  งบการเงนิรวม 

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันร่วมทุน 20,000,000.00 
เพ่ิมทุน 30,000,000.00 
ขาดทุนส าหรับปี  (1,443,248.89) 
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันส้ินปี 48,556,751.11 
การตดัรายการระหว่างกนั 1,100,000.00 
รวม 49,656,751.11 
สัดส่วนเงินลงทุน(ร้อยละ) 20 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 9,931,350.22 
ก าไรท่ียงัไม่รับรู้จากรายการระหวา่งบริษทัยอ่ยกบัการร่วมคา้ (1,282,416.90) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า 8,648,933.32 

ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง คือ บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ได้เข้าท าสัญญาร่วมลงทุนและ
ขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2564 กบับริษทั ไทม์ แอนด์ สเปซ แอซเซท จ ากดั โดยมีความประสงคท่ี์จะจด
ทะเบียนจดัตั้งบริษทั ไทม์ แอนด์ ทีค จ ากดั ขึ้น เพื่อประกอบกิจการพฒันาอสังหาริมทรัพยบ์นท่ีดินแห่งหน่ึงของบริษทัย่อย
ร่วมกนั โดยการร่วมลงทุนมีรายละเอียดดงัน้ี 
- ทุนจดทะเบียนเบ้ืองตน้เม่ือจดัตั้งบริษทั จ านวน 20 ลา้นบาท โดยบริษทั ไทม์ แอนด์ สเปซ แอซเซท จ ากดั ภายใน 15 

วนั นบัจากวนัลงนามในสัญญา 
- เพ่ิมทุนคร้ังท่ี 1 จ านวน 5 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ย ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัลงนามในสัญญา  
- เพ่ิมทุนคร้ังท่ี 2 จ านวน 25 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยจ านวน 5 ลา้นบาท และโดยบริษทั ไทม์ แอนด์ สเปซ แอซเซท 

จ ากดั จ านวน 20 ลา้นบาท ภายใน 3 เดือน นบัจากวนัลงนามในสัญญา 
- เพ่ิมทุนคร้ังท่ี 3 จ านวน 25 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยจ านวน 5 ลา้นบาท และโดยบริษทั ไทม์ แอนด์ สเปซ แอซเซท 

จ ากดั จ านวน 20 ลา้นบาท ภายใน 6  เดือน นบัจากวนัลงนามในสัญญา 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ ได้พิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษทั  แสนสรา            
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั โดยพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ คิดเป็น จ านวน 43.58 ลา้นบาท ซ่ึงต ่ากว่าราคาทุนของเงินลงทุนในบริษทั แสนสรา 
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ท่ีแสดงไวใ้นจ านวน 150 ลา้นบาท จึงรับรู้ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุนจ านวน 106.42 ลา้นบาทเพื่อปรับลด
มูลค่าเงินลงทุนให้เทา่กบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงแสดงอยูใ่นบญัชี “ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย” ใน
ก าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

14. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
   หน่วย: ล้านบาท 
   งบการเงินรวม 

 ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 
มูลค่าตามบัญชี  

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
มูลค่าเงินลงทุนตาม 

วิธีราคาทุน 
บริษัท 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
บริษทั ไทม ์แอนด ์ทีค จ ากดั 50.00          - 20.00          - 8.65           - 10.00             - 
รวม     8.65           - 10.00             - 

การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
 หน่วย: บาท 
  งบการเงนิรวม 

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันร่วมทุน 20,000,000.00 
เพ่ิมทุน 30,000,000.00 
ขาดทุนส าหรับปี  (1,443,248.89) 
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันส้ินปี 48,556,751.11 
การตดัรายการระหว่างกนั 1,100,000.00 
รวม 49,656,751.11 
สัดส่วนเงินลงทุน(ร้อยละ) 20 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 9,931,350.22 
ก าไรท่ียงัไม่รับรู้จากรายการระหวา่งบริษทัยอ่ยกบัการร่วมคา้ (1,282,416.90) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า 8,648,933.32 

ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง คือ บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ได้เข้าท าสัญญาร่วมลงทุนและ
ขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2564 กบับริษทั ไทม์ แอนด์ สเปซ แอซเซท จ ากดั โดยมีความประสงคท่ี์จะจด
ทะเบียนจดัตั้งบริษทั ไทม์ แอนด์ ทีค จ ากดั ขึ้น เพื่อประกอบกิจการพฒันาอสังหาริมทรัพยบ์นท่ีดินแห่งหน่ึงของบริษทัย่อย
ร่วมกนั โดยการร่วมลงทุนมีรายละเอียดดงัน้ี 
- ทุนจดทะเบียนเบ้ืองตน้เม่ือจดัตั้งบริษทั จ านวน 20 ลา้นบาท โดยบริษทั ไทม์ แอนด์ สเปซ แอซเซท จ ากดั ภายใน 15 

วนั นบัจากวนัลงนามในสัญญา 
- เพ่ิมทุนคร้ังท่ี 1 จ านวน 5 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ย ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัลงนามในสัญญา  
- เพ่ิมทุนคร้ังท่ี 2 จ านวน 25 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยจ านวน 5 ลา้นบาท และโดยบริษทั ไทม์ แอนด์ สเปซ แอซเซท 

จ ากดั จ านวน 20 ลา้นบาท ภายใน 3 เดือน นบัจากวนัลงนามในสัญญา 
- เพ่ิมทุนคร้ังท่ี 3 จ านวน 25 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยจ านวน 5 ลา้นบาท และโดยบริษทั ไทม์ แอนด์ สเปซ แอซเซท 

จ ากดั จ านวน 20 ลา้นบาท ภายใน 6  เดือน นบัจากวนัลงนามในสัญญา 
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เม่ือด าเนินการจดัตั้งบริษทั ไทม์ แอนด์ ทีค จ ากดั และจดทะบียนเพ่ิมทุนแลว้เสร็จ จะมีทุนจดทะเบียนรวมจ านวน 75 ลา้นบาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 750,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยบริษทัย่อยจะมีเงินลงทุนในบริษทั บริษทั ไทม ์
แอนด ์ทีค จ ากดั จ านวน 15 ลา้นบาท ในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเท่ากบัร้อยละ 20 
บริษัท ไทม์  แอนด์ ทีค จ ากัด ได้ก่อตั้ งขึ้ นเป็นหน่วยภาษีแยกต่างหากและบริษัทย่อยมีสิทธิในมูลค่าคงเหลือของ 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั ไทม ์แอนด ์ทีค จ ากดั บริษทัยอ่ยจึงจดัประเภทส่วนไดเ้สียในบริษทัดงักล่าวเป็นการร่วมคา้ 

15. โครงการท่ีอยู่อาศัยเพ่ือผู้เกษียณอายุระหว่างพฒันา 
รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีโครงการท่ีอยู่อาศยัเพื่อผูเ้กษียณอายุระหว่างพฒันา ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
สรุปไดด้งัน้ี 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ต้นทุนโครงการ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 182,514,220.85 182,514,220.85 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 4,400,000.00 4,400,000.00 
โอนออกไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการขายและเช่ากลบัคืน (5,052,674.46)                                  - 
โอนออกไปเป็นตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ (21,016,524.02) (33,047,622.11) 
ต้นทุนโครงการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 160,845,022.37 153,866,598.74 

16. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธ ิ

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
  หน่วย: บาท 
  ประเภทวิลล่า 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 205,100,000.00 
ผลขาดทุนจากการตีราคาเป็นมูลค่ายติุธรรม (ระดบั 2)                                   - 
มูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 205,100,000.00 
ราคาทุน 148,692,993.07 
ผลก าไรจากการตีราคาเป็นมูลค่ายติุธรรมสะสม 56,407,006.93 
มูลค่ายุติธรรม  - สุทธิ 205,100,000.00 

ราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิของบริษทัย่อยดงักล่าว อา้งอิงจากราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระ คือ บริษทั เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั ตามรายงานการประเมินทรัพยสิ์นลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2563 ซ่ึง
ราคาประเมินดงักล่าวขา้งตน้ไดพิ้จารณาจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยู่ในระดบัที่ 
2 จากเกณฑข์อ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณาว่าราคาประเมินดงักล่าว
ไดพ้ิจารณาขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID - 19 แลว้ ดงันั้นราคายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจึงไม่แตกต่าง
จากท่ีเคยประเมินไวเ้ดิมอยา่งเป็นสาระส าคญั  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ ไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมทั้งส่ิงปลูกสร้างโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายุระหว่างพฒันา
ประเภทวิลล่าจ านวนหกวิลล่ากบัธนาคารแห่งหน่ึง เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ เพื่อสนบัสนุนทางดา้นการเงินในการ
ด าเนินโครงการ ซ่ึงมีราคาตามบญัชี 110.00 ลา้นบาท (หมายเหตุ 24) 
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17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที ่ เคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันที ่
 31 ธันวาคม   รับโอน 31 ธันวาคม 
 2563 เพิม่ขึน้ ลดลง (โอนออก) 2564 
ราคาทุน:      
ท่ีดิน 39,271,633.15          -        -          - 39,271,633.15 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 66,375,554.85          -        -          - 66,375,554.85 
อาคารส านกังานขาย 8,843,806.91          -        -          - 8,843,806.91 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 69,035,356.20          -        - 2,186,070.78 71,221,426.98 
ระบบสาธารณูปโภค 88,332,120.64          -        -          - 88,332,120.64 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 28,333,937.61 24,374.45        -          - 28,358,312.06 
อุปกรณ์คลงัสินคา้ 5,555,845.02 26,574.77        -          - 5,582,419.79 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้
ส านกังาน 34,321,129.71 3,763,866.38 (89,929.93)          - 37,995,066.16 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้
ห้องตวัอยา่งและส านกังานขาย 5,190,867.25          -                  -          - 5,190,867.25 

เคร่ืองใชใ้นการด าเนินงาน 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 
งานระหว่างก่อสร้าง 2,518,913.20 68,541.58        - (2,186,070.78) 401,384.00 

รวมราคาทุน 369,119,609.98 4,471,622.50 (2,318,238.45)          - 371,272,994.03 
ค่าเส่ือมราคาสะสม:      
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 2,129,769.56 4,553,888.54        -          - 6,683,658.10 
อาคารส านกังานขาย 6,227,009.25 1,768,761.38        -          - 7,995,770.63 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 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 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 15,530,387.01 3,236,885.47        -          - 18,767,272.48 
อุปกรณ์คลงัสินคา้ 4,973,159.78 243,416.02        -          - 5,216,575.80 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้
ส านกังาน 16,844,789.06 5,477,791.37 (53,191.63)          - 22,269,388.80 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้
ห้องตวัอยา่งและส านกังานขาย 3,575,894.25 1,091,601.98        -          - 4,667,496.23 

เคร่ืองใชใ้นการด าเนินงาน 252,268.13 420,273.46 (5,001.18)          - 667,540.41 
ยานพาหนะ 18,300,811.86 931,847.70 (2,196,975.00)          - 17,035,684.56 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 92,089,433.46 26,572,848.65 (2,255,167.81)          - 116,407,114.30 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ (401,384.00)    (401,384.00) 

สุทธ ิ 276,628,792.52    254,464,495.73 
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17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที ่ เคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันที ่
 31 ธันวาคม   รับโอน 31 ธันวาคม 
 2563 เพิม่ขึน้ ลดลง (โอนออก) 2564 
ราคาทุน:      
ท่ีดิน 39,271,633.15          -        -          - 39,271,633.15 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 66,375,554.85          -        -          - 66,375,554.85 
อาคารส านกังานขาย 8,843,806.91          -        -          - 8,843,806.91 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 69,035,356.20          -        - 2,186,070.78 71,221,426.98 
ระบบสาธารณูปโภค 88,332,120.64          -        -          - 88,332,120.64 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 28,333,937.61 24,374.45        -          - 28,358,312.06 
อุปกรณ์คลงัสินคา้ 5,555,845.02 26,574.77        -          - 5,582,419.79 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้
ส านกังาน 34,321,129.71 3,763,866.38 (89,929.93)          - 37,995,066.16 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้
ห้องตวัอยา่งและส านกังานขาย 5,190,867.25          -                  -          - 5,190,867.25 

เคร่ืองใชใ้นการด าเนินงาน 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 
งานระหว่างก่อสร้าง 2,518,913.20 68,541.58        - (2,186,070.78) 401,384.00 

รวมราคาทุน 369,119,609.98 4,471,622.50 (2,318,238.45)          - 371,272,994.03 
ค่าเส่ือมราคาสะสม:      
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 2,129,769.56 4,553,888.54        -          - 6,683,658.10 
อาคารส านกังานขาย 6,227,009.25 1,768,761.38        -          - 7,995,770.63 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 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 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 15,530,387.01 3,236,885.47        -          - 18,767,272.48 
อุปกรณ์คลงัสินคา้ 4,973,159.78 243,416.02        -          - 5,216,575.80 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้
ส านกังาน 16,844,789.06 5,477,791.37 (53,191.63)          - 22,269,388.80 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้
ห้องตวัอยา่งและส านกังานขาย 3,575,894.25 1,091,601.98        -          - 4,667,496.23 

เคร่ืองใชใ้นการด าเนินงาน 252,268.13 420,273.46 (5,001.18)          - 667,540.41 
ยานพาหนะ 18,300,811.86 931,847.70 (2,196,975.00)          - 17,035,684.56 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 92,089,433.46 26,572,848.65 (2,255,167.81)          - 116,407,114.30 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ (401,384.00)    (401,384.00) 

สุทธ ิ 276,628,792.52    254,464,495.73 
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 หน่วย: บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่ เคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันที ่
 31 ธันวาคม   31 ธันวาคม 
 2563 เพิม่ขึน้ ลดลง 2564 
ราคาทุน:     
ท่ีดิน 39,271,633.15          -          - 39,271,633.15 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 66,375,554.85          -          - 66,375,554.85 
อาคารส านกังานขาย 8,843,806.91          -          - 8,843,806.91 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 68,598,306.20          -          - 68,598,306.20 
ระบบสาธารณูปโภค 88,332,120.64          -          - 88,332,120.64 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 5,354,500.00          -          - 5,354,500.00 
อุปกรณ์คลงัสินคา้ 5,358,573.79 26,574.77          - 5,385,148.56 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้
ส านกังาน 28,709,101.12 3,641,866.38 (25,252.33) 32,325,715.17 

เคร่ืองใชใ้นการด าเนินงาน 5,190,867.25          -          - 5,190,867.25 
ยานพาหนะ 17,998,836.28          - (2,196,980.00) 15,801,856.28 
งานระหว่างก่อสร้าง 401,384.00          -          - 401,384.00 

รวมราคาทุน 334,434,684.19 3,668,441.15 (2,222,232.33) 335,880,893.01 
ค่าเส่ือมราคาสะสม:     
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 2,129,769.56 4,553,888.54          - 6,683,658.10 
อาคารส านกังานขาย 6,227,009.25 1,768,761.38          - 7,995,770.63 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 21,529,929.65 3,107,670.29          - 24,637,599.94 
ระบบสาธารณูปโภค 2,676,150.79 5,643,616.42          - 8,319,767.21 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 5,354,253.00          -          - 5,354,253.00 
อุปกรณ์คลงัสินคา้ 4,794,174.48 243,416.02          - 5,037,590.50 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้
ส านกังาน 13,528,471.89 4,608,741.62 (25,250.33) 18,111,963.18 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชห้้อง
ตวัอยา่งและส านกังานขาย 3,575,894.25 1,091,601.98          - 4,667,496.23 

ยานพาหนะ 17,110,912.63 828,781.99 (2,196,975.00) 15,742,719.62 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 76,926,565.50 21,846,478.24 (2,222,225.33) 96,550,818.41 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ (401,384.00)   (401,384.00) 

สุทธ ิ 257,106,734.69   238,928,690.60 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุนของงบการเงินรวมจ านวนเงิน 
26.57 ล้านบาท และ 20.80 ลา้นบาท ตามล าดบั และรวมอยู่ในก าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวนเงิน 21.85         
ลา้นบาท และ 5.69 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีอุปกรณ์ท่ีหักค่าเส่ือมราคาเต็มตามอายุการใชง้านแลว้แต่ยงัคงใช้งานอยู่ มีราคาทุน
ก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมจ านวน 62.93 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: จ านวน 54.51 ลา้นบาท) 
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บริษทัย่อยแห่งหน่ึงคือ บริษทั อลัลอย โซลูชัน่ส์ เอเชีย จ ากดั  มีเคร่ืองจกัรท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัสินเช่ือเพื่อการซ้ือเคร่ืองจกัร
กบัธนาคารแห่งหน่ึง ซ่ึงมีราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 7.95 ลา้นบาท (หมายเหต ุ24) 

18. สินทรัพย์สิทธกิารใช้ - สุทธิ 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม 
  เคล่ือนไหวระหว่างปี  

 

ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2563 เพิม่ขึน้ ลดลง 

รับโอนจาก 
โครงการท่ีอยู่อาศัย
เพ่ือผู้เกษียณอายุ 
ระหว่างพฒันา 

ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2564 
ราคาทุน:      
อาคาร 73,873,619.83 6,369,962.50 (5,400,435.31) 5,052,674.46 79,895,821.48 
ยานพาหนะ 8,274,872.89                   -                   -                   - 8,274,872.89 

