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BUILD
FOR LIFE
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

• Fast Track
• Great Quality
& Value for Money
• Environmentally
Friendly

วิสัยทัศน์ vision
เป็นผู้น�ำนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างส�ำหรับงานกระจก อลูมิเนียมและ
ยิบซัม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “BUILD FOR LIFE ”ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้างคุณภาพ
สูง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พันธกิจ (Mission)
บริษัทฯ ตั้งเป้าในการเป็นผู้น�ำด้านการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและตกแต่งภายในส�ำหรับส�ำนักงาน
และที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการ ให้ค�ำปรึกษา และให้บริการ รวมถึงคิดค้นรูปแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการของเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมา และลูกค้ากลุ่ม
เป้าหมายของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ดีไซน์สวยงาม และทันสมัย อีกทั้งบริษัทฯ
ต้องการสร้างการเติบโตด้านยอดขายและก�ำไรอย่างยั่งยืน

หลักการ (Principle )

หลักการที่บริษัทยึดมั่นในการประกอบธุรกิจ คือ BUILD FOR LIFE ดังนั้นสินค้าของบริษัทจึงเป็นผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ (Corporate Core Values)

บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมใน 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. สะดวก รวดเร็ว (Fast Track) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทออกแบบมาเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
		 ติดตั้ง รวมทั้งการบริการที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
2. สินค้ามีคุณภาพสูงและคุ้มค่า (Great Quality & Value for Money)
3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly)
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

สาส์นจากประธานกรรมการ
เรียนท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ
กลุ่มบริษัทบิวเดอสมาร์ท มีความยินดีที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผลประกอบการของบริษัทในปี
2558 เป็นที่น่าพอใจกล่าวคือ บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 10 % เปรียบเทียบกับปี 2557 ทั้งนี้เนื่องจาก
ความพยายามในการผลักดันการขายทัง้ ตลาดในประเทศและการขยายตลาดต่างประเทศ แต่เนือ่ งจาก
ปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและการริ่เริมสิ่งใหม่ๆ มากมาย บริษัทได้มีการจ้างบุคคลากร
ทีเ่ ป็นผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางเพิม่ ขึน้ และมีคา่ ใช้จา่ ยในการพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับการ
เติบโตของบริษัท นอกจากนี้ได้มีการลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
มากขึ้น และเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น รวมทั้งบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการท�ำการวิจัยตลาดและค่าที่ปรึกษา
ส�ำหรับธุรกิจใหม่ ท�ำให้บริษัทมีก�ำไรสุทธิลดลงจากปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามในปี 2558 บริษทั ได้มกี ารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมทุนกับบริษทั
Louvre Systems จากประเทศออสเตรเลีย เพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้าต่างบานเกล็ดเพื่อ
ส่งออกไปจ�ำหน่ายยังประเทศออสเตรเลีย ภูมิภาคในเอเซีย รวมถึอประเทศอินเดีย
บริษทั ยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเติบโตและคงความเป็นผูน้ ำ� ในตลาดของระบบฝ้าเพดานและผนังยิบซัม่ ,
อลูมิเนียมส�ำหรับตกแต่งภายในและระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะ
เติบโต โดยค้นหาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อจะเสริมก�ำลังให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
สุดท้ายนี้ ผมในฐานะตัวแทนคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณ
ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้ใจในการบริหารงาน และให้ความสนับสนุนบริษัทฯ
อีกทั้งผมขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทท�ำงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้
เสียในทุกกลุ่ม ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

นายสุเรซ ซูบรามาเนียม
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจ�ำปี 2558

คณะกรรมการบริษัท

นายสุเรซ ซูบรามาเนียม
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
รองประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ

นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

นายเอนก พิเชฐพงศา
กรรมการ
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

นายหยาง ชวน โมห์
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ดร.ธีรธร ธาราไชย
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

น.ส.ฐิติยา วงศ์จิรชัย
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

BUILD

FOR LIFE
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รายงานประจ�ำปี 2558

ประวัติกรรมการ

นายสุเรช ซูบรามาเนียม
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ
• 48 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
• 18 ตุลาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• 12.70%
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, การบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทอน ประเทศออสเตรเลีย
คุณวุฒิและประสบการณ์
ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง
องค์กร/บริษัท
2539 - 2545
ผู้อ�ำนวยการทางการค้า
บริษัท ออสคอน อินทรีเลีย จ�ำกัด
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ /อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
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นายสัญชัย เนือ่ งสิทธิ์
รองประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
อายุ
• 44 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
• 18 ตุลาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• 9.17%
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
คุณวุฒิและประสบการณ์
ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง
องค์กร/บริษัท
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตัดสินรางวัล
Thailand Property Awards 2012-2015
ปัจจุบัน
กรรมการมูลนิธิ
เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ /อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี

BUILD
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นายหยาง ชวน โมห์
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
อายุ
• 47 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
• 18 ตุลาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ University of Auckland
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ University of Auckland
คุณวุฒิและประสบการณ์
ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง
2547 - 2556
ผู้อ�ำนวยการทางภาษีภาคพื้นเอเชีย
2544 2546
Tax Principal
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ /อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี

รายงานประจ�ำปี 2558

องค์กร/บริษัท
บริษัท เทสโก้ จ�ำกัด
เคพีเอ็มจี (อาเธอร์ แอนด์เดอซัน)

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
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นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
• 49 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
• 18 ตุลาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• 0.424%
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท เกียรตินิยม บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล สถาบัน แมสซาจูเซท เทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณวุฒิและประสบการณ์
ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง
องค์กร/บริษัท
ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน
ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน กลุ่มบริษัท คีรี ทราเวล
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 65/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 207/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ /อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
1 บริษัท
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
1 บริษัท

BUILD
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รายงานประจ�ำปี 2558

ดร.ธีรธร ธาราไชย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ
• 39 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
• 18 ตุลาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์, สาขาการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิและประสบการณ์
ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง
องค์กร/บริษัท
ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน
และธุรการ
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ /อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
1 บริษัท
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
1 บริษัท

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
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นายเอนก พิเชฐพงศา
กรรมการอิสระ
อายุ
• 46 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
• 18 ตุลาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• 15.71%
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เอแอนด์เอ็ม สหรัฐอเมริกา
คุณวุฒิและประสบการณ์
ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง
องค์กร/บริษัท
ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
เครือเอสทีซี
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอสซีเอช ไพรม์โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซีอาร์ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แคปปิตัลเทรดดิ้ง จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ท๊อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์ จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอสทีซี โลจิสติกส์
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พลังมิตรทรานสปร์ต จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท มาริต้า มารีน จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท มาริต้า โลจิสติกส์ จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ /อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
1 บริษัท
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
10 บริษัท

BUILD

FOR LIFE

I 12 I

นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
อายุ
• 54 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
• 9 มีนาคม 2553
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• 2.20%
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยโมนาซ ประเทศออสเตรเลีย
คุณวุฒิและประสบการณ์
ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง
2547 - 2550
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ /อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี

รายงานประจ�ำปี 2558

องค์กร/บริษัท
บริษทั สแปนไลน์ สเปซ ซิสเต็ม จ�ำกัด ประเทศออสเตรเลีย
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ
• 44 ปี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
• 23 เมษายน 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท MBA Columbia Business School
• ปริญญาตรี Economics: Columbia College Columbia University
คุณวุฒิและประสบการณ์
ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง
ปัจจุบัน
Deputy General Manager
2551 - 2558
Senior Vice President, Risk
2550 - 2551
Integration Team

องค์กร/บริษัท
บริษัท บริหารสินทรัพย์อัลฟาแคปปิตอล จ�ำกัด
จีอี แคปปิตอล
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ /อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี

BUILD
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รายงานประจ�ำปี 2558

โครงสร้างกลุ่มบริษัท
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
ด�ำเนินธุรกิจ

= 142 ล้านบาท/1
= 141ล้านบาท
: ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง

100%

บริษัท อินสตอลไดเรค จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน
= 10 ล้านบาท
ทุนช�ำระแล้ว
= 10 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ = 100 บาท
ธุรกิจ
: ให้ บ ริ ก ารติ ด ตั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ของ BSM,ให้บริการอบรมความรู้ด้านระบบติดตั้งแก่
ผู้รับเหมา และให้บริการหลังการขาย