  รวมราคาทุน 82,148,492.72 6,369,962.50 (5,400,435.31) 5,052,674.46 88,170,694.37 
  ค่าเส่ือมราคาสะสม:      

อาคาร 8,914,890.91 12,241,115.89 (675,054.41)                   - 20,480,952.39 
ยานพาหนะ 2,767,822.03 1,654,971.32                   -                   - 4,422,793.35 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 11,682,712.94 13,896,087.21 (675,054.41)                   - 24,903,745.74 
  สุทธ ิ 70,465,779.78    63,266,948.63 

 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่ เคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันที ่
 31 ธันวาคม   31 ธันวาคม 
 2563 เพิม่ขึน้ ลดลง 2564 
ราคาทุน:     
อาคาร 45,225,832.18                   - (5,400,435.31) 39,825,396.87 
ยานพาหนะ 5,198,662.61                   -                   - 5,198,662.61 

  รวมราคาทุน 50,424,494.79                   - (5,400,435.31) 45,024,059.48 
  ค่าเส่ือมราคาสะสม:     

อาคาร 4,175,939.56 5,537,965.20 (675,054.41) 9,038,850.34 
ยานพาหนะ 1,628,374.68 1,039,731.73                   - 2,668,106.41 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 5,804,314.24 6,577,696.93 (675,054.41) 11,706,956.75 
  สุทธ ิ 44,620,180.55   33,317,102.73 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุนของงบการเงินรวมจ านวนเงิน 
13.90 ลา้นบาท และ 11.15 ลา้นบาท ตามล าดบั และรวมอยู่ในก าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวนเงิน 6.58 ลา้น
บาท และ 5.62 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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บริษทัย่อยแห่งหน่ึงคือ บริษทั อลัลอย โซลูชัน่ส์ เอเชีย จ ากดั  มีเคร่ืองจกัรท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัสินเช่ือเพื่อการซ้ือเคร่ืองจกัร
กบัธนาคารแห่งหน่ึง ซ่ึงมีราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 7.95 ลา้นบาท (หมายเหต ุ24) 

18. สินทรัพย์สิทธกิารใช้ - สุทธิ 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม 
  เคล่ือนไหวระหว่างปี  

 

ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2563 เพิม่ขึน้ ลดลง 

รับโอนจาก 
โครงการท่ีอยู่อาศัย
เพ่ือผู้เกษียณอายุ 
ระหว่างพฒันา 

ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2564 
ราคาทุน:      
อาคาร 73,873,619.83 6,369,962.50 (5,400,435.31) 5,052,674.46 79,895,821.48 
ยานพาหนะ 8,274,872.89                   -                   -                   - 8,274,872.89 

  รวมราคาทุน 82,148,492.72 6,369,962.50 (5,400,435.31) 5,052,674.46 88,170,694.37 
  ค่าเส่ือมราคาสะสม:      

อาคาร 8,914,890.91 12,241,115.89 (675,054.41)                   - 20,480,952.39 
ยานพาหนะ 2,767,822.03 1,654,971.32                   -                   - 4,422,793.35 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 11,682,712.94 13,896,087.21 (675,054.41)                   - 24,903,745.74 
  สุทธ ิ 70,465,779.78    63,266,948.63 

 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่ เคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันที ่
 31 ธันวาคม   31 ธันวาคม 
 2563 เพิม่ขึน้ ลดลง 2564 
ราคาทุน:     
อาคาร 45,225,832.18                   - (5,400,435.31) 39,825,396.87 
ยานพาหนะ 5,198,662.61                   -                   - 5,198,662.61 

  รวมราคาทุน 50,424,494.79                   - (5,400,435.31) 45,024,059.48 
  ค่าเส่ือมราคาสะสม:     

อาคาร 4,175,939.56 5,537,965.20 (675,054.41) 9,038,850.34 
ยานพาหนะ 1,628,374.68 1,039,731.73                   - 2,668,106.41 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 5,804,314.24 6,577,696.93 (675,054.41) 11,706,956.75 
  สุทธ ิ 44,620,180.55   33,317,102.73 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุนของงบการเงินรวมจ านวนเงิน 
13.90 ลา้นบาท และ 11.15 ลา้นบาท ตามล าดบั และรวมอยู่ในก าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวนเงิน 6.58 ลา้น
บาท และ 5.62 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม เคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 เพิม่ขึน้ ลดลง รับโอน(โอนออก) 2564 
ราคาทุน:      
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 21,810,876.84 28,000.00                - 2,441,329.56 24,280,206.40 
   ลิขสิทธ์ิ และสิทธิบตัร 1,500,000.00                  -                 -                 - 1,500,000.00 
   รายจ่ายในการพฒันา

ออกแบบผลิตภณัฑใ์หม ่ 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)                     - 
   ค่าสมาชิกสนามกอลฟ์ 2,750,000.00                   -                 -                 - 2,750,000.00 
รวมราคาทุน 31,154,916.99 860,074.30 (987,134.91)                 - 31,027,856.38 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม:      
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7,351,775.15 2,224,079.16                 -                 - 9,575,854.31 
   ลิขสิทธ์ิ และสิทธิบตัร 1,499,995.00                  -                 -                 - 1,499,995.00 
   รายจ่ายในการพฒันา

ออกแบบผลิตภณัฑใ์หม ่ 920,836.83 293,253.31 (442,302.76)                 - 771,787.38 
รวมตัดจ าหน่ายสะสม 9,772,606.98 2,517,332.47 (442,302.76)                 - 11,847,636.69 
สุทธ ิ 21,382,310.01    19,180,219.69 
 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม เคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 เพิม่ขึน้ ลดลง 2564 
ราคาทุน:       
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 18,472,350.62 28,000.00               - 18,500,350.62 
   ลิขสิทธ์ิ และสิทธิบตัร 1,500,000.00               -               - 1,500,000.00 
   รายจ่ายในการพฒันาออกแบบผลิตภณัฑใ์หม ่ 1,632,000.00 362,000.00               - 1,994,000.00 
   ค่าสมาชิกสนามกอลฟ์ 2,750,000.00                  -               - 2,750,000.00 
รวมราคาทุน 24,354,350.62 390,000.00               - 24,744,350.62 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม:     
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,067,472.11 1,765,521.18               - 7,832,993.29 
   ลิขสิทธ์ิ และสิทธิบตัร 1,499,995.00               -               - 1,499,995.00 
   รายจ่ายในการพฒันาออกแบบผลิตภณัฑใ์หม ่ 338,586.13 186,942.93               - 525,529.06 
รวมตัดจ าหน่ายสะสม 7,906,053.24 1,952,464.11               - 9,858,517.35 
สุทธ ิ 16,448,297.38   14,885,833.27 
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ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไดบ้นัทึกรวมอยู่ในก าไรขาดทุนของงบการเงินรวมจ านวน
เงิน 2.52 ลา้นบาท และ 2.50 ลา้นบาท ตามล าดบั และรวมอยูใ่นก าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวนเงิน 1.95 ลา้น
บาท และ 1.91 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีหักค่าตัดจ าหน่ายเต็มตามอายุการใช้งานแล้วแต่ยงัคง 
ใชง้านอยูมี่ราคาทุนก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมจ านวน 6.15 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: จ านวน 4.91 ลา้นบาท) 

20. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
  งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ) หน่วย: บาท 
  2564 2563 2564 2563 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR, MOR-3.18,  

MMR-1.25, MRR-1.50,  
F/D Rate+2 

MOR, MOR-3.18,  
MMR-1.25, MRR-1.50,  

F/D Rate+2 

16,039,083.01 26,110,754.91 

ทรัสตรี์ซีท  2.23 - 4.47 3.48 - 4.25 49,031,688.40 66,773,052.96 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MLR, MLR1.5, MLR-2 

3.47 - 4.35 
MLR, MLR-2,  

3.47 - 4.35 
171,797,342.75 174,433,844.66 

รวม   236,868,114.16 267,317,652.53 
 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ) หน่วย: บาท 
  2564 2563 2564 2563 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR-3.18, MMR-1.50 MOR-3.18, MMR-1.25 9,697,085.73 14,994,635.25 
ทรัสตรี์ซีท                              3.47 - 4.25 3.48 - 4.25 35,175,737.78 66,773,052.96 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MLR, MLR-2, 3.47 - 4.35 MLR, MLR-2, 3.47 - 4.35 171,797,342.75 174,433,844.66 
รวม   216,670,166.26 256,201,532.87 
 

21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
เจ้าหนีก้ารค้า     
   เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน 57,409,743.21 69,560,896.63 19,920,595.26 63,793,243.45 
   เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 268,964.95 853,568.62 9,116,972.32 697,844.68 
รวมเจ้าหนีก้ารค้า 57,678,708.16 70,414,465.25 29,037,567.58 64,491,088.13 
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ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไดบ้นัทึกรวมอยู่ในก าไรขาดทุนของงบการเงินรวมจ านวน
เงิน 2.52 ลา้นบาท และ 2.50 ลา้นบาท ตามล าดบั และรวมอยูใ่นก าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวนเงิน 1.95 ลา้น
บาท และ 1.91 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีหักค่าตัดจ าหน่ายเต็มตามอายุการใช้งานแล้วแต่ยงัคง 
ใชง้านอยูมี่ราคาทุนก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมจ านวน 6.15 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: จ านวน 4.91 ลา้นบาท) 

20. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
  งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ) หน่วย: บาท 
  2564 2563 2564 2563 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR, MOR-3.18,  

MMR-1.25, MRR-1.50,  
F/D Rate+2 

MOR, MOR-3.18,  
MMR-1.25, MRR-1.50,  

F/D Rate+2 

16,039,083.01 26,110,754.91 

ทรัสตรี์ซีท  2.23 - 4.47 3.48 - 4.25 49,031,688.40 66,773,052.96 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MLR, MLR1.5, MLR-2 

3.47 - 4.35 
MLR, MLR-2,  

3.47 - 4.35 
171,797,342.75 174,433,844.66 

รวม   236,868,114.16 267,317,652.53 
 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ) หน่วย: บาท 
  2564 2563 2564 2563 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR-3.18, MMR-1.50 MOR-3.18, MMR-1.25 9,697,085.73 14,994,635.25 
ทรัสตรี์ซีท                              3.47 - 4.25 3.48 - 4.25 35,175,737.78 66,773,052.96 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MLR, MLR-2, 3.47 - 4.35 MLR, MLR-2, 3.47 - 4.35 171,797,342.75 174,433,844.66 
รวม   216,670,166.26 256,201,532.87 
 

21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
เจ้าหนีก้ารค้า     
   เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน 57,409,743.21 69,560,896.63 19,920,595.26 63,793,243.45 
   เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 268,964.95 853,568.62 9,116,972.32 697,844.68 
รวมเจ้าหนีก้ารค้า 57,678,708.16 70,414,465.25 29,037,567.58 64,491,088.13 
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  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
เจ้าหนีอ่ื้น     
   เงินทดรองรับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,059,768.73 118,387.71 100,013.64 19,937.42 
   เจา้หน้ีอ่ืน 8,982,633.59 12,050,405.69 3,167,753.64 4,052,672.00 
   เจา้หน้ีค่าโอนธุรกิจ - บริษทัยอ่ย                  -                  - 43,578,849.92 43,578,849.92 
   ค่านายหนา้คา้งจ่าย 6,658,613.77 5,598,301.06 4,646,730.49 4,876,946.21 
   ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 9,244,857.89 13,180,735.90 5,032,545.45 9,949,980.72 
   ตน้ทุนงานโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายุ

ระหว่างพฒันาคา้งจ่าย 32,973,272.08 42,339,213.45 32,973,272.08 42,339,213.45 
   ตน้ทุนโครงการระหว่างพฒันาอสังหาริมทรัพย์

คา้งจ่าย 2,669,247.60 2,822,902.40                  -                  - 
   โบนสัคา้งจ่าย 6,268,499.99 6,268,499.99 6,268,499.99 6,268,499.99 
   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 3,041,925.48 3,215,234.02 3,041,925.48 3,215,234.02 
   ดอกเบ้ียคา้งจ่ายบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                  -                  - 147,894.92 4,744.27 
   เจา้หน้ีกรมสรรพากร 334,558.87 310,907.13 159,536.71 19,285.85 
   ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 735,566.29 904,606.57 397,459.48 634,430.13 
   อื่น ๆ 266,298.95 310,053.38                  -                  - 
รวมเจ้าหนีอ่ื้น 72,235,243.24 87,119,247.30 99,514,481.80 114,959,793.98 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 129,913,951.40 157,533,712.55 128,552,049.38 179,450,882.11 

22. หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา - หมนุเวียน 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา     
   เงินจองและเงินมดัจ าค่าซ้ือห้องชุด 23,299,575.23 30,799,342.27                     -                     - 
   เงินมดัจ าค่าสินคา้รับล่วงหนา้ 10,241,706.91 17,246,676.20 2,460,423.38 4,986,952.99 
   เงินมดัจ าห้องพกั 613,826.76 291,028.04                  -                  - 
รวม 34,155,108.90 48,337,046.51 2,460,423.38 4,986,952.99 
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23. หนีสิ้นจากเงินท่ีต้องคืนให้กับผู้เช่า 

หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม 
 หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน 
  2564 2563 2564 2563 
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า                      - 22,024,000.00 151,569,425.00 73,776,625.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี                      -                      - (80,217,815.07) (47,267,690.31) 
สุทธ ิ                       - 22,024,000.00 71,351,609.93 26,508,934.69 
 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน 
  2564 2563 2564 2563 
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า                      - 22,024,000.00 141,569,425.00 73,776,625.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี                      -                      - (80,217,815.07) (47,267,690.31) 
สุทธ ิ                       - 22,024,000.00 61,351,609.93 26,508,934.69 

24. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วันที ่ รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันที ่
 1 มกราคม   รับโอนจาก 31 ธันวาคม 

 2564 เพิม่ขึน้ ลดลง เงินกู้ยืมระยะส้ัน 2564 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน      
วงเงินรวม 475.72 ลา้นบาท - เพ่ือโครงการ

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 367,451,115.29 23,360,000.00 (151,184,422.85)                        - 239,626,692.44 
วงเงินรวม 60 ลา้นบาท - เพ่ือโครงการท่ีอยู่

อาศยัเพือ่ผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา 44,236,395.11                     - (14,371,727.48)                        - 29,864,667.63 
วงเงินรวม 46.63 ลา้นบาท - เพ่ือช่วยเหลือ 

จากผลกระทบ COVID - 19 42,398,619.56 4,233,000.00 (2,898,000.00)                        - 43,733,619.56 
วงเงินรวม 20.00 ลา้นบาท - เพ่ือผอ่นปรน

การช าระหน้ีตัว๋สัญญาใชเ้งิน*                     -                     - (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 
หกั ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงินท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (217,176,356.91)    (273,351,560.37) 
สุทธิ 236,909,773.05    52,418,018.23 
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23. หนีสิ้นจากเงินท่ีต้องคืนให้กับผู้เช่า 

หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม 
 หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน 
  2564 2563 2564 2563 
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า                      - 22,024,000.00 151,569,425.00 73,776,625.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี                      -                      - (80,217,815.07) (47,267,690.31) 
สุทธ ิ                       - 22,024,000.00 71,351,609.93 26,508,934.69 
 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน 
  2564 2563 2564 2563 
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า                      - 22,024,000.00 141,569,425.00 73,776,625.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี                      -                      - (80,217,815.07) (47,267,690.31) 
สุทธ ิ                       - 22,024,000.00 61,351,609.93 26,508,934.69 

24. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วันที ่ รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันที ่
 1 มกราคม   รับโอนจาก 31 ธันวาคม 

 2564 เพิม่ขึน้ ลดลง เงินกู้ยืมระยะส้ัน 2564 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน      
วงเงินรวม 475.72 ลา้นบาท - เพ่ือโครงการ

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 367,451,115.29 23,360,000.00 (151,184,422.85)                        - 239,626,692.44 
วงเงินรวม 60 ลา้นบาท - เพ่ือโครงการท่ีอยู่

อาศยัเพือ่ผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา 44,236,395.11                     - (14,371,727.48)                        - 29,864,667.63 
วงเงินรวม 46.63 ลา้นบาท - เพ่ือช่วยเหลือ 

จากผลกระทบ COVID - 19 42,398,619.56 4,233,000.00 (2,898,000.00)                        - 43,733,619.56 
วงเงินรวม 20.00 ลา้นบาท - เพ่ือผอ่นปรน

การช าระหน้ีตัว๋สัญญาใชเ้งิน*                     -                     - (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 
หกั ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงินท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (217,176,356.91)    (273,351,560.37) 
สุทธิ 236,909,773.05    52,418,018.23 

 
 
 

141บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

  

49 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่ รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันที ่

 1 มกราคม   รับโอนจาก 31 ธันวาคม 
 2564 เพิม่ขึน้ ลดลง เงินกู้ยืมระยะส้ัน 2564 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน      
วงเงินรวม 60 ลา้นบาท - เพ่ือโครงการท่ีอยู่

อาศยัเพือ่ผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา 44,236,395.11                     - (14,371,727.48)                     - 29,864,667.63 
วงเงินรวม 36.63 ลา้นบาท - เพ่ือช่วยเหลือ 

จากผลกระทบ COVID - 19 32,398,619.56 4,233,000.00 (2,898,000.00)                     - 33,733,619.56 
วงเงินรวม 20.00 ลา้นบาท - เพ่ือผอ่นปรน

การช าระหน้ีตัว๋สัญญาใชเ้งิน*                     -                     - (7,455,401.03) 20,000,000.00 12,544,598.97 
รวม 76,635,014.67 4,233,000.00 (24,725,128.51) 20,000,000.00 76,142,886.16 
หกั ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงินท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (44,236,395.11)   
 

(33,724,867.93) 
สุทธิ 32,398,619.56    42,418,018.23 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีวงเงินกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อรับการสนับสนุนทางการเงินกับธนาคารพาณิชย  ์
ในประเทศ 4 แห่ง ซ่ึงมีเง่ือนไขท่ีส าคญัตามสัญญา ดงัน้ี 

 วงเงิน   
วงเงิน หน่วย: ล้านบาท ระยะเวลาช าระหนี ้ อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 

วงเงิน - เพ่ือโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
 1 154.47 48 เดือนนบัแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 ร้อยละ MLR-1.65 ตอ่ปี 
2 161.25 72 เดือนนบัแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 ร้อยละ MLR-1.65 ตอ่ปี 
3        160.00 39 เดือนนบัแต่วนัท่ี 5 ตุลาคม 2561 ร้อยละ MLR-0.75 ตอ่ปี 

รวม  475.72   
    

วงเงิน - เพ่ือโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือผู้เกษียณอายรุะหว่างพฒันา  
4     60.00 48 เดือนนบัแต่วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ MLR ต่อปี 

รวม   60.00   
    

วงเงิน - เพ่ือช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID - 19  
5 10.00 60 เดือนนบัแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 เดือนท่ี 1-24 ร้อยละ MLR-1.6 ตอ่ปี 

เดือนท่ี 25-60 ร้อยละ MLR ต่อปี 
6 24.63 60 เดือนนบัแต่วนัท่ี 10 ตุลาคม 2563 ร้อยละ MLR-2.65 ตอ่ปี 
7 12.00 24 เดือนนบัแต่วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 2 ต่อปี 

รวม   46.63   
วงเงิน - ผ่อนปรนการช าระหนีต้ั๋วสัญญาใช้เงิน  

8       20.00 24 เดือนนบัแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ร้อยละ MLR ต่อปี 
รวม   20.00   

รวมทั้งส้ิน  602.35   
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วงเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวขา้งตน้ค ้าประกนัโดยบญัชีเงินฝากประจ ากรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของ
โครงการ เคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 10, 11 และ 17) และค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

เง่ือนไขทางการเงินท่ีส าคญัท่ีตอ้งปฎิบติัตามส าหรับวงเงินกูว้งท่ี 3 วงเงินรวม 160.00 ลา้นบาท สรุปไดด้งัน้ี 
1. ก าหนดให้บริษทัยอ่ยไม่ลดทุนจดทะเบียน หรือเขา้ควบกบันิติบุคคลอื่น 
2. ก าหนดให้บริษทัย่อยไม่เปล่ียนแปลงสภาพความเป็นนิติบุคคล คณะกรรรมการบริษทัย่อย หรือแก้ไขเปล่ียนแปลง  

หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และ/หรือวตัถุประสงค ์
3. ก าหนดให้บริษทัยอ่ยไม่เปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นไปจากสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ีท าสัญญา 
เง่ือนไขทางการเงินท่ีส าคญัท่ีตอ้งปฎิบติัตามส าหรับวงเงินกูว้งท่ี 4 และ 7: วงเงินรวม 72.00 ลา้นบาท สรุปไดด้งัน้ี 
1. ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งรักษาสถานะของบริษทัตามงบการเงินฉบบัจดัส่งตามกรมสรรพากร ไม่ให้มีผลขาดทุนเกินทุน  

และ/หรือ จดัหาแหล่งเงินทุนอื่น เพื่อให้ส่วนทุนเป็นบวก 
2. ก าหนดให้บริษทัฯ ห้ามให้กรรมการ/ผูถื้อหุ้น/กิจการในเครือ กูย้ืมเงิน เวน้แต่ไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากผูใ้ห้กู ้

*ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ ไดท้  าบนัทึกช าระหน้ีกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพ่ือรับการยินยอมผ่อนปรนเง่ือนไขในการ
ช าระหน้ีตัว๋สัญญาใชเ้งินคงคา้งจ านวน 20 ลา้นบาท ท่ีเคยแสดงไวเ้ป็นเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 20) โดย
ให้บริษทัฯ ผ่อนช าระเงินต้นและดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนงวดละ 0.9 ล้านบาท นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป 
ก าหนดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี ค ้าประกนัดว้ยเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ (หมายเหตุ 11) 

25. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า     
- ภายใน 1 ปี 19,697,168.82 17,880,490.10 7,169,016.52 7,917,110.44 
- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 59,080,428.88 68,881,997.07 32,482,632.93 45,076,009.03 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (10,330,175.69) (12,726,040.26) (6,080,672.16) (8,989,302.84) 
มูลค่าปัจจุบันของหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 68,447,422.01 74,036,446.91 33,570,977.29 44,003,816.63 
หกั ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง 

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (16,595,662.89) (14,352,798.38) (5,677,114.98) (5,934,022.57) 
สุทธ ิ 51,851,759.12 59,683,648.53 27,893,862.31 38,069,794.06 
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วงเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวขา้งตน้ค ้าประกนัโดยบญัชีเงินฝากประจ ากรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของ
โครงการ เคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 10, 11 และ 17) และค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

เง่ือนไขทางการเงินท่ีส าคญัท่ีตอ้งปฎิบติัตามส าหรับวงเงินกูว้งท่ี 3 วงเงินรวม 160.00 ลา้นบาท สรุปไดด้งัน้ี 
1. ก าหนดให้บริษทัยอ่ยไม่ลดทุนจดทะเบียน หรือเขา้ควบกบันิติบุคคลอื่น 
2. ก าหนดให้บริษทัย่อยไม่เปล่ียนแปลงสภาพความเป็นนิติบุคคล คณะกรรรมการบริษทัย่อย หรือแก้ไขเปล่ียนแปลง  

หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และ/หรือวตัถุประสงค ์
3. ก าหนดให้บริษทัยอ่ยไม่เปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นไปจากสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ีท าสัญญา 
เง่ือนไขทางการเงินท่ีส าคญัท่ีตอ้งปฎิบติัตามส าหรับวงเงินกูว้งท่ี 4 และ 7: วงเงินรวม 72.00 ลา้นบาท สรุปไดด้งัน้ี 
1. ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งรักษาสถานะของบริษทัตามงบการเงินฉบบัจดัส่งตามกรมสรรพากร ไม่ให้มีผลขาดทุนเกินทุน  

และ/หรือ จดัหาแหล่งเงินทุนอื่น เพื่อให้ส่วนทุนเป็นบวก 
2. ก าหนดให้บริษทัฯ ห้ามให้กรรมการ/ผูถื้อหุ้น/กิจการในเครือ กูย้ืมเงิน เวน้แต่ไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากผูใ้ห้กู ้

*ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ ไดท้  าบนัทึกช าระหน้ีกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพ่ือรับการยินยอมผ่อนปรนเง่ือนไขในการ
ช าระหน้ีตัว๋สัญญาใชเ้งินคงคา้งจ านวน 20 ลา้นบาท ท่ีเคยแสดงไวเ้ป็นเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 20) โดย
ให้บริษทัฯ ผ่อนช าระเงินต้นและดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนงวดละ 0.9 ล้านบาท นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป 
ก าหนดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี ค ้าประกนัดว้ยเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ (หมายเหตุ 11) 

25. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า     
- ภายใน 1 ปี 19,697,168.82 17,880,490.10 7,169,016.52 7,917,110.44 
- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 59,080,428.88 68,881,997.07 32,482,632.93 45,076,009.03 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (10,330,175.69) (12,726,040.26) (6,080,672.16) (8,989,302.84) 
มูลค่าปัจจุบันของหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 68,447,422.01 74,036,446.91 33,570,977.29 44,003,816.63 
หกั ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง 

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (16,595,662.89) (14,352,798.38) (5,677,114.98) (5,934,022.57) 
สุทธ ิ 51,851,759.12 59,683,648.53 27,893,862.31 38,069,794.06 
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26. หนีสิ้นทางการเงินอ่ืน - สุทธ ิ

หน้ีสินทางการเงินอ่ืน - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม 
  2564 2563 

หนีสิ้นทางการเงินอ่ืน   
- ภายใน 1 ปี         3,334,692.00          1,059,082.00  
- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี         4,446,256.00          7,780,948.00  
หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ าหน่าย           (680,718.47)        (1,262,902.44) 
มูลค่าปัจจุบันของหนีสิ้นทางการเงินอ่ืน         7,100,229.53          7,577,127.56  
หกั  ส่วนของหน้ีสินทางการเงินอื่นท่ีจะครบ 
        ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                      (2,887,773.53)           (476,897.56) 
สุทธ ิ         4,212,456.00          7,100,230.00  
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน เกิดจากการท าสัญญาขายและเช่ากลบัคืนซ่ึงถูกพิจารณาว่าเป็นการโอนสินทรัพยท่ี์มิใช่การขายตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงยงัคงรับรู้สินทรัพยท่ี์
โอนเป็นสินทรัพยถ์าวรในงบการเงินต่อไป และรับรู้หน้ีสินท่ีเกิดจากการท าสัญญาขายและเช่ากลบัคืนเป็นหน้ีสินทางการเงิน
อื่นเท่ากบัจ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการโอนสินทรัพย ์

27. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน - สุทธิ 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากบุคคลอื่น - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
  อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ) หน่วย: บาท 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
ตัว๋แลกเงินระยะส้ัน - 6.2                  - 30,000,000.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี - ตัว๋แลกเงินระยะส้ัน                    - (885,263.98) 
สุทธ ิ                    - 29,114,736.02 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีตัว๋แลกเงินระยะส้ัน ระยะเวลาไม่เกิน 270 วนั ครบก าหนดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ท่ีอนุมติั
ให้เสนอขายให้แก่ผูล้งทุน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง และหรือเป็นทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ 
บริษทัฯ ไดไ้ถ่ถอนตัว๋แลกเงินดงักล่าวแลว้ในวนัครบก าหนด 
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28. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที ่1 มกราคม 7,399,905.90 8,108,004.98 6,902,060.96 6,373,655.00 
    เพ่ิมขึ้นจากการโอนกิจการ                  -                  -                  - 1,435,074.50 
    ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
       ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 1,116,955.10 1,047,009.96 941,202.04 891,728.21 
       ตน้ทุนดอกเบ้ีย 267,615.00 245,090.96 246,385.00 201,803.25 
       ตน้ทุนบริการในอดีต 442,450.00                  - 442,450.00                  - 
    ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอื่น :     

ผล(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม     
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
   ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง     
      ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 601,718.00                  - 487,509.00                  - 
   ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง     
      ขอ้สมมติทางการเงิน (1,367,760.00)                  - (995,051.00)                  - 
   ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,607,070.00                  - 750,305.00                  - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี (1,506,310.00) (2,000,200.00) (1,506,310.00) (2,000,200.00) 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที ่31 ธันวาคม  8,561,644.00 7,399,905.90 7,268,551.00 6,902,060.96 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไดบ้นัทึกรวมอยู่ในก าไรขาดทุนของงบ
การเงินรวมจ านวนเงิน 1.83 ลา้นบาท และ 1.29 ลา้นบาท ตามล าดบั และรวมอยู่ในก าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการ
จ านวนเงิน 1.63 ลา้นบาท และ 1.09 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล และสะทอ้นประมาณการของ
จงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณการ
จากตารางมรณะ 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญั ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2564 และและ 2563 (แสดงดว้ย
ค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั) มีดงัน้ี 
  (อัตราร้อยละ/ปี) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
 อตัราคิดลด 1.20 - 2.82 2.55 - 3.29 1.20, 1.92 2.66 
 เงินเดือนรายเดือนในอนาคตท่ีเพ่ิมข้ึน 3.86 6.34 3.86 6.34 
 อตัรามรณะ ร้อยละ 100 ของตาราง

มรณะไทย 2560 
ร้อยละ 100 ของตาราง

มรณะไทย 2560 
ร้อยละ 100 ของตาราง

มรณะไทย 2560 
ร้อยละ 100 ของตาราง

มรณะไทย 2560 
ราคาทองค า (บาทละ) 27,144.00 - 27,144.00 - 
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28. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที ่1 มกราคม 7,399,905.90 8,108,004.98 6,902,060.96 6,373,655.00 
    เพ่ิมขึ้นจากการโอนกิจการ                  -                  -                  - 1,435,074.50 
    ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
       ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 1,116,955.10 1,047,009.96 941,202.04 891,728.21 
       ตน้ทุนดอกเบ้ีย 267,615.00 245,090.96 246,385.00 201,803.25 
       ตน้ทุนบริการในอดีต 442,450.00                  - 442,450.00                  - 
    ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอื่น :     

ผล(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม     
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
   ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง     
      ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 601,718.00                  - 487,509.00                  - 
   ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง     
      ขอ้สมมติทางการเงิน (1,367,760.00)                  - (995,051.00)                  - 
   ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,607,070.00                  - 750,305.00                  - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี (1,506,310.00) (2,000,200.00) (1,506,310.00) (2,000,200.00) 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที ่31 ธันวาคม  8,561,644.00 7,399,905.90 7,268,551.00 6,902,060.96 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไดบ้นัทึกรวมอยู่ในก าไรขาดทุนของงบ
การเงินรวมจ านวนเงิน 1.83 ลา้นบาท และ 1.29 ลา้นบาท ตามล าดบั และรวมอยู่ในก าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการ
จ านวนเงิน 1.63 ลา้นบาท และ 1.09 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล และสะทอ้นประมาณการของ
จงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณการ
จากตารางมรณะ 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญั ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2564 และและ 2563 (แสดงดว้ย
ค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั) มีดงัน้ี 
  (อัตราร้อยละ/ปี) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
 อตัราคิดลด 1.20 - 2.82 2.55 - 3.29 1.20, 1.92 2.66 
 เงินเดือนรายเดือนในอนาคตท่ีเพ่ิมข้ึน 3.86 6.34 3.86 6.34 
 อตัรามรณะ ร้อยละ 100 ของตาราง

มรณะไทย 2560 
ร้อยละ 100 ของตาราง

มรณะไทย 2560 
ร้อยละ 100 ของตาราง

มรณะไทย 2560 
ร้อยละ 100 ของตาราง

มรณะไทย 2560 
ราคาทองค า (บาทละ) 27,144.00 - 27,144.00 - 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกั แสดงถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติหลกัต่อมูลค่าปัจจุบนัของ
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย: ล้านบาท  

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  เพิม่ขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% เพิม่ขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (0.33) 0.35 (0.26) 0.27 
อตัราการขึ้นเงินเดือน 0.32 (0.31) 0.25 (0.24) 
อตัราการหมุนเวียน (0.38) 0.41 (0.29) 0.31 
 การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  หน่วย: 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. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ  4,990,323.96 2,120,770.30 16,013,852.32 16,461,954.90 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (5,270,374.86) (4,822,272.33)                    -                    - 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
และ 2563 มีดงัน้ี  

 หน่วย: บาท  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วันท่ี  
1 มกราคม 

2564 
ก าไร 

(ขาดทุน) 
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม  

2564 

ณ วันท่ี  
1 มกราคม  

2564 
ก าไร 

(ขาดทุน) 
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 

2564 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  2,365,081.40                -                 - 2,365,081.40 2,008,993.64             -                 - 2,008,993.64 
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้            1,080,503.99                             156,201.70                  -                          1,236,705.69  678,735.28                            (105,885.43)                 -                             572,849.85  
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                -                -                 -                - 21,284,227.18             -                 - 21,284,227.18 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 1,479,981.18                               64,142.02                              168,205.60  
                          

1,712,328.80  1,380,412.18                               24,745.41                                48,552.60  
                          

1,453,710.19  
หน้ีสินจากเงินที่ตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า 496,370.55                             425,792.78                  -                             922,163.33 496,370.55                         425,792.78                 -                             922,163.33  
ขาดทุนทางภาษ ี                     -                          2,539,962. 63                  -                                            2,539,962.63                   -             -                 -                - 
ผลกระทบจากการรบัโอนธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั        -                 -                 -                - 3,127,770.94 (336,813.88)                 - 2,790.957.06 
ผลกระทบจากการตดัรายการระหว่างกนั 4,391,115.72 (428,359.54)                 - 3,962,756.18                   -              -                 -                 - 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 9,813,052.84 2,757,739.59 168,205.60 12,738,998.03 28,976,509.77 7,838.88 48,552.60 29,032,901.25 
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 หน่วย: บาท  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วันท่ี  
1 มกราคม 

2564 
ก าไร 

(ขาดทุน) 
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม  

2564 

ณ วันท่ี  
1 มกราคม  

2564 
ก าไร 

(ขาดทุน) 
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 

2564 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี         
ค่าเส่ือมราคาทางภาษี - อสังหาริมทรพัย ์

เพื่อการลงทุน (1,233,153.42)                            (504,494.06)                 - (1,737,647.48) (1,233,153.42)                            (504,494.06)                 - (1,737,647.48) 
ก าไรจากการปรบัมูลค่ายติุธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (11,281,401.45)                 -                 - (11,281,401.45) (11,281,401.45)                 -                 - (11,281,401.45) 