100%

บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน
= 30 ล้านบาท
ทุนช�ำระแล้ว
= 30 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ = 5 บาท
ธุรกิจ
: ด�ำเนินธุรกิจเกีย่ วกับระบบประตู
และหน้าต่างคุณภาพสูง

หมายเหตุ :
= ในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 114 ล้านบาท เป็น 142 ล้านบาทเพื่อรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิของ BSM-W1 และ ESOP

/1
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาช�ำระหนี้
Cash cycle

2556

2557

2558

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

1.66
0.87
0.33
6.90
52.17
4.32
83.37
6.24
57.68
77.85

1.79
0.99
0.07
5.97
60.30
3.64
98.99
5.79
62.19
97.10

1.96
1.22
0.27
6.63
54.29
3.87
92.93
6.23
57.82
89.39

%
%
%
%
%
%

27.94%
7.65%
0.00%
105.20%
5.37%
22.80%

27.27%
7.00%
0.00%
30.72%
4.83%
15.00%

27.18%
4.01%
0.00%
194.66%
2.62%
7.38%

%
%
เท่า

10.79%
217.12%
2.01

7.57%
164.98%
1.57

3.97%
107.45%
1.51

เท่า
เท่า
เท่า
%

1.05
13.18
1.51
43.32%

0.93
4.36
0.17
156.56%

0.80
12.74
2.08
40.05%*

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร

อัตราก�ำไรขั้นต้น
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
อัตราก�ำไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ* - อัตราการจ่ายเงินปันผล บริษัทค�ำนวนจากก�ำไรสุทธิหลังหักส�ำรองตามกฎหมาย
		 - การจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2558 ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจาก
			 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559
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รายงานประจ�ำปี 2558

ค�ำอธิบายข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
ยอดขายเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี ถึงแม้บริษทั จะมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ สูงขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปีทผี่ า่ นมา แต่บริษทั ก็ยงั คงมีผลประกอบ
การสุทธิมกี ำ� ไรจากการด�ำเนินงาน ณ สิน้ ปี 2558 ทัง้ สิน้ 14.62 ล้านบาท ส�ำหรับงบรวม และ 12.13 ล้านบาท
ส�ำหรับงบเดียว

300

0

507.76

100

557.71

200

2556

2557 2558

อัตราส่วนกำ�ไรสุทธิ (%)
6.0

4.5

3.0

1.5

0

2.62

เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น จากการที่บริษัทได้มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ ซึ่งต้องใช้
บุคคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยในปี 2558 บริษัทมีการจ้างบุคคลากรที่เป็นผู้บริหารระดับสูง
และระดับกลางเพิม่ ขึน้ และมีการพัฒนาบุคคลากรเดิมทีม่ อี ยู่ให้เตรียมพร้อมทีจ่ ะรองรับการเติบโตของบริษทั
ในอนาคต อีกทั้งบริษัทได้มีการลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าและเข้าถึง
ลูกค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้ท�ำการศึกษาและวิจัยตลาดโดยมีการจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นบุคคล
ภายนอกที่เป็นผู้ช�ำนาญการเฉพาะด้านมาช่วยวิเคราะห์และประเมินโครงการใหม่ของบริษัท ซึ่งจะท�ำให้
บริษัทมีการเติบโตที่มั่นคงในอนาคตต่อไป

400

4.83

ในปี 2556 - 2558 บริษัทมีก�ำไรสุทธิ 29.02 ล้านบาท 24.53 ล้านบาท และ 14.62 ล้านบาท ตามล�ำดับ
คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายและบริการเท่ากับร้อยละ 5.37 ร้อยละ 4.83 และร้อยละ 2.62
ตามล�ำดับ ซึ่งมีแนวโน้มลงลด

500

540.13

บริษัทยังคงมีก�ำไร

600

5.37

ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 9.84% จาก 507.76 ล้านบาท เป็น 557.71
ล้านบาท เนือ่ งจากการเติบโตของยอดขายทัง้ ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในเขตพืน้ ทีภ่ าคใต้และประเทศ
อินเดีย เนื่องจากภาคใต้ยังคงมีการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการสินค้าของ
บริษัทเพื่อก่อสร้างโรงแรมและรีสอร์ทขนาดใหญ่ ประกอบกับการที่บริษัทมีผู้จัดจ�ำหน่ายหลักอย่างเป็น
ทางการในประเทศอินเดีย คือ บริษัท ALLOY WAREHOUSE AND INTERIORS LLP ท�ำหน้าที่ดูแล
สต็อกและขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศอินเดีย ซึ่งบริหารงานโดยคนท้องถิ่นท�ำให้
สามารถระบายสินค้าได้รวดเร็วมากขึ้น

รายได้จากขายและ
การให้บริการ (ล้านบาท)

2556

2557 2558
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กิจการมีสภาพคล่องมากขึ้น

อัตราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็ว (เท่า)
1.5

อัตราส่วนหมุนเวียน
ลูกหนี้การค้า (เท่า)
8

บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง เพิม่ สูงขึน้ จาก 1.79 เท่า เป็น 1.96
เท่า เนือ่ งจากบริษทั มีเงินสดรับจากผลการด�ำเนินงานและเงินเพิม่
ทุน และมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เพิม่ ขึน้ จาก 0.99 เท่าในปี
2557 เป็น 1.22 เท่าในปี 2558 เนือ่ งจากบริษทั มีเงินสดเพิม่ ขึน้ จาก
70.71 ล้านบาทเป็น 118.32 ล้านบาท ในขณะทีห่ นีส้ นิ หมุนเวียน
ของบริษทั เปลีย่ นแปลงลดลงเล็กน้อยเมือ่ เทียบจากปีกอ่ นหน้า ท�ำให้
บริษทั มีสภาพคล่องทีด่ ขี นึ้

7
1.2

6

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพขึ้น

5

0.9

4
0.6

3

2557 2558

0

อัตราส่วนหมุนเวียน
สินค้าคงคลัง (เท่า)
5

5.97

2556

6.90

0.99

1.22

0.87

0

1

6.63

2

0.3

2556

2557 2558

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (เท่า)
1.2
1.0

4

0.8
3
0.6
2
0.4
1

0.80

2557 2558

0.93

2556

0

1.05

3.64

3.87

4.32

0

0.2

2556

2557 2558

บริษทั มีลกู หนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ ในปี 2556-2558 จ�ำนวน 80.08
ล้านบาท 93.32 ล้านบาท และ 78.24 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยใน
ปี 2558 ลูกหนีก้ ารค้าลดลงเนือ่ งจากบริษทั มีประสิทธิภาพในการจัด
เก็บหนีม้ ากขึน้ ซึง่ เห็นได้จากอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้าเพิม่
ขึน้ จาก 5.97 เท่า เป็น 6.63 อีกทัง้ บริษทั มีนโยบายเร่งรัดติดตามหนี้
ทัง้ ทีเ่ กินก�ำหนดช�ำระแล้ว และพยายามควบคุมหนี้ใหม่ไม่ให้เกิน
ก�ำหนดช�ำระเงินตามทีต่ กลงกัน
ณ สิน้ ปี 2556 - 2558 บริษทั มีสนิ ค้าคงเหลือจ�ำนวน 103.77 ล้าน
บาท 120.40 ล้านบาท และ 109.14 ล้านบาทตามล�ำดับ โดยในปี
2558 บริษทั มียอดสินค้าคงเหลือลดลงเนือ่ งจาก บริษทั ได้ลงทุน
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงคลัง โดยมีการท�ำ
ประมาณการความต้องการสินค้าขายให้สอดคล้องกับปริมาณสินค้า
ในคลังสินค้าเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทมากขึ้นซึ่งส่งผลให้
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือสูงขึน้ 3.64 เท่าเป็น 3.87 เท่า ซึง่
เป็นผลมาจากสินค้ามีการหมุนเวียนเร็วขึน้