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

สุทธ ิ (2,701,502.03) 2,253,245.53 168,205.60 (280,050.90) 16,461,954.90 (496,655.18) 48,552.60 16,013,852.32 

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี:         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 2,120,770.30   4,990,323.96 16,461,954.90              16,013,852.32  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (4,822,272.33)   (5,270,374.86)               -                 - 

 (2,701,502.03)   (280,050.90) 16,461,954.90   16,013,852.32 

 

 หน่วย: บาท  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วันท่ี  
1 มกราคม 

 2563 
ก าไร 

(ขาดทุน) 

ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม  

2563 

ณ วันท่ี  
1 มกราคม  

2563 รับโอนธุรกิจ 
ก าไร 

(ขาดทุน) 

ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 

2563 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  2,320,060.53 45,020.87 2,365,081.40 2,008,993.64                -                   - 2,008,993.64 
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้            1,080,503.99                   - 1,080,503.99 678,735.28                -                   - 678,735.28 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                      -                   -                   -                 -                - 21,284,227.18 21,284,227.18 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 1,621,600.99 (141,619.81) 1,479,981.18 1,274,731.00 
 

287,014.90 (181,333.72) 1,380,412.18 
หน้ีสินจากเงินที่ตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า 983,757.85 (487,387.30) 496,370.55                 - 474,059.35 22,311.20 496,370.55 
ขาดทุนทางภาษ ี 18,174,067.43 (18,174,067.43)                   -                -                 -                   -                   - 
ผลกระทบจากการรับโอนธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั    -                -                 -                - 3,127,770.94                   - 3,127,770.94 
ผลกระทบจากการตดัรายการระหว่างกนั 5,304,157.97 (913,042.25) 4,391,115.72                -                -                   -                   - 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 29,484,148.76 (19,671,095.92) 9,813,052.84 3,962,459.92 3,888,845.19 21,125,204.66 28,976,509.77 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี        
ค่าเส่ือมราคาทางภาษี - อสังหาริมทรพัย ์

เพื่อการลงทุน (728,659.33) (504,494.09) (1,233,153.42)                - (1,184,272.37) (48,881.05) (1,233,153.42) 
ก าไรจากการปรบัมูลค่ายติุธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (17,439,856.60) 6,158,455.15 (11,281,401.45)                - (11,281,401.45)                   - (11,281,401.45) 

รวมหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี (18,168,515.93) 5,653,961.06 (12,514,554.87)                - (12,465,673.82) (48,881.05) (12,514,554.87) 
สุทธ ิ 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 
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี:        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 11,315,632.83  2,120,770.30 3,962,459.92   16,461,954.90 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ                      -  (4,822,272.33)                   -                     - 

 11,315,632.83  (2,701,502.03) 3,962,459.92   16,461,954.90 
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 หน่วย: บาท  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วันท่ี  
1 มกราคม 

2564 
ก าไร 

(ขาดทุน) 
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม  

2564 

ณ วันท่ี  
1 มกราคม  

2564 
ก าไร 

(ขาดทุน) 
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 

2564 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี         
ค่าเส่ือมราคาทางภาษี - อสังหาริมทรพัย ์

เพื่อการลงทุน (1,233,153.42)                            (504,494.06)                 - (1,737,647.48) (1,233,153.42)                            (504,494.06)                 - (1,737,647.48) 
ก าไรจากการปรบัมูลค่ายติุธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (11,281,401.45)                 -                 - (11,281,401.45) (11,281,401.45)                 -                 - (11,281,401.45) 

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

สุทธ ิ (2,701,502.03) 2,253,245.53 168,205.60 (280,050.90) 16,461,954.90 (496,655.18) 48,552.60 16,013,852.32 

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี:         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 2,120,770.30   4,990,323.96 16,461,954.90              16,013,852.32  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (4,822,272.33)   (5,270,374.86)               -                 - 

 (2,701,502.03)   (280,050.90) 16,461,954.90   16,013,852.32 

 

 หน่วย: บาท  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วันท่ี  
1 มกราคม 

 2563 
ก าไร 

(ขาดทุน) 

ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม  

2563 

ณ วันท่ี  
1 มกราคม  

2563 รับโอนธุรกิจ 
ก าไร 

(ขาดทุน) 

ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 

2563 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  2,320,060.53 45,020.87 2,365,081.40 2,008,993.64                -                   - 2,008,993.64 
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้            1,080,503.99                   - 1,080,503.99 678,735.28                -                   - 678,735.28 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                      -                   -                   -                 -                - 21,284,227.18 21,284,227.18 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 1,621,600.99 (141,619.81) 1,479,981.18 1,274,731.00 
 

287,014.90 (181,333.72) 1,380,412.18 
หน้ีสินจากเงินที่ตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า 983,757.85 (487,387.30) 496,370.55                 - 474,059.35 22,311.20 496,370.55 
ขาดทุนทางภาษ ี 18,174,067.43 (18,174,067.43)                   -                -                 -                   -                   - 
ผลกระทบจากการรับโอนธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั    -                -                 -                - 3,127,770.94                   - 3,127,770.94 
ผลกระทบจากการตดัรายการระหว่างกนั 5,304,157.97 (913,042.25) 4,391,115.72                -                -                   -                   - 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 29,484,148.76 (19,671,095.92) 9,813,052.84 3,962,459.92 3,888,845.19 21,125,204.66 28,976,509.77 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี        
ค่าเส่ือมราคาทางภาษี - อสังหาริมทรพัย ์

เพื่อการลงทุน (728,659.33) (504,494.09) (1,233,153.42)                - (1,184,272.37) (48,881.05) (1,233,153.42) 
ก าไรจากการปรบัมูลค่ายติุธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (17,439,856.60) 6,158,455.15 (11,281,401.45)                - (11,281,401.45)                   - (11,281,401.45) 

รวมหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี (18,168,515.93) 5,653,961.06 (12,514,554.87)                - (12,465,673.82) (48,881.05) (12,514,554.87) 
สุทธ ิ 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 
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี:        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 11,315,632.83  2,120,770.30 3,962,459.92   16,461,954.90 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ                      -  (4,822,272.33)                   -                     - 

 11,315,632.83  (2,701,502.03) 3,962,459.92   16,461,954.90 

147บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

  

55 

บริษทัย่อยทุกแห่งมีผลขาดทุนทางภาษียกไปท่ียงัไม่ไดใ้ช้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงฝ่ายบริหารเห็นว่าบริษทั
ย่อยดงักล่าวจะยงัไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชม้าใช้ประโยชน์ได้ จึงยงัไม่ไดรั้บรู้เป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลขาดทนุสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้     
   หมดอายใุนอีก 1 ปี  359,475.46      769,993.91                     -                     - 
   หมดอายใุนอีก 2-5 ปี 21,568,877.85   7,534,049.25 8,549,041.18                     - 
ผลแตกต่างชัว่คราว   (241,343.39) 1,052,199.07 (279,512.06) 259,370.84 
รวม 21,687,009.92 9,356,242.23 8,269,529.12 259,370.84 

30. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     
ส าหรับงวดปัจจบุนั                     - 8,634,807.17                      - 8,634,807.13 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 2,253,245.53 14,017,134.86 496,655.18 (21,076,323.61) 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 2,253,245.53 22,651,942.03 496,655.18 (12,441,516.48) 

กระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม 

 2564 2563 
  อัตราภาษี                 

(ร้อยละ) หน่วย : บาท 
อัตราภาษี                       
(ร้อยละ) หน่วย : บาท 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้  (85,974,842.47)  (65,423,173.20) 
ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนัตามอตัราภาษ ี 20.00 (17,194,968.49) 20.00 (13,084,634.64) 
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถน ามาหกั 
     และรายไดท่ี้ไม่ตอ้งน ามาค านวณก าไรทางภาษี (0.35) 302,442.09 (0.62) 403,306.96 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไมรั่บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี 
   เงินไดร้อการตดับญัชี    (23.25) 

                       
19,993,400.82 (28.84) 18,870,029.30 

ตดัจ าหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
   ส าหรับผลขาดทุน      -  - (27.78) 18,174,067.43 
ผลขาดทุนในปีก่อนท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงิน 7.06                         0.02 (14,476.55) 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม 

 2564 2563 
   ไดร้อการตดับญัชี แต่น ามาใชล้ดค่าใชจ้่ายภาษ ี  (6,074,124.30) 
ผลแตกต่างชัว่คราวในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.28 

                           
(241,343.39) (0.55) 361,996.55 

ผลกระทบจากการตดัรายการระหว่างกนั (1.12) 961,347.74 3.15 (2,058,347.02) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (2.62) 2,253,245.53 (34.62) 22,651,942.03 
 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 
  อัตราภาษี              

(ร้อยละ) หน่วย: บาท 
อัตราภาษี                                
(ร้อยละ) หน่วย: บาท 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้  (37,862,528.21)  (64,224,404.46) 
ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนัตามอตัราภาษ ี 20.00 (7,572,505.63) 20.00 (12,844,880.89) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไมรั่บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี 
   เงินไดร้อการตดับญัชี    0.53 (200,368.31) (0.34) 217,981.06 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไมรั่บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี 
   เงินไดร้อการตดับญัชี    (22.58) 

                  
8,549,041.18 0.12 (73,987.49) 

ผลแตกต่างชัว่คราวในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.74 (279,512.06) (0.40) 259,370.84 
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษเีงินได้ 1.31     496,655.18 19.38 (12,441,516.48) 

31. ส ารองตามกฎหมาย  
บริษทัฯ ได้จดัสรรส ารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชน จ ากดั 2535 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหักดว้ยขาดทุนสะสม (ถา้มี) จนกว่าส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ส ารอง
ตามกฎหมายไม่สามารถน ามาจ่ายปันผลได ้

32. กองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงาน   

กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 2530 และเขา้เป็น
กองทุนจดทะเบียนโดยไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงั ตามระเบียบกองทุนพนกังานตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนในอตัรา
ร้อยละ 3 ของเงินเดือน และกลุ่มบริษทัฯ จ่ายสมทบเขา้กองทุนน้ีในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังานเช่นกนั  

กลุ่มบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนรับอนุญาตแห่งหน่ึง เพ่ือบริหารกองทุนให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 2 (2532) ออกตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 2530 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 2.98 ลา้นบาท (ปี 2563: 3.38 
ลา้นบาท) 
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 หน่วย: บาท 
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ผลกระทบจากการตดัรายการระหว่างกนั (1.12) 961,347.74 3.15 (2,058,347.02) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (2.62) 2,253,245.53 (34.62) 22,651,942.03 
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ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้  (37,862,528.21)  (64,224,404.46) 
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8,549,041.18 0.12 (73,987.49) 

ผลแตกต่างชัว่คราวในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.74 (279,512.06) (0.40) 259,370.84 
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษเีงินได้ 1.31     496,655.18 19.38 (12,441,516.48) 

31. ส ารองตามกฎหมาย  
บริษทัฯ ได้จดัสรรส ารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชน จ ากดั 2535 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหักดว้ยขาดทุนสะสม (ถา้มี) จนกว่าส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ส ารอง
ตามกฎหมายไม่สามารถน ามาจ่ายปันผลได ้

32. กองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงาน   

กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 2530 และเขา้เป็น
กองทุนจดทะเบียนโดยไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงั ตามระเบียบกองทุนพนกังานตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนในอตัรา
ร้อยละ 3 ของเงินเดือน และกลุ่มบริษทัฯ จ่ายสมทบเขา้กองทุนน้ีในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังานเช่นกนั  

กลุ่มบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนรับอนุญาตแห่งหน่ึง เพ่ือบริหารกองทุนให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวง
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33. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใชจ้่ายตามลกัษณะท่ีส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดแ้ก่ 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
การเปล่ียนแปลงของสินคา้ส าเร็จรูปและงาน
ระหว่างท า 1,453,439.47 13,991,844.47 37,272,177.99 18,316,052.53 

การเปล่ียนเเปลงในตน้ทุนโครงการพฒันา  
อสังหาริมทรัพย ์ 182,496,211.45 35,608,989.67                 -                 - 

ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 230,089,641.25 200,187,974.46 148,736,111.85 201,078,232.15 
ค่าท่ีดิน ค่าท่ีปรึกษาโครงการ และค่าก่อสร้าง 59,795,540.80 130,964,072.14                 -                 - 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 34,156,876.81 31,899,238.51 5,416,529.32 10,269,509.29 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 42,986,268.33 34,456,751.70 30,376,639.28 13,220,900.60 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 89,097,960.80 102,237,442.09 54,129,552.62 65,105,571.95 
ค่านายหนา้ขาย ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 26,092,934.77 25,503,548.27 9,456,483.70 11,403,465.40 
ค่าขนส่งและจดัจ าหน่าย 3,747,065.25 5,160,785.17 3,139,423.66 4,265,184.43 
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 4,014,255.14 7,991,875.87 1,042,801.95 1,180,896.31 
ค่าท่ีปรึกษาและค่าบริการวิชาชีพ 6,079,488.73 7,227,093.99 3,346,039.00 2,870,439.00 
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35. เคร่ืองมือทางการเงิน 
ก) นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ ต้องเผชิญกับความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญัได้แก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน และความเส่ียงจากสินเช่ือ กลุ่มบริษทัฯ ไดกู้ยื้มเงินเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานซ่ึงตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียแบบ
ลอยตวั รายไดจ้ากการขายและตน้ทุนขายมีบางส่วนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และความเส่ียงจากสินเช่ือเกิดจากการท่ี
กลุ่มบริษทัฯ ขายสินคา้โดยให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ 
กลุ่มบริษทัฯ จะพิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมือและอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อบริหารความเส่ียงดงักล่าวตามความเหมาะสม  
กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการคา้ 

ข) ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้  
กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน เงินลงทุนระยะส้ัน หน้ีสินกบัสถาบนั
การเงิน และหุ้นกู ้อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะส้ัน 
กลุ่มบริษทัฯ เช่ือว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อผล
การด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ จึงมิไดใ้ช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกัน
ความเส่ียงดงักล่าว 

ค) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีเจา้หน้ีและรายการซ้ือสินคา้
ท่ีคาดว่าจะเกิดท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีการป้องกนัความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของเจา้หน้ีการคา้ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นบางส่วน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดมี้การ
ท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

 หน่วย: บาท  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่             
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2564 

สกุลเงิน 
สินทรัพย์ 

ทางการเงิน  
หนีสิ้น 

ทางการเงิน 
สินทรัพย์  

ทางการเงิน 
หนีสิ้น 

ทางการเงิน 
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

อัตราซ้ือ อัตราขาย 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 18,944,696.07 5,589,641.21 7,246,547.55 5,278,570.96 33.25 33.59 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์                 - 1,438,396.93              -                - 22.53 23.18 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย                 - 1,190,058.97              -                - 23.85 24.68 

ง) ตราสารอนุพนัธ์ 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกบนัทึกและวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
ณ วนัท่ีเขา้ท ารายการ และมีการวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยใชอ้ตัราท่ีก าหนดโดยตลาด ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม หากรายการดงักล่าวเขา้เง่ือนไขมีไวเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง การบนัทึกรายการก าไรหรือ
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมจะขึ้นอยูก่บัประเภทของรายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียง 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสิทธิท่ีจะซ้ือหรือขายเงินตรา
ต่างประเทศ ดงัน้ี 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 
 วันที่สัญญาครบก าหนด จ านวนเงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา 
 สัญญาซ้ือ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2564 ถึง  

วนัท่ี 4 มกราคม 2565 
13,282.15 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 33.54 บาท 

จ) ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัฯ ไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนัยส าคญั นโยบายของกลุ่มบริษทัฯ คือ ท าให้
มัน่ใจไดว่้า ไดข้ายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
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 หน่วย: ล้านบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 
 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 
 ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
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ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

36. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกิดขึน้  

36.1 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง ท่ีอายสัุญญาเช่าโดยเฉล่ียประมาณ 1 ปี หรือสัญญาเช่า
ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า และสัญญาบริการ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัขา้งตน้กบับุคคลภายนอกท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี 
ปี หน่วย: บาท 

ภายใน 1 ปี 2,008,732.64 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 552,980.00 
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36.2 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นกบัสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นกบัสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

  งบการเงินรวม 
  หน่วย: ล้านบาท 
  วงเงิน เบิกใช้ ยังไม่ได้ใช้ 

1) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 22.42 (16.04) 6.38 
2) เงินกูยื้มระยะส้ัน - ทรัสตรี์ซีท, เลตเตอร์ออฟเครดิต        

   และตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
300.87 (220.83) 80.04 

3) วงเงินหนงัสือค ้าประกนั 120.82 (23.22) 97.60 
4) เงินกูย้ืมระยะยาว 321.25 (218.50) 102.75 
   765.36 (478.59) 286.77 

กลุ่มบริษทัฯ มีวงเงินตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท จ านวน 68.04 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคาร เพ่ือค ้ าประกันการใช้ไฟฟ้าและ          
ค ้าประกนัการจ่ายช าระค่าสินคา้ให้กบัเจา้หน้ีการคา้บางรายของกลุ่มบริษทัฯ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 23.22 ลา้นบาท 
วงเงินสินเช่ือดงักล่าวขา้งตน้ ค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยและเงินลงทนุในพนัธบตัรของ
บริษทัฯ (หมายเหตุ 11 และ 12) 

37. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม
และการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง  

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 2.28 ต่อ 1 
และ 1.18 ต่อ 1 ตามล าดบั (31 ธนัวาคม 2563: 2.25 ต่อ 1 และ 1.24 ต่อ 1) 
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38. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
กลุ่มบริษทัฯ ได้มีการจัดประเภทงบการเงินรวมบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ         
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการ
บัญชีในงวดปัจจุบัน ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุ้น การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปน้ี 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม 

รายการบัญชี ตามรายงานไว้ 
จ านวนที่จัด
ประเภท ตามที่จัดประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ - 2,120,770.30 2,120,770.30 
ส่วนของหน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - (476,897.56) (476,897.56) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ (244,486,900.61) 7,577,127.56 (236,909,773.05) 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน - สุทธิ - (7,100,230.00) (7,100,230.00) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (2,701,502.03) (2,120,770.30) (4,822,272.33) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 553,462,258.56 2,953,481.84 556,415,740.40 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 101,069,680.99 (2,953,481.84) 98,116,199.15 

39. การอนุมตัิงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 
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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�นุิกิ�ริบริิษััท 

การรับรอง
ความถึูกต้องของข้อมูล

“บริิษััท ไดำ ้สอบท�นิข้อมูลิในิแบบแสดำงริ�ยกิ�ริข้อมูลิปีริะจำ�ปี ี /ริ�ยง�นิปีริะจำ�ปี ี 2564 (One Report) ฉบับนิี�แลิ ้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�สรุิปีม�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 เพ่ี�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�อผู ้สอบบัญ่ชีแลิะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบของบริิษััทแลิ้ว 
ซั่ึ �งคริอบคลิุมถึงข้อบกิพีริ�องแลิะกิ�ริเปีลิี�ยนิแปีลิงที�สำ�คัญ่ของริะบบกิ�ริควบคุมภั�ยในิ ริวมทั�งกิ�ริกิริะทำ�ที�มิชอบที�อ�จมี
ผลิกิริะทบต้�อกิ�ริจัดำทำ�ริ�ยง�นิท�งกิ�ริเงินิของ บริิษััท แลิะบริิษััทย�อย

ในิกิ�รินิี� เพี่�อเปี็นิหลิักิฐ�นิว��เอกิส�ริทั�งหมดำเปี็นิเอกิส�ริชุดำเดำียวกัินิกัิบที� บริิษััท ไดำ้ริับริองคว�มถูกิต้้องแลิ้ว บริิษััทไดำ้มอบหม�ย
ให้ นิ�งส�วมิศัริ� วงศั์สินิศัิริิกิุลิ เปี็นิผู ้ลิงลิ�ยม่อช่�อกิำ�กิับเอกิส�รินิี�ไว้ทุกิหนิ้�ดำ้วย ห�กิเอกิส�ริใดำไม�มีลิ�ยม่อช่�อของ 
นิ�งส�วมิศัริ� วงศั์สินิศัิริิกิุลิ กิำ�กิับไว้ บริิษััท จะถ่อว��ไม�ใช�ข้อมูลิที� บริิษััท ไดำ้ริับริองคว�มถูกิต้้องของข้อมูลิแลิ้วดำังกิลิ��วข้�งต้้นิ



CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนบ

158 บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

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

นายเอนก พิเชฐพงศา

เอกสารแนบ 1

สัด้ส่วนการถืือหุุ้�นในบริษัทุ  ณ วันทีุ�  ณ วันทีุ� เปลี�ยนแปลง
 3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564  เพิ�มี/ลด้

1. ตนเอง	 ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่

2. ค้่สมีรส 300,823,612	 300,823,612		 0

3. บุตรทีุ�ยังไม่ีบรรลุนิติภาวะ	 ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่

ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ไม่ม่

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/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		 บริษััที่	ที่อ็ปออร์กานกิโปรดูกัส์แอนด์ูซึ่พัพลายส์	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

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี เลขานุการบริษััท 
และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษััทต่างประเทศ



CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนบ

158 บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

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

นายเอนก พิเชฐพงศา

เอกสารแนบ 1

สัด้ส่วนการถืือหุุ้�นในบริษัทุ  ณ วันทีุ�  ณ วันทีุ� เปลี�ยนแปลง
 3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564  เพิ�มี/ลด้

1. ตนเอง	 ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่

2. ค้่สมีรส 300,823,612	 300,823,612		 0

3. บุตรทีุ�ยังไม่ีบรรลุนิติภาวะ	 ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่

ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ไม่ม่

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/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		 บริษััที่	ที่อ็ปออร์กานกิโปรดูกัส์แอนด์ูซึ่พัพลายส์	จำากดัู
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

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี เลขานุการบริษััท 
และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษััทต่างประเทศ

159บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

นายสัญชัย เนื�องสิทุธิ์

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

สัด้ส่วนการถืือหุุ้�นในบริษัทุ  ณ วันทีุ�  ณ วันทีุ� เปลี�ยนแปลง
 3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564  เพิ�มี/ลด้

1. ตนเอง	 155,000,000		 155,000,000		 0	

2. ค้่สมีรส 118,647,000		 118,647,000		 0	

3. บุตรทีุ�ยังไม่ีบรรลุนิติภาวะ	 ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่

ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ไม่ม่

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/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/	 บริษัทัี่	อลัลอย	โซึ่ลชูุั�นส์	เอเชุย่	จำากดัู
	 ประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร	 (เดูิมชุ่�อ	“บริษััที่	ดู่แอนดู์ดูับบลิว	
	 	 (เอเชุ่ย)	จำากัดู”)
2559	-	2563	 กรรมการ	 บริษัทัี่	แสนสรา	ดูเ่วลลอปเมนท์ี่	จำากัดู
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บริษััที่	แสนสรา	ไลฟ์สไตส์	เซึ่อร์วิส		
	 	 จำากัดู
2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บริษััที่	ที่่ค	ดู่เวลลอปเมนที่์	จำากัดู
2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บริษััที่	ลิฟวิ่งวิซึ่	จำากัดู



CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนบ

160 บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

อายุ	:	54	ปี

ตำาแหุ้น่งในปัจจุบัน
•	 กรรมการบริษััที่	/	กรรมการบริหาร
•	 กรรมการผูู้้ม่อำานาจลงนามผูู้กพันบริษััที่

วันทุี�จด้ทุะเบียนเข�าด้ำารงตำาแหุ้น่งเป็นกรรมีการ
18	ตุลาคม	2550

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)

ประวัติการกระทุำาผู้ิด้กฎหุ้มีายในระยะเวลา 10 ปี ทุี�ผู้่านมีา
ไม่ม่
ความีสัมีพันธ์ทุางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมีการและผู้้�บริหุ้าร
ไม่ม่

สัด้ส่วนการถืือหุุ้�นในบริษัทุ  ณ วันทีุ�  ณ วันทีุ� เปลี�ยนแปลง
 3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564  เพิ�มี/ลด้

1. ตนเอง	 100,000,000	 100,000,000	 0

2. ค้่สมีรส 36,456,120		 36,456,120		 0	

3. บุตรทีุ�ยังไม่ีบรรลุนิติภาวะ	 ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่

ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ไม่ม่

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/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	 บริษััที่	แสนสรา	ไลฟ์สไตส์	เซึ่อร์วิส	จำากดัู
2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บริษััที่	ที่่ค	ดู่เวลลอปเมนที่์	จำากัดู

อายุ	:	38	ปี

ตำาแหุ้น่งในปัจจุบัน
•	 กรรมการบริษััที่	/	กรรมการบริหาร
•	 กรรมการผูู้้ม่อำานาจลงนามผูู้กพันบริษััที่

วันทุี�จด้ทุะเบียนเข�าด้ำารงตำาแหุ้น่งเป็นกรรมีการ
24	เมษัายน	2561

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 วันทีุ�  ณ วันทีุ� เปลี�ยนแปลง
 3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564  เพิ�มี/ลด้

1. ตนเอง	 188,700,000	 188,700,000		 0

2. ค้่สมีรส ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่	

3. บุตรทีุ�ยังไม่ีบรรลุนิติภาวะ	 ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่

ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ไม่ม่

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/องค์กรอื�น
2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผูู้้จัดูการ	 บริษััที่	แอล	เค	เอชุ	ดูเ่วลลอปเม้นท์ี่	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

นายสุเรช ซ้บรามีาเนียมี นายวรุตมี์ ภาณุพัฒนพงศ์



CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนบ

160 บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

อายุ	:	54	ปี

ตำาแหุ้น่งในปัจจุบัน
•	 กรรมการบริษััที่	/	กรรมการบริหาร
•	 กรรมการผูู้้ม่อำานาจลงนามผูู้กพันบริษััที่

วันทุี�จด้ทุะเบียนเข�าด้ำารงตำาแหุ้น่งเป็นกรรมีการ
18	ตุลาคม	2550

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)

ประวัติการกระทุำาผู้ิด้กฎหุ้มีายในระยะเวลา 10 ปี ทุี�ผู้่านมีา
ไม่ม่
ความีสัมีพันธ์ทุางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมีการและผู้้�บริหุ้าร
ไม่ม่

สัด้ส่วนการถืือหุุ้�นในบริษัทุ  ณ วันทีุ�  ณ วันทีุ� เปลี�ยนแปลง
 3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564  เพิ�มี/ลด้

1. ตนเอง	 100,000,000	 100,000,000	 0

2. ค้่สมีรส 36,456,120		 36,456,120		 0	

3. บุตรทีุ�ยังไม่ีบรรลุนิติภาวะ	 ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่

ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ไม่ม่

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/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	 บริษััที่	แสนสรา	ไลฟ์สไตส์	เซึ่อร์วิส	จำากดัู
2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 บริษััที่	ที่่ค	ดู่เวลลอปเมนที่์	จำากัดู

อายุ	:	38	ปี

ตำาแหุ้น่งในปัจจุบัน
•	 กรรมการบริษััที่	/	กรรมการบริหาร
•	 กรรมการผูู้้ม่อำานาจลงนามผูู้กพันบริษััที่

วันทุี�จด้ทุะเบียนเข�าด้ำารงตำาแหุ้น่งเป็นกรรมีการ
24	เมษัายน	2561

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 วันทีุ�  ณ วันทีุ� เปลี�ยนแปลง
 3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564  เพิ�มี/ลด้

1. ตนเอง	 188,700,000	 188,700,000		 0

2. ค้่สมีรส ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่	

3. บุตรทีุ�ยังไม่ีบรรลุนิติภาวะ	 ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่

ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ไม่ม่

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/องค์กรอื�น
2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผูู้้จัดูการ	 บริษััที่	แอล	เค	เอชุ	ดูเ่วลลอปเม้นท์ี่	จำากดัู
2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผูู้้จัดูการ	 บริษััที่	แอล	เค	เอชุ	เที่รดูดูิ้ง	จำากัดู
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผูู้้จัดูการ	 บริษััที่	รวมโชุคชุัย	เอ็นจิเน่ยริ่ง	จำากัดู
2561	-	ปัจจุบัน	 ประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร	 บริษััที่	ที่่ค	ดู่เวลลอปเมนที่์	จำากัดู

นายสุเรช ซ้บรามีาเนียมี นายวรุตมี์ ภาณุพัฒนพงศ์

161บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

อายุ	:	34	ปี

ตำาแหุ้น่งในปัจจุบัน
•	 กรรมการบริษััที่

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 วันทีุ�  ณ วันทีุ� เปลี�ยนแปลง
 3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564  เพิ�มี/ลด้

1. ตนเอง	 58,833,100	 58,833,100			 0

2. ค้่สมีรส ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่	

3. บุตรทีุ�ยังไม่ีบรรลุนิติภาวะ	 ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่

ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ไม่ม่

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/องค์กรอื�น
ต.ค.	2562	-	ปัจจุบัน	 Business	Development	 โรงพยาบาลสนิแพที่ย์	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

นางสาวพิชญ์ธิด้า ภาณุพัฒนพงศ์

อายุ	:	55	ปี

ตำาแหุ้น่งในปัจจุบัน
•	 กรรมการบริษััที่	/	กรรมการอิสระ
•	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
•	 กรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแที่น

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 วันทีุ�  ณ วันทีุ� เปลี�ยนแปลง
 3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564  เพิ�มี/ลด้

1. ตนเอง	 7,220,412		 7,220,412				 0

2. ค้่สมีรส ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่	

3. บุตรทีุ�ยังไม่ีบรรลุนิติภาวะ	 ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่

ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ		 บริษััที่	เชุาว์	สต่ล	อินดูัสที่รี�	จำากัดู	(มหาชุน)

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/องค์กรอื�น
ปัจจุบนั	 Group	CFO	 กลุม่บริษัทัี่	Yaana	Ventures
	 	 •	ผูู้ร่้วมก่อตั�ง	HMP	Master	Systems	Limited	;	
	 	 			Hong	Kong	
	 	 •	ผูู้ร่้วมก่อตั�ง	Visama	Lodges

นายมีาร์ค เด้วิด้ เรมีิแจน
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อายุุ : 50 ปีี

ตำำาแหน่่งใน่ปััจจุบััน่
• กรรมการบริษััท / กรรมการอิิสระ
• กรรมการตรวจสอิบ

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 วันั่ที่่�  ณ วันั่ที่่� เปัล่�ยุน่แปัลง
 3 ธ์นั่วัาคุม 2563 14 ธ์นั่วัาคุม 2564  เพ่ั�ม/ลด

1. ตำน่เอง ไม�ม่ ไม�ม่ ไม�ม่ 

2. คุู่สูมรสู ไม�ม่ ไม�ม่ ไม�ม่ 

3. บัตุำรที่่�ยุงัไม่บัรรลนุ่ติำภิาวัะ ไม�ม่ ไม�ม่ ไม�ม่

ปัระสูบัการณ์การที่ำางาน่ 5 ปัียุ้อน่หลัง และ/หรือตำำาแหน่่งที่่�สูำาคุัญ
2550 – 2551 Integration Team ธนาคารกรง่ศรีอิยธ่ยา
2551 - 2558 Senior Vice President, Risk  GE Capital

การดำารงตำำาแหน่่งใน่บัริษัที่จดที่ะเบั่ยุน่อื�น่
ไม�ม่

การดำารงตำำาแหน่่งใน่บัริษัที่ที่่� ไม่ใช่่บัริษัที่จดที่ะเบั่ยุน่/องคุ์กรอื�น่
2559 - ปัีจจุบนั Deputy General Manager บริษัทับริหารสนิทรพัย์อิลััฟา  
  แคปีปิีตอิลั จำากัด
2551-2558 Senior Vice President, Risk จีอิ ่แคปีปิีตอิลั
2550-2551 Integration Team ธนาคารกรง่ศรีอิยธ่ยา

น่างสูาวัฐิตำิยุา วังศึ์จิรช่ัยุ

อายุุ : 51 ปีี

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

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 วันั่ที่่�  ณ วันั่ที่่� เปัล่�ยุน่แปัลง
 3 ธ์นั่วัาคุม 2563 14 ธ์นั่วัาคุม 2564  เพ่ั�ม/ลด

1. ตำน่เอง ไม�ม่ ไม�ม่ ไม�ม่

2. คุู่สูมรสู ไม�ม่ ไม�ม่ ไม�ม่ 

3. บัตุำรที่่�ยุงัไม่บัรรลนุ่ติำภิาวัะ ไม�ม่ ไม�ม่ ไม�ม่

ปัระสูบัการณ์การที่ำางาน่ 5 ปัียุ้อน่หลัง และ/หรือตำำาแหน่่งที่่�สูำาคุัญ

การดำารงตำำาแหน่่งใน่บัริษัที่จดที่ะเบั่ยุน่อื�น่
ไม�ม่

การดำารงตำำาแหน่่งใน่บัริษัที่ที่่� ไม่ใช่่บัริษัที่จดที่ะเบั่ยุน่/องคุ์กรอื�น่
2549 - ปัีจจุบนั Head of Equities -  บริษัทัหลัักทรพัย์จดัการ กอิงทน่  
 Thailand อิเบอิร์ดน่ สแตนดาร์ด (ปีระเทศไทย จำากดั
2549 - เม.ย. 2561 ผูู้�จดัการกอิงทน่อิาวุโส  บริษัทัหลัักทรพัย์จดัการกอิงทน่
 Asia Equities อิเบอิร์ดน่ สแตนดาร์ด (ปีระเทศไทย จำากัด
2560 - ปัีจจุบนั กรรมการ สมาคม ซเ่อิฟเอิ ไทยแลันด์
2545 – 2549 ผูู้�จดัการ ความสมัพนัธ์ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย
 ลักูค�า ฝ่่ายสหบรรษัทัธนกจิ
2542 – 2545 Assistant Vice President Merrill Lynch Investment Managers
 

น่ายุออเสูน่ การบัริสูุที่ธ์ิ์
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อายุุ : 50 ปีี

ตำำาแหน่่งใน่ปััจจุบััน่
• กรรมการบริษััท / กรรมการอิิสระ
• กรรมการตรวจสอิบ

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 วันั่ที่่�  ณ วันั่ที่่� เปัล่�ยุน่แปัลง
 3 ธ์นั่วัาคุม 2563 14 ธ์นั่วัาคุม 2564  เพ่ั�ม/ลด