D/E ลดลง
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ สิน้ ปี 2556 -2558 เท่ากับ
1.05 เท่า 0.93 เท่า และ 0.80 เท่า ตามล�ำดับ โดยอัตราส่วนหนีส้ นิ
ต่อทุนลดลงต่อเนือ่ งเป็นผลจากความสามารถในการท�ำก�ำไรและการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียน
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ เริ่มด�ำเนินธุรกิจในปี 2544 โดยเริ่มต้นจากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เพียง 2 กลุ่ม ได้แก่ ระบบอลูมิเนียม Alloy และเป็นตัวแทน
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จ�ำกัด (มหาชน) โดยทางบริษัทมีทีมงานในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีดีไซน์
สวยงามโดดเด่นสามารถตอบสนองต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี จนท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้ง
ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา รวมถึงเจ้าของโครงการ ซึ่งสินค้าของบริษัทถูกน�ำไปใช้ในงานตกแต่งภายในของโครงการก่อสร้างที่พักอาศัย
อาคารส�ำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท ชั้นน�ำหลายโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจของบริษัทฯมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551
ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่มีคุณภาพและนวัตกรรม เข้ากับแนวคิด Build for Life จึงได้ติดต่อกับ
Fletcher Aluminium, New Zealand เพื่อน�ำเข้าสินค้าที่เป็นระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูงจากประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมีการออกแบบที่มี
นวัตกรรมสวยงาม คงทน และเหมาะสมส�ำหรับติดตั้งในประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น เพื่อจัดจ�ำหน่ายในประเทศไทย
ต่อมาได้ท�ำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเซีย) จ�ำกัด ขึ้นมาเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 โดย ปัจจุบันทางบริษัท ดีแอนด์
ดับบลิว (เอเซีย) จ�ำกัด ได้รบั ลิขสิทธิเ์ ป็นผูผ้ ลิตและตัวแทนจ�ำหน่ายแห่งเดียวของประเทศไทย และภูมภิ าคเอเซีย ส�ำหรับระบบประตูหน้าต่าง
Fletcher สินค้าของบริษทั ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี มีการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ในโครงการบ้าน คอนโดมิเนียม โรงแรม และรีสอร์ท
ชั้นน�ำ, โรงเรียนนานาชาติ, วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด และบริษัทต่างๆ อีกมากมาย
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จากการต่อยอดทางธุรกิจและความมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ท�ำให้ปัจจุบันบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้น�ำในการ
ผลิตและจัดจ�ำหน่าย ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้างคุณภาพสูง ส�ำหรับอาคารและทีอ่ ยูอ่ าศัย สินค้าของกลุม่ บริษทั ฯมีความหลากหลายมากขึน้ โดยแบ่ง
เป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ 1.) ระบบฝ้าเพดาน และผนังยิปซั่ม (BSM Wall & Celling Systems) 2.) อลูมิเนียมส�ำหรับงานตกแต่ง
ภายใน (Aluminium for Interiors) และ 3.) ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง (High Performance Doors & Windows)
จากหลักการที่บริษัทยึดมั่นในการประกอบธุรกิจ “BUILD FOR LIFE” ดังนั้นสินค้าของบริษัทจึงเป็นผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยบริษัทมีช่องทางการจัดจ�ำหน่ายหลากหลาย มีคลังสินค้าขนาดใหญ่เพื่อเก็บสินค้ารองรับความต้องการของลูกค้าได้
ทันเวลาเสมือนเป็นคลังสินค้าให้กับลูกค้า มีระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพใช้ระบบ GPS ในการควบคุมการจัดส่ง ลูกค้าสามารถสอบถาม
สถานะการจัดส่งได้ตลอดเวลาจนสินค้าถึงที่หมาย นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มี Training Center ที่อ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เป็นผู้รับ
เหมาสามารถส่งทีมช่างมาอบรม เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามช�ำนาญในการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ผา้ เพดานและผนังกัน้ ห้องทีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์ของบริษทั
ช่วยให้งานของลูกค้ามีคณ
ุ ภาพและท�ำงานได้รวดเร็ว ซึง่ บริษทั ได้จดั การอบรมให้โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย ลูกค้าสามารถเข้าฝึกอบรมทัง้ ทางทฤษฎี
และทางการปฎิบตั จิ ริงปัจจุบนั ธุรกิจของบริษทั ยังมีเติบโตอย่างไม่หยุดยัง้ และยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุดตลอดไป
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูงส�ำหรับอาคารส�ำนักงานและที่อยู่อาศัย โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์และ
นวัตกรรมใหม่ๆ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
ลักษณะผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. ระบบฝ้าเพดาน และผนังยิบซั่ม (BSM Wall & Ceiling Systems) อาทิ ผนังยิบซั่ม, ฝ้าเพดานยิบซั่ม, ระบบโครงคร่าวผนัง ระบบ
โครงคร่าวเพดาน (BSM - TIS,BSM 40,BSM ที-บาร์), ระบบผนังและฉนวนกันความร้อน (BSM Insulated-Wall), ช่องฝ้าเซอร์วิส (BSM
Serve Board), บัวยิบซั่ม (Ceiling Décor)
2. อลูมิเนียม ส�ำหรับตกแต่งภายใน (Aluminium for Interiors) อาทิ ระบบเฟรมผนังกั้นห้อง ALLOY Partition, มือจับสแตนเลส
และอุปกรณ์ Alloy Door Hardware ซึ่งผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในส�ำนักงานส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ตราสินค้าของบริษัทฯ
3. ระบบประตูหน้าต่าง คุณภาพสูง (High Performance Doors & Windows) ซึ่งมีจุดเด่นเน้นการใช้งานง่ายผสานกับดีไซน์อย่าง
ลงตัว แข็งแรง ทนทาน
บริษทั ฯ เน้นจัดหาผลิตภัณฑ์กอ่ สร้างทีม่ ดี ไี ซน์สวยงามและทันสมัย รวมไปถึงวัสดุที่ใช้ผลิตจะต้องมีคณ
ุ ภาพ ผสมผสานกับกลยุทธ์การ
ตลาด โดยเฉพาะการให้บริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่สม�่ำเสมอ เพื่อให้ครอบคลุม
และตอบสนองความต้องการของผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมงานที่เชี่ยวชาญและ
มีประสบการณ์สูงในการให้ค�ำปรึกษาแก่กลุ่มลูกค้า และคอยช่วยเหลือลูกค้าในด้านการออกแบบตกแต่งภายในและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่
เหมาะสมกับรูปแบบของงานก่อสร้าง
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สรุปประเภทผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
1. ระบบฝ้าเพดาน และผนังยิบซั่ม (BSM Wall & Ceiling Systems)
ยิปซัม่ ประเภทต่างๆ ตราสินค้า
“Gyproc”
การใช้งาน/คุณสมบัติ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยิ ป ซั ม ใช้ ส� ำ หรั บ งาน
ฝ้าเพดาน พื้นผิวเรียบ และหน้า
ยิบซั่มสวยงาม ตกแต่งง่ายและ
มีความทนทาน ติดตั้งง่ายและมี
น�ำ้ หนักเบา ได้รับ ISO9002 และ
มาตรฐาน มอก.
ช่องเปิดฝ้าเพดานส�ำเร็จรูป
ตราสินค้า “BSM SERVE BOARD”
การใช้งาน/คุณสมบัติ
ผลิตด้วยเทคโนโลยีมาตรฐาน เพื่อ
ตอบสนองงานที่ ต ้ อ งการความ
พิถีพิถัน มีความปลอดภัย สะดวก
ในการใช้งาน ประหยัดเวลาติดตั้ง
แข็งแรง เปิดปิดง่าย ไร้รอยต่อ และ
ทาสีได้ตามต้องการ

โครงคร่าวฝ้าเพดานฉาบเรียบ
ตราสินค้า BSM และ Gyproc
การใช้งาน/คุณสมบัติ
โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ส�ำหรับ
ฝ้ า เพดานฉาบเรี ย บ ติ ด ตั้ ง
ง่าย รวดเร็ว ให้ความแข็งแรงดีเยีย่ ม
ได้ รั บ ISO9002 และมาตรฐาน
มอก.863-2532
โครงคร่าวฝ้าเพดาน ที-บาร์
ตราสินค้า Gyproc และ Armstrong”
การใช้งาน/คุณสมบัติ
โครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์ ติดตั้ง
ง่าย รวดเร็ว ให้ความแข็งแรง ได้รบั
ISO9002 และมาตรฐาน มอก.

โครงคร่าวผนังยิปซัม ยูและซี
ตราสินค้า BSM และ Gyproc”
การใช้งาน/คุณสมบัติ
โครงคร่ า วเหล็ ก ผนั ง ชุ บ สั ง กะสี
มาตรฐาน มอก.863-2532 ส�ำหรับ
ระบบผนังภายในอาคาร แข็งแรง
ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว

ยิปซัมขึ้นรูป ตราสินค้า
“BSM Step”
การใช้งาน/คุณสมบัติ
ยิ ป ซั ม ขึ้ น รู ป เพื่ อ งานฝ้ า เพดาน
เล่นระดับ ตกแต่ง เพือ่ ความสวยงาม
ติดตั้งง่าย รวดเร็ว
ฉนวนกันความร้อน ตราสินค้า
“ROCKWOOL”
การใช้งาน/คุณสมบัติ
ฉนวนกันความร้อน ลดเสียง ลด
ความร้อน และป้องกันไฟ ใช้สำ� หรับ
ส�ำนักงาน ศูนย์การค้า อาคารแสดง
สินค้า โรงพยาบาล

บัวตกแต่งเพดานยิปซัม
ตราสินค้า “Ceiling Décor”
การใช้งาน/คุณสมบัติ
บัวตกแต่งขอบเพดานยิบซัม่ เข้ามุม
รอยต่อระหว่างฝ้าเพดาน และผนัง
เพื่อความสวยงาม อีกทั้ง
ยังไม่ทำ� ให้เกิดมลพิษเมือ่ โดนไฟ ซึง่
แตกต่างจากบัวชนิดอื่นๆ
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2. อลูมิเนียมส�ำหรับตกแต่งภายใน (Aluminium for Interiors)

ระบบผนัง Alloy (Alloy Partitioning)
การใช้งาน/คุณสมบัติ
ระบบเฟรมผนังกั้นห้อง ALLOY Partition,
ระบบเส้นอลูมเิ นียมส�ำหรับตกแต่งผนัง, ระบบ
บัวอลูมิเนียม, ระบบประตู พร้อมอุปกรณ์
Alloy Door Hardware ซึ่งผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
ภายในส�ำนักงานส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์
ภายใต้ลิขสิทธิ์ตราสินค้าของบริษัท

ระบบประตูบานเลื่อน S40 (Alloy S40)
การใช้งาน/คุณสมบัติ
ระบบประตูบานเลื่อนล้อบน คือ ระบบประตู
บานเลื่อนที่เน้นดีไซน์กรอบเฟรมให้บางกว่า
เฟรมบานเลือ่ นทัว่ ไป เหมาะส�ำหรับกลุม่ งาน
ออฟฟิศ และ งานคอนโดมิเนียม

ระบบผนัง DSG. (DSG. Partitioning)
การใช้งาน/คุณสมบัติ
ระบบ Double Glazing เป็นระบบเฟรมวงกบ
ช่องแสง 2 ชั้น เหมาะส�ำหรับ Commercial
Office ที่ ต ้ อ งการคุ ณ สมบั ติ ก ารกั น เสี ย ง
สามารถใช้เป็นเฟรมกั้นห้องเพื่อป้องกันเสียง
รบกวนจากภายนอก เหมาะส�ำหรับกั้นห้อง
ประชุม เฟรมกันเสียงชุดนี้รองรับการกันเสียง
STC = 43

ระบบประตูบานเลื่อน Vogue Wall (Vogue Wall)
การใช้งาน/คุณสมบัติ
ระบบประตูบานเลือ่ นเกีย่ วล้อล่าง คือ ระบบประตูบานเลือ่ นเกีย่ วทีถ่ กู ออกแบบให้มเี ฟรมกรอบบาน
บางทีส่ ดุ และ ท�ำสามารถเกีย่ วบานเลือ่ นได้มากสุดถึง 4 บาน เหมาะส�ำหรับกลุม่ งานออฟฟิศ และ
งานคอนโดมิเนียมที่เน้นดีไซน์โดดเด่น

3. ระบบประตูหน้าต่าง (Fletcher Door & Window Systems)
ระบบประตูหน้าต่าง ตราสินค้า “FLETCHER”
		
การใช้งาน/คุณสมบัติ
เป็นระบบที่มีรางเลื่อนอยู่ด้านบน และการป้องกันฝุ่นและน�้ำเข้ารางด้านล่าง ท�ำให้
ไม่เป็นสนิม รวมทัง้ ง่ายต่อการพับเก็บ ดีไซน์สวยงาม ทันสมัย รับประกันคุณภาพนาน 6 ปี
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจ�ำหน่าย มีดังต่อไปนี้
ประเภทผลิตภัณฑ์

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าส�ำหรับบริการจัดการขายวัสดุก่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์โครงคร่าว ระบบผนังและฝ้าเพดานยิบซั่ม
ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท
โครงคร่าวผนังและเพดานส�ำหรับงานแผ่นยิบซั่ม
ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรม

โครงคร่าวฝ้าเพดานส�ำหรับงานแผ่นยิบซั่ม

บัวเพดานส�ำเร็จรูปท�ำจากยิบซั่ม
ช่องเปิดฝ้าเพดานส�ำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์ฝ้าเพดานและผนังยิบซั่ม ภายใต้ตราสินค้า
“ Gyproc”
ฉนวนกันความร้อน
แผ่นผนังส�ำเร็จรูป
ประตูอลูมิเนียม, มือจับประตูท�ำจากสแตนเลสสตีล,
แผ่นอลูมิเนียมใช้บุฝ้าเพดาน
ระบบประตูบานเลื่อนล้อบน
ระบบประตูบานเลื่อนเกี่ยวล้อล่าง
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ประเภทผลิตภัณฑ์

เครื่องหมายการค้า

ผนังกระจก 2 ชั้น
ระบบเฟรมอลูมิเนียมส�ำหรับงานกั้นผนัง
ตกแต่งภายในออฟฟิศ หรือ ส�ำนักงาน
ระบบประตูหน้าต่างภายนอกคุณภาพสูง

ประตูหน้าต่างส�ำเร็จรูป

มุ้งจีบ ส�ำหรับช่องเปิดขนาดใหญ่

บานเกล็ดคุณภาพสูง ดีไซน์ทันสมัย

มุ้งม้วน นวตกรรมใหม่จากประเทศออสเตรเลีย

ระบบประตูหน้าต่างภายนอก คุณภาพสูง
ดีไซน์หรู จากประเทศนิวซีแลนด์
หน้าต่างบานเปลือย ที่ได้รับการออกแบบให้สวยงาม
สบายตา จากประเทศออสเตรเลีย

I 25 I

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

1.1 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
กลยุทธ์ทางด้านการตลาด (Marketing Strategies)
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ทางด้านการตลาด โดยการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ควบคู่กับการให้ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษา และน�ำเสนอรายละเอียดการ
ใช้งานที่ถูกต้องกับผู้ออกแบบ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านส�ำหรับผู้ออกแบบ (Specified Product) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณลักษณะพิเศษเฉพาะ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจแก่ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ ทั้งในด้านรูปแบบ
พิเศษ ความสวยงาม และคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายขายที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัทยังให้ความ
ส�ำคัญกับการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าไปถึงยังสถานที่ที่ลูกค้าต้องการด้วยความรวดเร็ว บริษัทฯ มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (BSM Call
Center) คอยให้ค�ำแนะน�ำ ให้ค�ำปรึกษา ช่วยสนับสนุนและให้บริการหลังการขายกับลูกค้า รวมทั้งช่วยประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อส่งค�ำสั่ง
ซื้อไปยังฝ่ายคลังสินค้า และประสานงานการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าตามก�ำหนด ท�ำให้บริษัทได้รับความเชื่อถือและการยอมรับทั้งในด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ลูกค้าทุกรายสมัครเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเกิดความรู้สึก
ที่ดีและการมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการซื้อในครั้งต่อไป บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการแนะน�ำช่องทางธุรกิจให้แก่กลุ่มลูกค้าสมาชิกด้วย
กัน รวมทั้งมีการจัดงานพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกเพื่อสร้างเครือข่ายสมาชิก (Networking) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานธุรกิจร่วม
กันในอนาคต ซึง่ การสมัครเป็นลูกค้าสมาชิกของบริษทั ฯ นอกจากจะได้รบั ข้อเสนอทีด่ กี ว่าลูกค้าทัว่ ไปแล้ว ยังได้รบั สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ทีท่ าง
บริษัทตอบแทนคืนสู่สมาชิกอีกด้วย โดยสิทธิประโยชน์เบื้องต้นจากการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ มีดังนี้