1. ตำน่เอง ไม�ม่ ไม�ม่ ไม�ม่ 

2. คุู่สูมรสู ไม�ม่ ไม�ม่ ไม�ม่ 

3. บัตุำรที่่�ยุงัไม่บัรรลนุ่ติำภิาวัะ ไม�ม่ ไม�ม่ ไม�ม่

ปัระสูบัการณ์การที่ำางาน่ 5 ปัียุ้อน่หลัง และ/หรือตำำาแหน่่งที่่�สูำาคุัญ
2550 – 2551 Integration Team ธนาคารกรง่ศรีอิยธ่ยา
2551 - 2558 Senior Vice President, Risk  GE Capital

การดำารงตำำาแหน่่งใน่บัริษัที่จดที่ะเบั่ยุน่อื�น่
ไม�ม่

การดำารงตำำาแหน่่งใน่บัริษัที่ที่่� ไม่ใช่่บัริษัที่จดที่ะเบั่ยุน่/องคุ์กรอื�น่
2559 - ปัีจจุบนั Deputy General Manager บริษัทับริหารสนิทรพัย์อิลััฟา  
  แคปีปิีตอิลั จำากดั
2551-2558 Senior Vice President, Risk จีอิ ่แคปีปิีตอิลั
2550-2551 Integration Team ธนาคารกรง่ศรีอิยธ่ยา

น่างสูาวัฐิตำิยุา วังศึ์จิรช่ัยุ

อายุุ : 51 ปีี

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

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 วันั่ที่่�  ณ วันั่ที่่� เปัล่�ยุน่แปัลง
 3 ธ์นั่วัาคุม 2563 14 ธ์นั่วัาคุม 2564  เพ่ั�ม/ลด

1. ตำน่เอง ไม�ม่ ไม�ม่ ไม�ม่

2. คุู่สูมรสู ไม�ม่ ไม�ม่ ไม�ม่ 

3. บัตุำรที่่�ยุงัไม่บัรรลนุ่ติำภิาวัะ ไม�ม่ ไม�ม่ ไม�ม่

ปัระสูบัการณ์การที่ำางาน่ 5 ปัียุ้อน่หลัง และ/หรือตำำาแหน่่งที่่�สูำาคุัญ

การดำารงตำำาแหน่่งใน่บัริษัที่จดที่ะเบั่ยุน่อื�น่
ไม�ม่

การดำารงตำำาแหน่่งใน่บัริษัที่ที่่� ไม่ใช่่บัริษัที่จดที่ะเบั่ยุน่/องคุ์กรอื�น่
2549 - ปัีจจุบนั Head of Equities -  บริษัทัหลัักทรพัย์จดัการ กอิงทน่  
 Thailand อิเบอิร์ดน่ สแตนดาร์ด (ปีระเทศไทย จำากดั
2549 - เม.ย. 2561 ผูู้�จดัการกอิงทน่อิาวุโส  บริษัทัหลัักทรพัย์จดัการกอิงทน่
 Asia Equities อิเบอิร์ดน่ สแตนดาร์ด (ปีระเทศไทย จำากัด
2560 - ปัีจจุบนั กรรมการ สมาคม ซเ่อิฟเอิ ไทยแลันด์
2545 – 2549 ผูู้�จดัการ ความสมัพนัธ์ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย
 ลักูค�า ฝ่่ายสหบรรษัทัธนกจิ
2542 – 2545 Assistant Vice President Merrill Lynch Investment Managers
 

น่ายุออเสูน่ การบัริสูุที่ธ์ิ์

163บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

อายุ	:	52	ปี

ตำาแหุ้น่งในปัจจุบัน
•	 ผูู้้อำานวยการฝ่่ายบัญชุ่และการเงิน	

	 (ผูู้้รับผู้ิดูชุอบสูงสุดูในสายงานบัญชุ่และการเงิน)	
•	 	เลข้านุการ

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 วันทีุ�  ณ วันทีุ� เปลี�ยนแปลง
 3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564  เพิ�มี/ลด้

1. ตนเอง	 ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่	

2. ค้่สมีรส ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่	

3. บุตรทีุ�ยังไม่ีบรรลุนิติภาวะ	 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

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ไม่ม่

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/องค์กรอื�น
2562	-	ปัจจุบนั	 กรรมการ	 บริษััที่	ที่ค่	ดูเ่วลลอปเมนท์ี่	จำากัดู
2563	-	ปัจจุบนั	 กรรมการ	 บริษััที่	อัลลอย	โซึ่ลูชุั�นส์	เอเชุย่	จำากดัู	
	 	 (เดูมิชุ่�อ	“บริษัทัี่	ดูแ่อนด์ูดูบับลวิ	(เอเชุย่)	จำากดัู”)
2563	-	ปัจจุบนั	 กรรมการ	 บริษััที่	แสนสรา	ไลฟ์สไตล์	เซึ่อร์วิส	จำากดัู

นางสาวมีิศรา วงศ์สินศิริกุล

อายุ	:	46	ปี

ตำาแหุ้น่งในปัจจุบัน
•	 ผูู้้จัดูการอาวุโสฝ่่ายพัฒนาและบริหารผู้ลิตภัณฑ์	

คุณวุฒิทุางการศึกษาส้งสุด้/ประวัติการอบรมี
•	 ปริญญาตรี

	 วิที่ยาการจัดูการ
	 มหาวิที่ยาลัยราชุภัฎธนบุรี

ประวัติการกระทุำาผู้ิด้กฎหุ้มีายในระยะเวลา 10 ปี ทุี�ผู้่านมีา
ไม่ม่
ความีสัมีพันธ์ทุางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมีการและผู้้�บริหุ้าร
ไม่ม่

สัด้ส่วนการถืือหุุ้�นในบริษัทุ  ณ วันทีุ�  ณ วันทีุ� เปลี�ยนแปลง
 3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564  เพิ�มี/ลด้

1. ตนเอง	 625		 625		 0

2. ค้่สมีรส ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่	

3. บุตรทีุ�ยังไม่ีบรรลุนิติภาวะ	 ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่

ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ไม่ม่

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/องค์กรอื�น
ไม่ม่

นางสาวนนทุชา พรเพิ�มีสุข



CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนบ

164 บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

อายุ	:	43	ปี

ตำาแหุ้น่งในปัจจุบัน
•	 ผูู้้จัดูการอาวุโสฝ่่ายเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ	

คุณวุฒิทุางการศึกษาส้งสุด้/ประวัติการอบรมี
•	 ปริญญาตรี

	 บริหารธุรกิจ	สาข้าบัญชุ่
	 มหาวิที่ยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการกระทุำาผู้ิด้กฎหุ้มีายในระยะเวลา 10 ปี ทุี�ผู้่านมีา
ไม่ม่
ความีสัมีพันธ์ทุางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมีการและผู้้�บริหุ้าร
ไม่ม่

สัด้ส่วนการถืือหุุ้�นในบริษัทุ  ณ วันทีุ�  ณ วันทีุ� เปลี�ยนแปลง
 3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564  เพิ�มี/ลด้

1. ตนเอง	 230,625			 140,625			 (90,000)

2. ค้่สมีรส ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่	

3. บุตรทีุ�ยังไม่ีบรรลุนิติภาวะ	 ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่

ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ไม่ม่

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/องค์กรอื�น
ไม่ม่

นางสาวพัชรี เก๊อะเจริญ

อายุ	:	42	ปี

ตำาแหุ้น่งในปัจจุบัน
•	 ผูู้้จัดูการฝ่่ายบัญชุ่	(ผูู้้ควบคุมการที่ำาบัญชุ่)	

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 วันทีุ�  ณ วันทีุ� เปลี�ยนแปลง
 3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564  เพิ�มี/ลด้

1. ตนเอง	 625			 625			 0

2. ค้่สมีรส ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่	

3. บุตรทีุ�ยังไม่ีบรรลุนิติภาวะ	 ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่

ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ไม่ม่

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/องค์กรอื�น
ไม่ม่

นางสาววิชุตา สิงหุ้์สุข 



CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนบ

164 บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

อายุ	:	43	ปี

ตำาแหุ้น่งในปัจจุบัน
•	 ผูู้้จัดูการอาวุโสฝ่่ายเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ	

คุณวุฒิทุางการศึกษาส้งสุด้/ประวัติการอบรมี
•	 ปริญญาตรี

	 บริหารธุรกิจ	สาข้าบัญชุ่
	 มหาวิที่ยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการกระทุำาผู้ิด้กฎหุ้มีายในระยะเวลา 10 ปี ทุี�ผู้่านมีา
ไม่ม่
ความีสัมีพันธ์ทุางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมีการและผู้้�บริหุ้าร
ไม่ม่

สัด้ส่วนการถืือหุุ้�นในบริษัทุ  ณ วันทีุ�  ณ วันทีุ� เปลี�ยนแปลง
 3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564  เพิ�มี/ลด้

1. ตนเอง	 230,625			 140,625			 (90,000)

2. ค้่สมีรส ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่	

3. บุตรทีุ�ยังไม่ีบรรลุนิติภาวะ	 ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่

ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ไม่ม่

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/องค์กรอื�น
ไม่ม่

นางสาวพัชรี เก๊อะเจริญ

อายุ	:	42	ปี

ตำาแหุ้น่งในปัจจุบัน
•	 ผูู้้จัดูการฝ่่ายบัญชุ่	(ผูู้้ควบคุมการที่ำาบัญชุ่)	

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 วันทีุ�  ณ วันทีุ� เปลี�ยนแปลง
 3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564  เพิ�มี/ลด้

1. ตนเอง	 625			 625			 0

2. ค้่สมีรส ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่	

3. บุตรทีุ�ยังไม่ีบรรลุนิติภาวะ	 ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่

ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ไม่ม่

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/องค์กรอื�น
ไม่ม่

นางสาววิชุตา สิงหุ้์สุข 

165บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

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

ประวัติการกระทุำาผู้ิด้กฎหุ้มีายในระยะเวลา 10 ปี ทุี�ผู้่านมีา
ไม่ม่
ความีสัมีพันธ์ทุางครอบครัวระหุ้ว่างกรรมีการและผู้้�บริหุ้าร
ไม่ม่

นายจิรพงษ์ ภาชนะสุวรรณ
สัด้ส่วนการถืือหุุ้�นในบริษัทุ  ณ วันทีุ�  ณ วันทีุ� เปลี�ยนแปลง
 3 ธันวาคมี 2563 14 ธันวาคมี 2564  เพิ�มี/ลด้

1. ตนเอง	 ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่

2. ค้่สมีรส ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่	

3. บุตรทีุ�ยังไม่ีบรรลุนิติภาวะ	 ไม่ม่	 ไม่ม่	 ไม่ม่

ประสบการณ์การทุำางาน 5 ปีย�อนหุ้ลัง และ/หุ้รือตำาแหุ้น่งทุี�สำาคัญ

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุจด้ทุะเบียนอื�น
ไม่ม่

การด้ำารงตำาแหุ้น่งในบริษัทุทุี� ไมี่ใช่บริษัทุจด้ทุะเบียน/องค์กรอื�น
ไม่ม่

ตารางแสดงการดำารงตำาแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษััท

ชื่อ – สกุล
Board of 
Directors

Audit Commitee
Nomination & 
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 /
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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

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษััทย่อย
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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

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษััทย่อย

167บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

เอกสารแนบ 3
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�กิับดูำแลิที�เกิี�ยวข้อง 
ริะเบียบข้อบังคับ นิโยบ�ยกิ�ริกิำ�กิับดำูแลิกิิจกิ�ริ แลิะจริริย�บริริณธุุริกิิจของกิลิุ�มบริิษััท แลิะจะนิำ�เสนิอต้�อฝ้่�ยบริิห�ริ
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภททรัพย์สิน ลักษัณะกรรมสิทธิ์ การใช้งาน
มูลค่าตามบัญชี

(บาท)
ภาระผูกพัน

1. ที่ดิน เป็นเจ้าของ ที่ตั้งอาคารสำานักงาน
และคลังสินค้า

39,271,633.15 ไม่มีภาระผูกพัน

2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน เป็นเจ้าของ ที่ตั้งอาคารสำานักงาน
และคลังสินค้า

59,691,896.75 ไม่มีภาระผูกพัน

3. อาคารสำานักงานขาย เป็นเจ้าของ ที่ตั้งอาคารสำานักงาน 848,036.28 ไม่มีภาระผูกพัน

4. ส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจ้าของ ที่ตั้งอาคารสำานักงาน
และคลังสินค้า

46,437,466.90 ไม่มีภาระผูกพัน

5. ระบบสาธารณูปโภค เป็นเจ้าของ ที่ตั้งอาคารสำานักงาน 80,012,353.43 ไม่มีภาระผูกพัน

6. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน เป็นเจ้าของ ใช้สำาหรับผลิตสินค้า 9,591,039.58 ไม่มีภาระผูกพัน

7. อุปกรณ์คลังสินค้า เป็นเจ้าของ ใช้ที่บริษััท 365,843.99 ไม่มีภาระผูกพัน

8. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้สำานักงาน เป็นเจ้าของ ใช้ที่บริษััท 15,725,677.36 ไม่มีภาระผูกพัน

9. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ห้องตัวอย่าง
และสำานักงานขาย

เป็นเจ้าของ ใช้ที่บริษััท 523,371.02 ไม่มีภาระผูกพัน

10. เครื่องใช้ในการดำาเนินงาน เป็นเจ้าของ ใช้ที่บริษััท 1,478,543.49 ไม่มีภาระผูกพัน

11. ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ ใช้ที่บริษััท 518,633.78 มูลค่าตามบัญชี จำานวน 
2,502,615.97 บาท
อยู่ภายใต้สัญญาเช่า 

ทางการเงิน

12. งานระหว่างก่อสร้าง เป็นเจ้าของ ใช้ที่บริษััท 401,384.00 ไม่มีภาระผูกพัน

ริวมทริัพย์สิน 254,865,879.73

 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (401,384.00)

 รวมีทุรัพย์สินสุทุธิ 254,464,495.73

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 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

เป็นเจ้าของ ใช้ที่บริษััท 1,725,862.60 ไม่มีภาระผูกพัน

4. ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ เป็นเจ้าของ ใช้ที่บริษััท 2,750,000.00 ไม่มีภาระผูกพัน

ริวมสินทริัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 19,180,219.69

เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
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1. ที่ดิน เป็นเจ้าของ ที่ตั้งอาคารสำานักงาน
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39,271,633.15 ไม่มีภาระผูกพัน

2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน เป็นเจ้าของ ที่ตั้งอาคารสำานักงาน
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46,437,466.90 ไม่มีภาระผูกพัน

5. ระบบสาธารณูปโภค เป็นเจ้าของ ที่ตั้งอาคารสำานักงาน 80,012,353.43 ไม่มีภาระผูกพัน

6. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน เป็นเจ้าของ ใช้สำาหรับผลิตสินค้า 9,591,039.58 ไม่มีภาระผูกพัน

7. อุปกรณ์คลังสินค้า เป็นเจ้าของ ใช้ที่บริษััท 365,843.99 ไม่มีภาระผูกพัน

8. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้สำานักงาน เป็นเจ้าของ ใช้ที่บริษััท 15,725,677.36 ไม่มีภาระผูกพัน

9. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ห้องตัวอย่าง
และสำานักงานขาย

เป็นเจ้าของ ใช้ที่บริษััท 523,371.02 ไม่มีภาระผูกพัน

10. เครื่องใช้ในการดำาเนินงาน เป็นเจ้าของ ใช้ที่บริษััท 1,478,543.49 ไม่มีภาระผูกพัน

11. ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ ใช้ที่บริษััท 518,633.78 มูลค่าตามบัญชี จำานวน 
2,502,615.97 บาท
อยู่ภายใต้สัญญาเช่า 

ทางการเงิน

12. งานระหว่างก่อสร้าง เป็นเจ้าของ ใช้ที่บริษััท 401,384.00 ไม่มีภาระผูกพัน

ริวมทริัพย์สิน 254,865,879.73

 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (401,384.00)

 รวมีทุรัพย์สินสุทุธิ 254,464,495.73
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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

เป็นเจ้าของ ใช้ที่บริษััท 1,725,862.60 ไม่มีภาระผูกพัน

4. ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ เป็นเจ้าของ ใช้ที่บริษััท 2,750,000.00 ไม่มีภาระผูกพัน

ริวมสินทริัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 19,180,219.69

เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

169บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

ในนามบริษััท บิวเดอสมาร์ท จำากัด (มหาชน)

ที่ตั้ง เจ้าของกรรมสิทธิ์ รายละเอียดสัญญา

- สำานักงานใหญ่ 
เลขที่ 905/7 ถึนนพระราม 3 
ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร

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

โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษัียณอายุระหว่างพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภททรัพย์สิน
ลักษัณะ

กรรมสิทธิ์
การใช้งาน

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

ภาระผูกพัน

1. โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษัียณอายุ
ระหว่างพัฒนา

เป็นเจ้าของ ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่า
ดำาเนินงานและสัญญา

จัดหาเงิน

160,845,022.37 ไม่มีภาระผูกพัน

ริวม 160,845,022.37

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภททรัพย์สิน
ลักษัณะ

กรรมสิทธิ์
การใช้งาน

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

ภาระผูกพัน

1. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
-  โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษัียณ 