สิทธิประโยชน์

ได้รับวงเงินเครดิตและระยะเวลาเครดิต
ในการสั่งซื้อสินค้า
ฟรีค่าขนส่ง ในเขต กทม. และ ปริมณฑล เมื่อสั่ง
ซื้อสินค้า 5,000 บาท ขึ้นไป
ได้รับสินค้าภายใน 24 ชม. หลังจากสั่งซื้อสินค้า
ได้รับบริการข้อมูลวิเคราะห์เครดิต จากบริษัท
ข้อมูลเครดิต (BOL)
ได้รับค�ำแนะน�ำการขอสินเชื่อจากธนาคาร
ได้รับการยืนราคาส�ำหรับงานโครงการ
บริการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า
แต่ละประเภทให้กับลูกค้า
เข้าร่วมโครงการสะสมแต้ม เพื่อแลกของรางวัล
(Point Reward Program)
กรณีเต็มวงเงินเครดิต สามารถขอปลดล็อกการ
ปล่อยสินค้าไม่เกิน 10% จากวงเงินที่มีอยู่
การเข้าร่วมโครงการจัดอบรมการติดตั้งผลิตภัณฑ์
ที่ศูนย์อบรม BSM ฟรี
บริการส่งช่างเทคนิค เข้าตรวจสอบและ
แนะน�ำวิธีแก้ไขปัญหาหน้างาน
Platinum ฮอตไลน์

ระดับลูกค้า
Platinum Platinum Corporate
Retail Retail BSM Club
I
G
Gold
Specialist Credit Cash
Card
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หมายเหตุ : กรณีสมาชิกขอซือ้ ผลิตภัณฑ์เกินกว่าวงเงินเครดิตสูงสุดทีก่ ำ� หนด ทีมงานฝ่ายขายจะต้องขออนุมตั จิ ากกรรมการบริหาร ซึง่ จะต้องพิจารณาอนุมตั เิ ป็น
กรณีพิเศษ
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บริษัทฯ ยังได้มีการเปิดศูนย์ฝึกอบรมช่างหรือ BSM Tranning Center เพื่อเพิ่มทักษะในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับผู้รับเหมาที่
เป็นสมาชิกของบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ศูนย์ฝึกอบรมช่างเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ์ประโยชน์ที่ทางบริษัทฯ ให้บริการกับลูกค้า
กลยุทธ์ด้านราคา (Price)
การก�ำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท โดยค�ำนึงถึงปัจจัยในการแข่งขันเป็นองค์ประกอบ โดย
สามารถแบ่งกลยุทธ์ด้านราคาได้ดังนี้
•

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่หาซื้อได้ทั่วไป (General Building Products) เนื่องจากสินค้าประเภทดังกล่าวมีจ�ำหน่ายทั่วไปและมีความ
ยืดหยุน่ ต่อราคาสูง บริษทั ฯ จึงก�ำหนดราคาสินค้าโดยอ้างอิงตามราคาตลาด ซึง่ จะมีการส�ำรวจราคาตลาดทุกสัปดาห์เพือ่ พิจารณา
ในการปรับราคาสินค้า
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายก�ำหนดราคาสินค้าเท่ากับผู้จ�ำหน่ายรายอื่น ซึ่งบริษัทฯ ให้อ�ำนาจการตัดสินใจลดราคาสินค้าเป็นกรณี
พิเศษแก่ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย หรือผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

•

ผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านส�ำหรับผู้ออกแบบ (Specified Products) ส�ำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ถึงแม้ว่าในตลาดจะมีผลิตภัณฑ์ทดแทน
อยู่มากมายหลากหลายตราสินค้า และมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง แต่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ก็สามารถสร้างความแตก
ต่างในด้านคุณภาพ ความหลากหลาย และการบริการทีด่ กี ว่า บริษทั ฯ จึงไม่มนี โยบายทีจ่ ะแข่งขันด้านราคากับคูแ่ ข่งในผลิตภัณฑ์
กลุ่มนี้ แต่จะก�ำหนดราคาขายโดยวิธีบวกก�ำไรส่วนเพิ่มจากต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Mark-up on Cost)

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ�ำหน่าย (Place)
บริษทั ฯ มีกลยุทธ์การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเชิงรุก โดยใช้ทมี งานฝ่ายขายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ มีความรูแ้ ละประสบการณ์ในด้านผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ซึ่งบริษัทได้แบ่งทีมงานฝ่ายขายออกเป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีมงานขายส�ำหรับดูแลผู้ออกแบบ และทีมงานขายส�ำหรับ
ดูแลผูร้ บั เหมา เพือ่ ให้เข้าถึงความต้องการทีแ่ ตกต่างกันของกลุม่ ลูกค้า และบริษทั ฯยังเน้นการบริการทีร่ วดเร็วโดยมีศนู ย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการตกแต่งภายใน ซึ่งปัจจุบันช่องทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มี 2 ช่องทาง ดังนี้
•

ลูกค้าสามารถเลือกชมผลิตภัณฑ์และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ได้โดยตรง ณ ส�ำนักงานขายของบริษัทฯ (Gyproc Center)

•

ลูกค้าสามารถสัง่ ซือ้ สินค้าได้โดยตรงผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ในกรณีทเี่ ป็นสมาชิกของบริษทั ฯ อยูก่ อ่ นแล้ว หรือสัง่ ซือ้ ผ่าน
ทีมงานขายในกรณีที่เป็นลูกค้าใหม่หรือยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก ซึ่งการรับบริการทั้ง 2 วิธีนี้ ลูกค้าจะได้รับความสะดวก และ
รวดเร็ว

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
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กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)
บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยมุ่งเน้นการตอบแทนคืนแก่ลูกค้าสมาชิกของบริษัทเป็นหลัก (Loyalty Program) โดยลูกค้า
สมาชิกจะได้รบั สิทธิเข้าร่วมโปรโมชัน่ พิเศษต่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ จัดขึน้ เช่น การได้รบั ส่วนลดพิเศษส�ำหรับลูกค้าสมาชิกแต่ละระดับ การยืนราคา
สินค้าส�ำหรับโครงการที่มีระยะเวลาการก่อสร้างที่นานกว่าปกติ การสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล การจัดส่งฟรีส�ำหรับลูกค้าระดับ
Platinum หรือการบริการจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง เป็นต้น
ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า โดยการใช้สื่อออนไลน์ เช่น วิดีโอ Yootube เว็บไซน์ของบริษัท หรือการเข้าร่วม
ในการจัดงานหรือนิทรรศการแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในและการก่อสร้างทั้งส่วนของอาคารส�ำนักงาน
และที่อยู่อาศัย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เนื่องจากการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและตกแต่งภายใน เจ้าของโครงการจะแจ้งงบประมาณและรูปแบบความต้องการแก่
ผู้ออกแบบงานตกแต่งภายใน เพื่อท�ำการออกแบบและก�ำหนดชนิดของผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นผู้รับเหมางานตกแต่งภายในจะเป็นผู้จัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ออกแบบก�ำหนดเพื่อน�ำไปใช้ก่อสร้างตกแต่งภายใน เมื่อเสร็จงานแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจรับงานโดยเจ้าของ
โครงการ บริษัท มีความเข้าใจในลักษณะความสัมพันธ์ของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงก�ำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. เจ้าของโครงการ
2. ผู้ออกแบบ เช่น สถาปนิก และมัณฑนากร
3. ผู้รับเหมา ได้แก่ ผ้รับเหมาตกแต่งภายใน และผู้รับเหมาทั่วไป
ภาวะการแข่งขัน
บริษัทฯ ไม่มีคู่แข่งขันทางตรง (Direct Competitor) เนื่องจากบริษัทมีความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่นทั้งด้านลักษณะผลิตภัณฑ์ที่
จัดจ�ำหน่าย และด้านกลุ่มลูกค้า กล่าวคือ บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้างตกแต่งภายในและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายใต้
ตราสินค้าของบริษัทเอง และเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยส�ำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ตราสินค้าชั้นน�ำจากต่าง
ประเทศบางผลิตภัณฑ์ ในด้านกลุม่ ลูกค้าของบริษทั ฯ เน้นการตลาดทางตรงสูก่ ลุม่ ผูอ้ อกแบบ (Interior Designer) และผูร้ บั เหมางานตกแต่ง
ภายใน (Interior Constructor) เป็นหลัก ในขณะที่คู่แข่งขันส่วนใหญ่เน้นกลุ่มลูกค้าประเภทผู้รับเหมา และเจ้าของบ้านพักอาศัย (End User)
ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ผู้ประกอบการจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง
บริษัทฯ มีคู่แข่งขันทางอ้อม (Indirect Competitor) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการศูนย์ค้าส่ง ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่ง และผู้ประกอบ
การร้านค้าจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างตกแต่งภายในเฉพาะด้าน ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจจ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง
เพิ่มขึ้นมาก โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจจ�ำนวน 8 ราย ซึ่งมีสาขาและตัวแทนจ�ำหน่ายกระจายอยู่ทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ทุกรายมีรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจแบบร้านค้าส่ง ค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) มี
แนวคิดให้เป็นศูนย์รวมสินค้าวัสดุกอ่ สร้างและสินค้าตกแต่งบ้านครบวงจร ทีล่ กู ค้าสามารถเลือกซือ้ สินค้าเกีย่ วกับบ้านได้ในทีเ่ ดียว (One Stop
Shopping)