อายุ ประเภทวิลล่า

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�



CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนบ

170 บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

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

ที่ตั้ง เจ้าของกรรมสิทธิ์ รายละเอียดสัญญา

- โรงงาน เลขที่ 634 หมู่ 3 ถึนนพุทธรักษัา 
ตำาบลแพรกษัา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

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

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

นางสาวกิมเอ็ง แซ่เตีย 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 
3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร

1. นางวัลภา นุชปานทอง
2. นายมนัส ท่านเจริญ
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 ภาณุพัฒนพงศ์ 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) 

บริษััท ทีดับบลิวแซด 
คอร์ปอเรช่ัน จำากัด (มหาชน)

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

ที่ตั้ง เจ้าของกรรมสิทธิ์ รายละเอียดสัญญา

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

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

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

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

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

ในนามบริษััท แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จำากัด (บริษััทย่อย)

ที่ตั้ง เจ้าของกรรมสิทธิ์ รายละเอียดสัญญา

- ที่ดินและอาคารสโมสรและทรัพย์สิน
ส่วนกลางของโครงการที่อยู่อาศัย
เพ่ือผู้เกษีัยณอายุแสนสรา ตำาบลหินเหล็กไฟ 
อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

บมจ.บิวเดอสมาร์ท อายุสัญญา 30 ปี
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ถึึง 11 ธันวาคม 2592
อัตราค่าเช่าเดือนละ 175,000 บาท 



CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดำูแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนบ

170 บริิษััท บิวเดอสมาริ์ท จำำากััด (มหาชน) ริายงานปริะจำำาปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

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

ที่ตั้ง เจ้าของกรรมสิทธิ์ รายละเอียดสัญญา

- โรงงาน เลขที่ 634 หมู่ 3 ถึนนพุทธรักษัา 
ตำาบลแพรกษัา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

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

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

นางสาวกิมเอ็ง แซ่เตีย 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 
3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร

1. นางวัลภา นุชปานทอง
2. นายมนัส ท่านเจริญ
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 ภาณุพัฒนพงศ์ 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) 

บริษััท ทีดับบลิวแซด 
คอร์ปอเรช่ัน จำากัด (มหาชน)

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

ที่ตั้ง เจ้าของกรรมสิทธิ์ รายละเอียดสัญญา

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

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

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

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

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

ในนามบริษััท แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จำากัด (บริษััทย่อย)

ที่ตั้ง เจ้าของกรรมสิทธิ์ รายละเอียดสัญญา

- ที่ดินและอาคารสโมสรและทรัพย์สิน
ส่วนกลางของโครงการที่อยู่อาศัย
เพ่ือผู้เกษีัยณอายุแสนสรา ตำาบลหินเหล็กไฟ 
อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

บมจ.บิวเดอสมาร์ท อายุสัญญา 30 ปี
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ถึึง 11 ธันวาคม 2592
อัตราค่าเช่าเดือนละ 175,000 บาท 
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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 เน่ืองสิทธ์ิ 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 เน่ืองสิทธ์ อายุสัญญา 3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 ถึึง 8 มกราคม 2567
อัตราค่าเช่าเดือนละ 87,500.00 บาท

- ห้องตัวอย่าง Apartment A Unite A1-02 
ของโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษัียณอายุ
แสนสรา ตำาบลหินเหล็กไฟ 
อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวสรีนา เน่ืองสิทธ์ และ 
Mr. CAO LI

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

สรุปสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ

บันทึกข้อตกลงการแต่งตั้งตัวแทนจำาหน่าย

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

วันที่ทำาบันทึกั : 20 ธันวาคม 2550

สาริะสำาคัญของบันทึกัข้อตกัลง : 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

ริะยะเวลาผูกัพัน : บันทึกข้อตกลงมีอายุ 1 ปี และกรณีที่ไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา ให้ถึือว่าคู่สัญญา
ตกลงต่ออายุสัญญานี้ออกไปอีกคราวละ 1 ปี ตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ทุกประการ

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

ขอบเขตอำานาจำของกัฎหมาย : บันทึกข้อตกลงฉบับนี้และบรรดาสัญญาต่างๆ ระหว่าง Gyproc และ BSM จะใช้บังคับและแปลความตาม
กฎหมายไทย
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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
ปีริะเมินิริ�ค�ทริัพีย์สินิอิสริะที�อยู�ภั�ยใต้้กิ�ริรัิบริองของ
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

ริวมทั�งสิ�นิ 205,100,000 บ�ท สำ�หรัิบในิปีี 2564 บริิษััท
พีิจ�ริณ�ว�� ริ�ค�ปีริะเมินิดำังกิลิ��วไดำ้พีิจ�ริณ�ข้อมูลิเกิี�ยวกิับ
สถ�นิกิ�ริณ์ COVID-19 แลิ้ว ดำังนิั�นิ ริ�ค�ยุต้ิธุริริมของ
อสังห�ริิมทริัพีย์เพี่�อกิ�ริลิงทุนิจึงไม�แต้กิต้��งจ�กิที�เคยปีริะเมินิ
ไว้เดำิมอย��งเปี็นิส�ริะสำ�คัญ่
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“นโยบายและแนวปฏิิบัติการกำากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม บริษััทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซ์ของบริษััท www.bsmgroup.asia ภายใต้หมวด นักลงทุนสัมพันธ์”

เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิิบัติการกำากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
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เว็บไซ์ของบริษััท www.bsmgroup.asia ภายใต้หมวด นักลงทุนสัมพันธ์”

เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิิบัติการกำากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
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รายงานคณะกรรมีการตรวจสอบต่อผู้้�ถืือหุุ้�น

เรียน ท่านผู้ถืึอหุ้น 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�แลิะคว�มริับผิดำชอบที�ไดำ้กิำ�หนิดำไว้ ซั่ึ�งสอดำคลิ้องกัิบข้อกิำ�หนิดำแลิะแนิวท�งปีฏิิบัต้ิที�ดำีสำ�หริับคณะกิริริมกิ�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 
แลิะผู้เกิี�ยวข้อง ริ�วมปีริะชุมต้�มว�ริะต้��งๆ เพ่ี�อสอบถ�มข้อมูลิ
ในิปีริะเดำน็ิต้��งๆ ที�เกิี�ยวข้องเพี่�อให้กิ�ริต้ริวจสอบแลิะกิ�ริสอบท�นิ
มีปีริะสิทธุิผลิแลิะปีริะสิทธุิภั�พีเพีิ�มขึ�นิ

สริุปีส�ริะสำ�คัญ่ในิกิ�ริปีฏิิบัต้ิหนิ้�ที�ริะหว��งปีี 2564 แลิะ
คว�มเห็นิของคณะกิริริมกิ�ริ ดำังนิี�

1. สอบทานความถูึกต้องของรายงานทางการเงินและ
ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษััท
คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบไดำ้สอบท�นิข้อมูลิที�สำ�คัญ่ของริ�ยง�นิ
ท�งกิ�ริเงินิทั�งริ�ยไต้ริม�สแลิะปีริะจำ�ปีี2564 สิ�นิสุดำ ณ วันิที� 
31 ธุันิว�คม 2564 ของบริิษััท แลิะบริิษััทย�อย สอบท�นิปีริะเดำ็นิ
สำ�คัญ่ที�เกิี�ยวกิับนิโยบ�ยกิ�ริบัญ่ชี ริวมถึงสอบท�นิริ�ยกิ�ริ
ริะหว��งกิันิ แลิะริ�ยกิ�ริที�เกิี�ยวโยงกิันิหริ่อริ�ยกิ�ริที�อ�จมี
คว�มขัดำแย้งท�งผลิปีริะโยชนิ์ 

กิ�ริสอบท�นิไดำ้สอบถ�มผู้สอบบัญ่ชีในิเริ่�องคว�มถูกิต้้อง 
คว�มคริบถ้วนิของงบกิ�ริเงินิ กิ�ริปีรัิบปีรุิงริ�ยกิ�ริบัญ่ชีที�
สำ�คัญ่ กิ�ริปีริะม�ณกิ�ริท�งบัญ่ชีซั่ึ�งมีผลิกิริะทบต้�องบกิ�ริเงินิ
คว�มเพีียงพีอแลิะคว�มเหม�ะสมของวิธุีกิ�ริบันิทึกิบัญ่ชี 
ขอบเขต้กิ�ริต้ริวจสอบ กิ�ริเปีิดำเผยข้อมูลิอย��งถูกิต้้องคริบถ้วนิ 
เพีียงพีอ แลิะคว�มมีอิสริะของผู้สอบบัญ่ชี เพี่�อให้มั�นิใจว��
กิ�ริจัดำทำ�งบกิ�ริเงินิเปี็นิไปีต้�มข้อกิำ�หนิดำของกิฎหม�ยแลิะ

ม�ต้ริฐ�นิบัญ่ชีต้�มหลิักิกิ�ริบัญ่ชีที�ริับริองทั�วไปี มีคว�มเช่�อถ่อ
ไดำ้ ทันิเวลิ�ริวมทั�งมีกิ�ริเปีิดำเผยข้อมูลิอย��งเพีียงพีอ เพี่�อเปี็นิ
ปีริะโยชนิ์ต้�อผู้ใช้งบกิ�ริเงินิ

ในิกิ�ริพิีจ�ริณ�ไดำ้เชิญ่ผู้บริิห�ริสูงสุดำฝ้่�ยบัญ่ชีเข้�ริ�วมปีริะชุม
เพี่�อชี�แจงในิปีริะเดำ็นิต้��งๆ กิ�อนิให้คว�มเห็นิชอบแลิะนิำ�เสนิอ
ต้�อคณะกิริริมกิ�ริบริิษััทเพี่�อพีิจ�ริณ�อนิุมัต้ิ

คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบมีคว�มเห็นิสอดำคลิ้องกัิบผู้สอบบัญ่ชี
ว�� บริิษััทมีกิริะบวนิกิ�ริจัดำทำ�ริ�ยง�นิท�งกิ�ริเงินิมีกิ�ริควบคุม
ภั�ยในิที�เพีียงพีอ แลิะส�ม�ริถเช่�อมั�นิไดำ้ว�� บริิษััทไดำ้จัดำทำ�
ริ�ยง�นิท�งกิ�ริเงนิิขึ�นิต้�มหลิกัิกิ�ริบัญ่ชทีี�ริบัริองทั�วไปี ได้ำแสดำง

ฐ�นิะท�งกิ�ริเงินิแลิะผลิกิ�ริดำำ�เนิินิง�นิของบริิษััทอย��งถูกิต้้อง
ต้�มควริในิส�ริะสำ�คัญ่ มีกิ�ริเปีิดำเผยข้อมูลิอย��งเพีียงพีอ 
ทันิต้�อเวลิ� แลิะเปี็นิปีริะโยชนิ์ต้�อผู้ถ่อหุ้นิ นิักิลิงทุนิ แลิะผู้ใช้
งบกิ�ริเงินิ

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบไดำ้สอบท�นิคว�มเพีียงพีอของริะบบ
กิ�ริควบคุมภั�ยในิ แลิะไดำ้ให้คว�มเห็นิว�� ริะบบกิ�ริควบคุม
ภั�ยในิของบริิษััทมีปีริะสิทธุิภั�พีเพีียงพีอในิกิ�ริดำำ�เนิินิธุุริกิิจ 
โดำยไม�พีบปีริะเดำ็นิที� เปี ็นิส�ริะสำ�คัญ่อันิอ�จจะกิริะทบต้�อ
กิ�ริดำำ�เนิินิกิิจกิ�ริของบริิษััท

เอกสารแนบ 6
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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3. สอบทานการปฏิิบัติตามกฎหมาย
คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบไดำ้สอบท�นิแลิะกิำ�กิับดำูแลิให้บริิษััท
แลิะบริิษััทย�อยปีฏิิบัต้ิต้�มกิฎริะเบียบ นิโยบ�ย แลิะดำำ�เนิินิ
กิิจกิ�ริต้��งๆ อย��งถูกิต้้องต้�มกิฎหม�ยว��ดำ้วยหลิักิทริัพีย์แลิะ
ต้ลิ�ดำหลิกัิทริพัีย ์ขอ้กิำ�หนิดำของคณะกิริริมกิ�ริกิำ�กิบัหลิกัิทริพัีย์
แลิะต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ ต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์แห�งปีริะเทศัไทย แลิะ
กิฎหม�ยที�เกิี�ยวข้องกิับธุุริกิิจของบริิษััท 

คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบไม�พีบข้อบ�งชี�ที�ทำ�ให้เช่�อว�� มข้ีอบกิพีริ�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
คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบไดำ้พีิจ�ริณ�คัดำเลิ่อกิผู้สอบบัญ่ชี  
โดำยพีิจ�ริณ�ถึงคว�มเปี็นิอิสริะของผู ้สอบบัญ่ชี คุณภั�พี

ของผลิง�นิกิ�ริต้ริวจสอบที�ผ��นิม� ทักิษัะ คว�มริู้คว�มส�ม�ริถ
แลิะปีริะสบกิ�ริณ์ของผู ้สอบบัญ่ชี ริวมถึงคว�มเหม�ะสม
ของค��สอบบัญ่ชี 

คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ มีมต้ิ เสนิอริ�ยช่�อผู ้สอบบัญ่ชี
(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) 

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. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึึงประเด็น
การเปิดเผยข้อมูล
คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบมีกิ�ริสอบท�นิคว�มเหม�ะสมเกิี�ยวกัิบ
วิธุีปีฏิิบัต้ิในิกิ�ริเข้�ทำ�ริ�ยกิ�ริที�เกิี�ยวโยงกิันิหริ่อริ�ยกิ�ริที�อ�จ
มีคว�มขัดำแย้งท�งผลิปีริะโยชนิ์ที�เกิิดำขึ�นิในิริะหว��งปีี โดำยบริริจุ
เข้�เปี็นิว�ริะในิกิ�ริปีริะชุม แลิะไดำ้มีกิ�ริทบทวนิกิ�ริเปีิดำเผย
ข้อมูลิที�เกิี�ยวข้องเพี่�อให้ถูกิต้้องแลิะคริบถ้วนิ เปี็นิไปีต้�ม
กิฎหม�ยแลิะขอ้กิำ�หนิดำของคณะกิริริมกิ�ริกิำ�กิบัหลิกัิทริพัียแ์ลิะ
ต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์แห�งปีริะเทศัไทย

6. คณะกรรมการฯได้จัดทำารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปีของบริษััทเป็นประจำาทุกปี 

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเสี่ยงในการ
ดำาเนินงานของกลุ่มบริษััท และได้นำาเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการเพื่อพิจารณาและหาแนวทางในการป้องกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ทั�งนิี� คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบไดำ้ปีฏิิบัต้ิหนิ้�ที�ต้�มขอบเขต้
หนิ้�ที�คว�มริับผิดำชอบอย��งคริบถ้วนิ ดำ้วยคว�มริอบคอบแลิะ
มีคว�มเปี็นิอิสริะ เพี่�อปีริะโยชนิ์สูงสุดำของ บริิษััท

 (ในินิ�มของคณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ)
 นายมิาร์ค เดวิด เรมิ่แจน
 ประธานกรรมิการตรวจสิอบ

ริ�ยช่�อผู้สอบบัญ่ชีที�จะเสนิอให้เปี็นิผู้สอบบัญ่ชีบริิษััท ปีริะจำ�ปีี 2565 ดำังนิี�
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3. สอบทานการปฏิิบัติตามกฎหมาย
คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบไดำ้สอบท�นิแลิะกิำ�กิับดำูแลิให้บริิษััท
แลิะบริิษััทย�อยปีฏิิบัต้ิต้�มกิฎริะเบียบ นิโยบ�ย แลิะดำำ�เนิินิ
กิิจกิ�ริต้��งๆ อย��งถูกิต้้องต้�มกิฎหม�ยว��ดำ้วยหลิักิทริัพีย์แลิะ
ต้ลิ�ดำหลิกัิทริพัีย ์ขอ้กิำ�หนิดำของคณะกิริริมกิ�ริกิำ�กิบัหลิกัิทริพัีย์
แลิะต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์ ต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์แห�งปีริะเทศัไทย แลิะ
กิฎหม�ยที�เกิี�ยวข้องกิับธุุริกิิจของบริิษััท 

คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบไม�พีบข้อบ�งชี�ที�ทำ�ให้เช่�อว�� มข้ีอบกิพีริ�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
คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบไดำ้พีิจ�ริณ�คัดำเลิ่อกิผู้สอบบัญ่ชี  
โดำยพีิจ�ริณ�ถึงคว�มเปี็นิอิสริะของผู ้สอบบัญ่ชี คุณภั�พี

ของผลิง�นิกิ�ริต้ริวจสอบที�ผ��นิม� ทักิษัะ คว�มริู้คว�มส�ม�ริถ
แลิะปีริะสบกิ�ริณ์ของผู ้สอบบัญ่ชี ริวมถึงคว�มเหม�ะสม
ของค��สอบบัญ่ชี 

คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ มีมต้ิ เสนิอริ�ยช่�อผู ้สอบบัญ่ชี
(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) 