BUILD

FOR LIFE
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รายงานประจ�ำปี 2558

ตารางแสดงรายชื่อผู้ประกอบการธุรกิจจ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง (แยกตามรูปแบบธุรกิจ)
รูปแบบธุรกิจ

ธุรกิจโฮมเซ็นเตอร์
(Modern Trade)
ธุรกิจร้านค้าเฉพาะอย่าง
(Specialty Store)

รายชื่อผู้ประกอบการ

บจก.แกรนด์โฮมมาร์ทกรุ๊ป
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์
บจก.ซีเมนต์ ไทยการตลาด

บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
2) บจก.ซันพาราไดซ์ (ไทยแลนด์)

ที่มา : รวบรวมโดยฝ่ายวิจัยธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

การจัดหาผลิตภัณฑ์
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ซึ่งมีทั้งการด�ำเนินการผลิตสินค้าด้วยตนเอง และว่าจ้างโรงงานผู้ผลิตทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่ได้คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทก�ำหนด ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไป บริษัทฯ มีนโยบายการจัดซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง ทั้งนี้
บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์โดยการก�ำหนดรูปแบบ คุณลักษณะ และประเภทผลิตภัณฑ์ที่ต้องการตามแผนการขายของ
ฝ่ายขาย หลังจากนัน้ จะพิจารณาคัดเลือกและจัดซือ้ ผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิต ซึง่ โดยปกติจะท�ำการคัดเลือกผูผ้ ลิตมากกว่าหนึง่ ราย ยกเว้นผูผ้ ลิต
ที่เป็นพันธมิตรของบริษัทมาเป็นเวลานาน อาทิ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น ส�ำหรับการพิจารณาตัดสินใจจัดหา
ผลิตภัณฑ์จะเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝ่ายขาย เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ลักษณะเป็นไปตาม
ที่ก�ำหนด
ปี 2558 บริษัทฯ มียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากคู่ค้ารายใหญ่ ดังนี้
บริษัท

ผลิตภัณฑ์

ประเทศ

ระยะเวลาติดต่อ

1. บริษัท.ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จ�ำกัด (มหาชน)

ยิบซั่ม

ไทย

มากกว่า 10 ปี

ยอดสั่งซื้อ ปี 2558

121 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42
ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวม

หมายเหตุ : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวมในปี 2558 เท่ากับ 287 ล้านบาท

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากการผลิตสินค้าของบริษัทมีกระบวนผลิตหลักๆ 2 รูปแบบ กล่าวคือ
1. บริษัทจะน�ำเหล็กเส้นไปผ่านขบวนการรีด และขึ้นรูป เพื่อใช้เป็นโครงคร่าวผนังและฝ้าเพดาน
2. บริษัทจะท�ำการแปรรูปอลูมิเนียมเส้น โดยการตัดประกอบเป็นบานประตูหน้าต่าง
ในขบวนการผลิต บริษัทใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย โดยวัสดุที่เหลือจากการผลิต สามารถรีไซเคิลแล้วน�ำกลับมาใช้ได้อีก จึงอาจจะกล่าวได้ว่า
กระบวนการผลิตของบริษัทไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับที่ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม (ซึ่งเป็นพื้นที่สีม่วง)ไม่ติดกับ
เขตชุมชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีงานที่อยู่ระหว่างผลิตจ�ำนวน 13.5 ล้านบาท

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในปี 2558
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
ด้านการเงิน & การลงทุนของบริษัท
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 113.99 ล้านบาท เป็น 142.49 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่าย
หุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิของ WARRANT (BSM-W1) และ ESOP ( BSM-ESOP1) ซึ่งในระหว่างปี บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิ
แปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่1 (BSM-W1) จ�ำนวน 4 ครั้ง ท�ำให้บริษัทมีจ�ำนวนหุ้นสามัญเพิ่ม
ขึ้นจ�ำนวน 97,015,342 หุ้น คิดเป็นเงินสดที่บริษัทได้รับจ�ำนวน 9.70 ล้านบาท นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท ESOP1 ท�ำให้มีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นอีกจ�ำนวน 11,750,000 หุ้น คิดเป็นเงินสดที่ได้รับจ�ำนวน 1.88 ล้านบาท รวมเงินสด
รับทั้งสิ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งสิ้นเท่ากับ 11.58 ล้านบาท
บริษทั ได้ตดั สินใจหยุดด�ำเนินกิจการบริษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ ซิสเต็ม จ�ำกัด, ประเทศอินเดีย เนือ่ งจากบริษทั ได้เปลีย่ นกลยุทธทางการ
ตลาด โดยจะขายสินค้าให้กบั ตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศอินเดียโดยตรง ตัง้ แต่ไตรมาส 2 คือ ALLOY WAREHOUSE AND
INTERIORS LLP ซึง่ จะเป็นผูด้ แู ล, เก็บสินค้า และกระจายสินค้าให้กบั บริษทั ดังนัน้ จึงไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องมีบริษทั ย่อยในประเทศอินเดีย

บริษัท อินสตอลไดเรค จ�ำกัด
ส่วนทุนของบริษัท
บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 5.0 ล้านบาท เป็น 10.0 ล้านบาท ซึ่งบริษัทบิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงถือหุ้นในสัดส่วน 100%

บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จ�ำกัด
ด้านธุรกิจของบริษัท
บริษัทมีแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น โดยบริษัทได้จดทะเบียนการค้าสินค้าเพิ่ม 2 brand ได้แก่
1. “BETTER VIEW” เป็นแบรนด์ของสินค้าประเภทประตู หน้าต่างส�ำเร็จรูป ซึง่ ลูกค้าสามารถซือ้ และน�ำไปติดตัง้ ได้เอง โดยมีแผนที่
จะจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายทั่วประเทศ
2. “VISTALITE” เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างส�ำหรับที่อยู่อาศัยที่ต้องการช่องเปิดขนาดใหญ่มาก
นอกจากนี้บริษัทยังเตรียมที่จะออกสินค้าส�ำหรับคอนโดมิเนียมที่เป็นตึกสูงในปีนี้ ในราคาที่แข่งขันได้
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญในอดีต
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�ำคัญนับตั้งแต่ช่วงเตรียมการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ดังนี้