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. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึึงประเด็น
การเปิดเผยข้อมูล
คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบมีกิ�ริสอบท�นิคว�มเหม�ะสมเกิี�ยวกัิบ
วิธุีปีฏิิบัต้ิในิกิ�ริเข้�ทำ�ริ�ยกิ�ริที�เกิี�ยวโยงกิันิหริ่อริ�ยกิ�ริที�อ�จ
มีคว�มขัดำแย้งท�งผลิปีริะโยชนิ์ที�เกิิดำขึ�นิในิริะหว��งปีี โดำยบริริจุ
เข้�เปี็นิว�ริะในิกิ�ริปีริะชุม แลิะไดำ้มีกิ�ริทบทวนิกิ�ริเปีิดำเผย
ข้อมูลิที�เกิี�ยวข้องเพี่�อให้ถูกิต้้องแลิะคริบถ้วนิ เปี็นิไปีต้�ม
กิฎหม�ยแลิะขอ้กิำ�หนิดำของคณะกิริริมกิ�ริกิำ�กิบัหลิกัิทริพัียแ์ลิะ
ต้ลิ�ดำหลิักิทริัพีย์แห�งปีริะเทศัไทย

6. คณะกรรมการฯได้จัดทำารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปีของบริษััทเป็นประจำาทุกปี 

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเสี่ยงในการ
ดำาเนินงานของกลุ่มบริษััท และได้นำาเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการเพื่อพิจารณาและหาแนวทางในการป้องกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ทั�งนิี� คณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบไดำ้ปีฏิิบัต้ิหนิ้�ที�ต้�มขอบเขต้
หนิ้�ที�คว�มริับผิดำชอบอย��งคริบถ้วนิ ดำ้วยคว�มริอบคอบแลิะ
มีคว�มเปี็นิอิสริะ เพี่�อปีริะโยชนิ์สูงสุดำของ บริิษััท

 (ในินิ�มของคณะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ)
 นายมิาร์ค เดวิด เรมิ่แจน
 ประธานกรรมิการตรวจสิอบ

ริ�ยช่�อผู้สอบบัญ่ชีที�จะเสนิอให้เปี็นิผู้สอบบัญ่ชีบริิษััท ปีริะจำ�ปีี 2565 ดำังนิี�
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รายงานของคณะกรรมีการสรรหุ้า และพิจารณาค่าตอบแทุน

เรียน ท่านผู้ถืึอหุ้น บริษััท บิวเดอสมาร์ท จำากัด (มหาชน)

คณะกิริริมกิ�ริสริริห� แลิะพีิจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิ บริิษััท 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� แลิะพิีจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิได้ำมกีิ�ริ
ปีริะชมุ 1 คริั�ง ทั�งนีิ� มรีิ�ยลิะเอยีดำกิ�ริเข้�ริ�วมปีริะชุมของคณะกิริริมกิ�ริสริริห�แต้�ลิะท��นิ ดำังนิี�

สริุปีส�ริะสำ�คัญ่ในิกิ�ริปีฏิิบัต้ิหนิ้�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. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษััท 
คณะกิริริมกิ�ริสริริห�ไดำ้ทบทวนิแลิะพีิจ�ริณ�โคริงสริ้�งของ 
คณะกิริริมกิ�ริบริิษััท ทั�งในิเร่ิ�องของจำ�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�ะสมกัิบลิักิษัณะ
เฉพี�ะของบริิษััท แลิะคว�มเปี็นิอิสริะเปี็นิไปีต้�มหลิักิเกิณฑ์์ 
ที�สำ�นิักิง�นิ กิ.ลิ.ต้. กิำ�หนิดำ

3. พิจารณาสรรหากรรมการ
3.1 ดำ ้วยคณะกิริริมกิ�ริ ต้ริะหนิักิถึงคว�มสำ�คัญ่ของ

กิ�ริกิำ�กิับดำูแลิกิิจกิ�ริที�ดำี จึงเชิญ่ผู้ถ่อหุ้นิเสนิอว�ริะ
กิ�ริปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิ แลิะเสนิอช่�อบุคคลิที�มี
คุณสมบัต้ิ เหม�ะสมเพี่�อเข้� รัิบกิ�ริคัดำเลิ่อกิเปี็นิ

กิริริมกิ�ริบริิษััท สำ�หรัิบกิ�ริปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิ 
ปีริะจำ�ปีี 2564 ลิ�วงหนิ้� โดำยผู้ถ่อหุ้นิส�ม�ริถเสนิอ
ว�ริะกิ�ริปีริะชุม แลิะ/หริ่อ เสนิอช่�อบุคคลิเพี่�อเข้�ริับ
กิ�ริคัดำเลิ่อกิเปี็นิกิริริมกิ�ริบริิษััท ต้�มหลัิกิเกิณฑ์์ที�
บริิษััทกิำ�หนิดำ ซั่ึ�งบริิษััทไดำ้เผยแพีริ�หลิักิเกิณฑ์์ดำังกิลิ��ว
ไว้บนิเว็บไซั่ต้์ของบริิษััท 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 เพ่ี�อพีิจ�ริณ�แลิะอนิุมัต้ิ
กิ�ริเลิ่อกิต้ั�งกิริริมกิ�ริ จำ�นิวนิ 3 ท��นิจ�กิทั�งหมดำ 
3 ท��นิที�คริบกิำ�หนิดำออกิต้�มว�ริะ ค่อ นิ�ยวริุต้ม์ 
ภั�ณุพีัฒนิพีงศั์ , นิ�งส�วพีิชญ่์ธุิดำ� ภั�ณุพีัฒนิพีงศั์ 
แลิะ นิ�ยออเสนิ กิ�ริบริิสุทธุิ� ให้กิลิับเข้�ม�ดำำ�ริง
ต้ำ�แหนิ่งต้�มเดำิมต้�อไปีอีกิว�ริะหนิึ�ง เนิ่�องจ�กิบุคคลิ
ดำงักิลิ��วเป็ีนิผูมี้คว�มริูค้ว�มส�ม�ริถที�เป็ีนิคณุปีริะโยชน์ิ
ต้�อบริิษััท 

เอกสารแนบ 7
รายงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
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4. พิจาณาค่าตอบแทนประจำาปีของกรรมการ
คณะกิริริมกิ�ริพิีจ�ริณ�ทบทวนิค��ต้อบแทนิปีริะจำ�ปีีของ
กิริริมกิ�ริ แลิะเสนิอต้�อที�ปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิปีริะจำ�ปีี 2564 
เพี่�อพีิจ�ริณ�แลิะอนิุมัต้ิกิ�ริกิำ�หนิดำค��ต้อบแทนิกิริริมกิ�ริแลิะ
กิริริมกิ�ริต้ริวจสอบปีริะจำ�ปีี 2564 แลิะพีิจ�ริณ�อนิุมัต้ิในิ
หลิักิกิ�ริสำ�หริับกิ�ริจ��ยเงินิโบนิัสกิริริมกิ�ริปีริะจำ�ปีี2564 โดำย
มีริ�ยลิะเอียดำค��ต้อบแทนิ ดำังนิี�

(1) ค��เบี�ยปีริะชุมกิริริมกิ�ริแลิะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบต้�อกิ�ริ
ปีริะชุม ซั่ึ�งมีอัต้ริ�เท��กิับปีี 2563 ดำังนิี�

• ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริ 
 25,000 บ�ท (สองหม่�นิห้�พีันิบ�ท) ต้�อคริั�ง
• ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ 
 25,000 บ�ท (สองหม่�นิห้�พีันิบ�ท) ต้�อคริั�ง
• กิริริมกิ�ริแลิะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ 
 20,000 บ�ท (สองหม่�นิบ�ท) ต้�อคริั�ง

ทั�งนิี� ค��เบี�ยปีริะชุมกิริริมกิ�ริแลิะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ ปีริะจำ�ปีี 
2564 ริวมทั�งสิ�นิไม�เกิินิ 2,280,000 บ�ท (สองลิ้�นิสองแสนิ
แปีดำหม่�นิบ�ท)

(2)  หลิักิกิ�ริกิำ�หนิดำเงินิโบนิัสสำ�หริับปีี 2564 อนิุมัต้ิไว้ดำังนิี� 
• จะพีิจ�ริณ�จ��ยโบนิัสกิริริมกิ�ริ เม่�อผลิปีริะกิอบกิ�ริ

ของบริิษััทมีกิำ�ไริ (งบกิ�ริเงินิริวม)
• จ��ยในิอัต้ริ�ไม�เกิินิริ้อยลิะ 5 ของกิำ�ไริสุทธุิ (พีิจ�ริณ�

จ�กิงบกิ�ริเงินิริวม) สูงสุดำไม�เกิินิ 3,000,000 บ�ท (
ส�มลิ้�นิบ�ท) (เปี็นิอัต้ริ�เดำียวกิันิกิับปีี 2563)

• ให้ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริเปี็นิผู ้จัดำสริริโบนิัสดำังกิลิ��วให้
กิริริมกิ�ริแต้�ลิะท��นิ

5. การประเมินผลการปฏิิบติงานของคณะกรรมการ 
คณะกิริริมกิ�ริไดำ้ปีริะเมินิผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของต้นิเองแบบทั�ง
คณะแลิะริ�ยบุคคลิ ปีริะจำ�ปีี ดำังนิี�

ผลิกิ�ริปีริะเมินิผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของต้นิเองแบบทั�งคณะ 
โดำยคำ�นิึงถึง 
1. โคริงสริ้�งแลิะคุณสมบัต้ิของคณะกิริริมกิ�ริสริริห� คะแนินิ

เฉลิี�ย 3.81
2. กิ�ริส่�อส�ริแลิะกิ�ริปีริะส�นิง�นิริะหว��งคณะกิริริมกิ�ริ แลิะ

กิ�ริมีส�วนิริ�วมในิกิ�ริปีริะชุม คะแนินิเฉลิี�ย 3.50
3. บทบ�ท หนิ้�ที� แลิะคว�มริับผิดำชอบของคณะกิริริมกิ�ริ 

คะแนินิเฉลิี�ย 3.33

ผลิกิ�ริปีริะเมินิผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของต้นิเองแบบริ�ยบุคคลิ โดำย
คำ�นิึงถึง 
1. คว�มโดำดำเดำ �นิในิกิ�ริใช ้คว�มริู ้คว�มส�ม�ริถ ของ

คณะกิริริมกิ�ริสริริห� คะแนินิเฉลิี�ย 4.00
2. กิ�ริมีวิสัยทัศันิ์ในิกิ�ริสริ้�งมูลิค��เพีิ�มแกิ�กิิจกิ�ริในิริะยะย�ว 

คะแนินิเฉลิี�ย 3.67
3. คว�มเอ�ใจใส �ต้ �อหนิ้�ที� แลิะคว�มริับผิดำชอบ แลิะ

คว�มพีริ้อมในิกิ�ริปีฏิิบัต้ิหนิ้�ที�แลิะกิ�ริอุทิศัเวลิ� คะแนินิ
เฉลิี�ย 3.75

ทั�งนิี� คณะกิริริมกิ�ริสริริห� แลิะพิีจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิไดำ้ปีฏิิบัต้ิ
หนิ้�ที�ต้�มขอบเขต้หนิ้�ที�คว�มรัิบผิดำชอบอย��งคริบถ้วนิ 
ดำ้วยคว�มริอบคอบแลิะมีคว�มเปี็นิอิสริะ เพ่ี�อปีริะโยชนิ์สูงสุดำ
ของบริิษััท

(ในินิ�มของคณะกิริริมกิ�ริสริริห� แลิะพีิจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิ)
 นายเอนก พิึเชฐพึงศา
 ประธานกรรมิการสิรรหา และพิึจารณาค่าตอบแทน
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4. พิจาณาค่าตอบแทนประจำาปีของกรรมการ
คณะกิริริมกิ�ริพิีจ�ริณ�ทบทวนิค��ต้อบแทนิปีริะจำ�ปีีของ
กิริริมกิ�ริ แลิะเสนิอต้�อที�ปีริะชุมส�มัญ่ผู้ถ่อหุ้นิปีริะจำ�ปีี 2564 
เพี่�อพีิจ�ริณ�แลิะอนิุมัต้ิกิ�ริกิำ�หนิดำค��ต้อบแทนิกิริริมกิ�ริแลิะ
กิริริมกิ�ริต้ริวจสอบปีริะจำ�ปีี 2564 แลิะพีิจ�ริณ�อนิุมัต้ิในิ
หลิักิกิ�ริสำ�หริับกิ�ริจ��ยเงินิโบนิัสกิริริมกิ�ริปีริะจำ�ปีี2564 โดำย
มีริ�ยลิะเอียดำค��ต้อบแทนิ ดำังนิี�

(1) ค��เบี�ยปีริะชุมกิริริมกิ�ริแลิะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบต้�อกิ�ริ
ปีริะชุม ซั่ึ�งมีอัต้ริ�เท��กัิบปีี 2563 ดำังนิี�

• ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริ 
 25,000 บ�ท (สองหม่�นิห้�พัีนิบ�ท) ต้�อคริั�ง
• ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ 
 25,000 บ�ท (สองหม่�นิห้�พัีนิบ�ท) ต้�อคริั�ง
• กิริริมกิ�ริแลิะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ 
 20,000 บ�ท (สองหม่�นิบ�ท) ต้�อคริั�ง

ทั�งนิี� ค��เบี�ยปีริะชุมกิริริมกิ�ริแลิะกิริริมกิ�ริต้ริวจสอบ ปีริะจำ�ปีี 
2564 ริวมทั�งสิ�นิไม�เกิินิ 2,280,000 บ�ท (สองลิ้�นิสองแสนิ
แปีดำหม่�นิบ�ท)

(2)  หลิักิกิ�ริกิำ�หนิดำเงินิโบนิัสสำ�หริับปีี 2564 อนิุมัต้ิไว้ดำังนิี� 
• จะพีิจ�ริณ�จ��ยโบนิัสกิริริมกิ�ริ เม่�อผลิปีริะกิอบกิ�ริ

ของบริิษััทมีกิำ�ไริ (งบกิ�ริเงินิริวม)
• จ��ยในิอัต้ริ�ไม�เกิินิริ้อยลิะ 5 ของกิำ�ไริสุทธุิ (พีิจ�ริณ�

จ�กิงบกิ�ริเงินิริวม) สูงสุดำไม�เกิินิ 3,000,000 บ�ท (
ส�มลิ้�นิบ�ท) (เปี็นิอัต้ริ�เดำียวกิันิกิับปีี 2563)

• ให้ปีริะธุ�นิกิริริมกิ�ริเปี็นิผู ้จัดำสริริโบนิัสดำังกิลิ��วให้
กิริริมกิ�ริแต้�ลิะท��นิ

5. การประเมินผลการปฏิิบติงานของคณะกรรมการ 
คณะกิริริมกิ�ริไดำ้ปีริะเมินิผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของต้นิเองแบบทั�ง
คณะแลิะริ�ยบุคคลิ ปีริะจำ�ปีี ดำังนิี�

ผลิกิ�ริปีริะเมินิผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของต้นิเองแบบทั�งคณะ 
โดำยคำ�นิึงถึง 
1. โคริงสริ้�งแลิะคุณสมบัต้ิของคณะกิริริมกิ�ริสริริห� คะแนินิ

เฉลิี�ย 3.81
2. กิ�ริส่�อส�ริแลิะกิ�ริปีริะส�นิง�นิริะหว��งคณะกิริริมกิ�ริ แลิะ

กิ�ริมีส�วนิริ�วมในิกิ�ริปีริะชุม คะแนินิเฉลิี�ย 3.50
3. บทบ�ท หนิ้�ที� แลิะคว�มริับผิดำชอบของคณะกิริริมกิ�ริ 

คะแนินิเฉลิี�ย 3.33

ผลิกิ�ริปีริะเมินิผลิกิ�ริปีฏิิบัต้ิง�นิของต้นิเองแบบริ�ยบุคคลิ โดำย
คำ�นิึงถึง 
1. คว�มโดำดำเดำ �นิในิกิ�ริใช ้คว�มริู ้คว�มส�ม�ริถ ของ

คณะกิริริมกิ�ริสริริห� คะแนินิเฉลิี�ย 4.00
2. กิ�ริมีวิสัยทัศันิ์ในิกิ�ริสริ้�งมูลิค��เพีิ�มแกิ�กิิจกิ�ริในิริะยะย�ว 

คะแนินิเฉลิี�ย 3.67
3. คว�มเอ�ใจใส �ต้ �อหนิ้�ที� แลิะคว�มริับผิดำชอบ แลิะ

คว�มพีริ้อมในิกิ�ริปีฏิิบัต้ิหนิ้�ที�แลิะกิ�ริอุทิศัเวลิ� คะแนินิ
เฉลิี�ย 3.75

ทั�งนิี� คณะกิริริมกิ�ริสริริห� แลิะพิีจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิไดำ้ปีฏิิบัต้ิ
หนิ้�ที�ต้�มขอบเขต้หนิ้�ที�คว�มรัิบผิดำชอบอย��งคริบถ้วนิ 
ดำ้วยคว�มริอบคอบแลิะมีคว�มเปี็นิอิสริะ เพ่ี�อปีริะโยชนิ์สูงสุดำ
ของบริิษััท

(ในินิ�มของคณะกิริริมกิ�ริสริริห� แลิะพีิจ�ริณ�ค��ต้อบแทนิ)
 นายเอนก พิึเชฐพึงศา
 ประธานกรรมิการสิรรหา และพิึจารณาค่าตอบแทน
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