ปี 2550

ปี 2553

เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 47.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 470,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท เพื่อจัดสรรเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเสนอขายให้แก่กองทุนรวมแห่งหนึ่งในฐานะผู้
ร่วมทุน จึงท�ำให้บริษทั มีทนุ จดทะเบียนช�ำระเต็มมูลค่าเพิม่ ขึน้ เป็น 50.00 ล้านบาท และได้เปลีย่ นแปลงมูลค่า
หุน้ ทีต่ ราไว้จาก 100 บาท (หนึง่ ร้อยบาท) เป็น 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) และเพิม่ ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 25.00
ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรร
ไว้ส�ำหรับการเสนอขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ท�ำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 75.00
ล้ า นบาท และได้ ด� ำ เนิ น การแปรสภาพเป็ น บริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด โดยบริ ษั ท ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ บริ ษั ท จาก
“บริษัท บิวเดอ สมาร์ท ดิสทรีบิวชั่น เซนเตอร์ จ�ำกัด” เป็น “บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)” และ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “BSM” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551
ขยายธุรกิจโดยการจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ “บริษัท อินสตอลไดเรค จ�ำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท
เพื่อด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100%
ขยายธุรกิจโดยการจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ “บริษัท บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชั่น ซิสเต็ม จ�ำกัด” จดทะเบียน
ในประเทศอินเดีย ด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านรูปีอินเดีย เพื่อด�ำเนินธุรกิจตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าของ
BSM ในประเทศอินเดีย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100%
บริษัทฯ ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 หรือ “BSM-W1” จ�ำนวน 75.00 ล้าน
หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่คิดมูลค่า ก�ำหนดอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นมีการปรับสิทธิของใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิฯ) ทัง้ นีก้ ำ� หนดใช้สทิ ธิได้ทกุ วันท�ำการสุดท้ายของไตรมาสจนกว่าจะครบก�ำหนดอายุใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิฯ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหัวข้อ 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น) บริษัทฯ ได้น�ำ BSM-W1
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

ปี 2555

บริษัทฯ ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ให้แก่กรรมการและพนักงาน หรือ
“BSM-ESOP1” จ�ำนวน 3.00 ล้านหน่วย โดยจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ที่มีส่วนร่วมท�ำให้ธุรกิจให้เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ก�ำหนดอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ซือ้ หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ในราคาใช้สทิ ธิ 1.00 บาทต่อหุน้ (ยกเว้นมีการปรับสิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิฯ) ทัง้ นี้
ก�ำหนดใช้สิทธิได้ครั้งเดียวในวันครบก�ำหนดอายุใบส�ำคัญแสดงสิทธิฯ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหัวข้อ
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น)
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 114.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 78.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ BSM-W1 และ BSM-ESOP1

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

ปี 2556
ปี 2557

I 31 I

ขยายธุรกิจโดยการจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ “บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จ�ำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 30.00
ล้านบาท เพื่อด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมคุณภาพสูง “Fletcher” โดยบริษัทฯ
ถือหุ้นในสัดส่วน 100%
บริษัทฯ มีการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามัญจ�ำนวน 20 หุ้น ซึ่งเป็นส่วนจัดสรรไว้รองรับ BSM-W1 แต่มี
การจัดสรร BSM-W1 ไม่หมดทั้งจ�ำนวน ส่งผลให้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 113.99 ล้านบาท และมีการแปลง
มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้จาก 0.50 บาท เป็น 0.10 บาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีจำ� นวนหุน้ เพิม่ ขึน้ จากเดิม 227,999,980
หุ้น เป็น 1,139,999,900 หุ้น
บริษัทฯมีการเพิ่มทุนช�ำระแล้วจากการใช้สิทธิของ BSM-W1 ในระหว่างปี ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทฯมีทุนช�ำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 75.00 ล้านบาท เป็น 104.26 ล้านบาท
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ทิศทาง /
แผนงานส�ำหรับอนาคต
ทิศทางและแผนงานของบริษัทส�ำหรับปี 2559 แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ดังนี้
- ALLOY : อลูมเิ นียมส�ำหรับงานตกแต่งภายใน บริษทั ได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ทตี่ อบสนองความต้องการของตลาด โดยได้ขยายตลาด
มายังกลุ่มที่อยู่อาศัยและศูนย์สุขภาพ หรือ โรงพยาบาล ซึ่งเดิมบริษัทมุ่งเน้นกลุ่มอาคารส�ำนักงาน เป็นหลัก
ณ ปัจจุบันบริษัทมีศูนย์บริการสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ALLOY ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจัดแสดงและลูกค้าสามารถสั่งซื้อและรับสินค้า
ได้ทศี่ นู ย์บริการ ลูกค้าในกลุม่ นี้ ได้แก่ มัณฑนาการและผูร้ บั เหมาตกแต่งภายใน บริษทั ได้มกี ารออกแบบระบบประตูบานเลือ่ น “ ALLOY
S40” เพื่อเจาะตลาดคอนโดมิเนียม ซึ่งผลิตภัณฑ์ ALLOY S40 มีคุณสมบัติพิเศษ เป็นประตูบานเลื่อนที่มีการออกแบบที่สวยงาม มี
รางแขวนด้านบนไม่มีเฟรมด้านล่าง การดีไซน์เป็นแบบ slim มีหลากหลายสีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า ALLOY S40 ได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดีจากโครงการคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนท์ เช่น โครงการ บางกอกสาธร และงานส�ำนักงานอีกหลายแห่ง

- GYPSUM : ระบบฝ้าเพดานและผนังยิปซั่ม บริษัทได้แบ่งทีมดูแลลูกค้าเป็น 2 ทีม ดังนี้
•

ทีมดูแลลูกค้าหลัก : เนือ่ งจากลูกค้าหลักของบริษทั เป็นผูร้ บั เหมาตกแต่งภายใน และ ผูร้ บั เหมางานยิบซัม่ ซึง่ มักจะรับงานโครงการ
ขนาดใหญ่จงึ ต้องการรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์และคุณสมบัตกิ ารใช้งานทีล่ ะเอียด บริษทั จึงจัดให้มที มี เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยขายทีม่ ปี ระสบการณ์
และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ดูแลอย่างใกล้ชิด และมีการเยี่ยมเยียนลูกค้า อย่างสม�่ำเสมอ

นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบ Membership Program ส�ำหรับลูกค้าที่มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเป็นสมาชิกมีหลายระดับ
ตั้งแต่ระดับ Platinum ,Gold, Specialist โดยแต่ละระดับจะได้เครดิต และวงเงินแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ ประวัติการซื้อ และการ
ช�ำระค่าสินค้า ถ้าลูกค้ามีประวัตกิ ารซือ้ และการช�ำระเงินทีด่ ี ก็จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทหี่ ลากหลาย เช่น ซือ้ สินค้าได้ในราคาพิเศษ
กว่าราคาปกติ นอกจากนีบ้ ริษทั ยังให้บริการพิเศษ จัดส่งสินค้าฟรีสำ� หรับลูกค้าทีม่ กี ารสัง่ ซือ้ มากกว่า 5,000บาทต่อครัง้ และบริษทั
มีการจัดกิจการเพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าอีกมากมาย พร้อมกันนี้บริษัทยังให้บริการฝึกอบรมการติดตั้ง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยบริษทั มี Training Centre ไว้คอยให้บริการ และมี Gyproc Centre ซึง่ เป็นโชว์รมู จัดแสดงสินค้าทีบ่ ริษทั
จัดจ�ำหน่าย ลูกค้าสามารถใช้เป็นทีป่ ระชุมพบปะกับลูกค้าของสมาชิกได้ บริษทั ยังมีแผนก Call Centre ทีค่ อยให้บริการช่วยเหลือ
ลูกค้า ในด้านการเช็คสต็อกสินค้า ตรวจสอบวงเงิน แจ้งpromotion และติดต่อประสานงานการจัดส่งสินค้า ลูกค้าสามารถสอบถาม
สถานะของรถจัดส่งได้ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนรับสินค้าได้อย่างสะดวกมากขึ้น
•

ทีมดูแลลูกค้ารายย่อย : ส�ำหรับลูกค้ารายย่อยที่มาซื้อและรับสินค้าที่บริษัท จะได้รับการดูแลผ่านทาง Call Centre และเจ้าหน้าที่
ประจ�ำศูนย์ Gyproc Centre
บริษัทมีแผนอ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากขึ้น โดยน�ำเทคโนโลยี online เข้ามาพัฒนา internet application ให้ง่ายและ
สะดวกในการเข้าถึงสินค้าของบริษทั โดยบริษทั จะให้บริการแบบครบวงจรส�ำหรับการสัง่ ซือ้ สินค้าผ่าน internet application ลูกค้า
สามารถสัง่ ซือ้ ผ่านช่องทางนี้ รวมถึงสามารถเช็คสต๊อกสินค้าได้ดว้ ยตนเอง และยังมีบริการช�ำระค่าสินค้าผ่านทาง online ทีส่ ะดวก
รวดเร็ว นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเช็คราคา และ promotion ด้วยตนเองอีกด้วย ซึ่งเป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อให้
กับลูกค้ารายย่อยมากขึ้น บริษัทคาดว่าจะเริ่มขายสินค้าผ่าน internet application ได้ประมาณ ไตรมาส 3 /2559
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- HIGH PERFORMANCE DOORS & WINDOWS : ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง

จากการทีบ่ ริษทั เป็นโรงงานแห่งเดียวในภูมภิ าคเอเซียที่ได้สทิ ธิ์ในการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ Fletcher ซึง่ เป็นแบรนด์ทรี่ จู้ กั และยอมรับ
อย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตราฐานสากล ดังนั้นบริษัทจึงมีลูกค้าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ จากการได้เปรียบทางการค้าเนื่องจากสินค้ามีต้นทุนถูกกว่า แต่คุณภาพและมาตราฐานเดียวกันกับที่น�ำเข้ามาจาก
ประเทศนิวซีแลนด์ ท�ำให้บริษัทสามารถส่งออกไปยังประเทศแถบอาเซียนได้ และปีที่ผ่านมาบริษัทประสบความส�ำเร็จอย่างยิ่งส�ำหรับ
การท�ำการตลาดในประเทศอินเดีย พม่า กัมพูชา และแผนงานส�ำหรับปี 2559 บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดพม่า และกัมพูชามากขึ้น
เนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้า AEC
นอกจากนี้บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดกลาง-ล่างมากขึ้น โดยได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในแบรนด์
“BetterView” ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างส�ำเร็จรูป เพือ่ วางจ�ำหน่ายตามร้านวัสดุกอ่ สร้างทัว่ ไป โดยบริษทั วางแผนทีจ่ ะจัดจ�ำหน่าย
สินค้าแบรนด์ BetterView ผ่านสาขาของบริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จ�ำกัด (มหาชน) “KCM” ซึ่งมีสาขากว่า 30 สาขาทั่วประเทศ และ
ร้านวัสดุก่อสร้างอื่นในต่างจังหวัดอีกด้วย โดยคาดว่าในเบื้องต้นบริษัทจะเริ่มจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่าน 5 สาขาของ KCM ประมาณ
เดือนพฤษภาคม 2559 และจะขยายไปยังสาชาอื่นของ KCM และร้านวัสดุก่อสร้างอื่นในต่างจังหวัดในอนาคต
บริษัทได้ประสานงานกับโรงงานที่ผลิตแผ่นผนัง (Precast wall ) เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ประตู หน้าต่างส�ำเร็จรูปที่ใช้ส�ำหรับงาน
Precast ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน คาดว่าจะเริ่มผลิตเพื่อใช้ส�ำหรับผนัง Precast ได้ประมาณ
ต้นไตรมาสที่ 3 /2559
บริษัทได้ลงนามเซ็นสัญญาร่วมกับบริษัท LOUVRE SYSTEM ประเทศออสเตรเลีย เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศไทย โดย BSM
และ LOUVRE SYSTEM ถือหุ้นในสัดส่วน 51:49 เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์หน้าต่างบานเกล็ดทั้งบานกระจกและบานอลูมิเนียมเพื่อส่งออก
ไปประเทศออสเตรเลีย บริษัท LOUVRE SYSTEM เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์หน้าต่างบานเกล็ดและได้ท�ำการตลาดในประเทศ
ออสเตรเลียมาเป็นเวลากว่า 10 ปี จากการที่ LOUVRE SYSTEM ได้เห็นศักยภาพการผลิตของบริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเซีย) จ�ำกัด
จึงได้สนใจย้ายฐานการผลิตจากประเทศมาเลเซีย มายังประเทศไทย โดยจะผลิตสินค้าผ่านบริษทั ร่วมทุนทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ส่วนการท�ำตลาด
ส�ำหรับประเทศออสเตรเลีย LOUVRE SYSTEM จะเป็นผู้แทนจ�ำหน่ายเพียงผู้เดียว ส�ำหรับการท�ำตลาดในภูมิภาคเอเซีย บริษัท D&W
ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายเพียงผู้เดียวเช่นกัน คาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จในไตรมาส 1/2559 และด�ำเนินการ
ผลิตได้ประมาณต้นไตรมาส 3/2559
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รายงานประจ�ำปี 2558

ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร
บริษัทฯ ได้ท�ำการเช่าที่ดินและอาคารจากบุคคลอื่น โดยทรัพย์สินที่ใช้เป็นที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่และโกดังเก็บของ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมี
ความเสี่ยงที่อาจจะถูกยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร หรือการไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าที่ดินและคลังสินค้าแห่งใดแห่งหนึ่ง อันจะ
ท�ำให้บริษัทอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการย้ายส�ำนักงานและคลังสินค้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทได้
ส�ำหรับสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท ได้ท�ำสัญญาเช่าไว้กับเครือญาติของผู้บริหารหลักของ
บริษัท และบริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความเสี่ยง โดยท�ำข้อตกลงสัญญาเช่าแต่ละครั้ง มีกำ� หนดอายุของสัญญาครั้งละ 3 ปีและมี
เงื่อนไขพิเศษให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีก�ำหนดเพดานสูงสุดในการปรับขึ้นค่าเช่า
แต่ละครั้งไว้แน่นอน และหากผู้ให้เช่าต้องการยกเลิกสัญญาเช่าต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยบริษัทฯ
มีนโยบายเจรจาต่อสัญญาเช่าก่อนสัญญาเช่าครบก�ำหนดไม่น้อยกว่า 90 วัน
นอกจากนี้ หากมีการโอนสิทธิการเช่าของบริษัท ผู้ให้เช่าจะจัดหาพื้นที่แปลงอื่นมาให้ใช้ทดแทนหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท
จึงน่าจะท�ำให้ความเสีย่ งทีบ่ ริษทั อาจจะถูกยกเลิกสัญญาเช่าทีด่ นิ และอาคารก่อนก�ำหนดมีความเป็นไปได้ไม่มากนัก และในอดีตทีผ่ า่ น
มาบริษัทฯ ยังไม่เคยถูกยกเลิกสัญญาเช่า หรือไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่า
ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าและการจัดหาสินค้า
ความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีการจัดหาผลิตภัณฑ์ ในลักษณะของการว่าจ้างผลิตส�ำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ตราสินค้าของบริษัทเอง และบริษัทฯ
ท�ำการสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์จากเจ้าของลิขสิทธิต์ ราสินค้าชัน้ น�ำทัง้ ในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะ บริษทั ไทยผลิตภัณฑ์ยบิ ซัม่ จ�ำกัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยิบซั่มรายหลักให้แก่บริษัทฯมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการจัดหา
ผลิตภัณฑ์ในกรณีที่ผู้ผลิตและเจ้าของลิขสิทธิ์ตราสินค้าอาจจะไม่สามารถผลิตหรือจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทฯ ได้ตามคุณภาพ
ปริมาณ เวลา และเงื่อนไขที่บริษัทก�ำหนดไว้ได้ รวมทั้งมีความเสี่ยงในการที่เจ้าของลิขสิทธิ์ตราสินค้าอาจบอกเลิกหรือไม่ต่อสัญญา
การเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลต่อการด�ำเนินงานและการเติบโตของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการติดต่อค้าขายและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาเป็นระยะเวลานาน
โดยเฉพาะบริษทั ฯ ได้ทำ� สัญญาเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กบั บริษทั ไทยผลิตภัณฑ์ยบิ ซัม่ จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นกลุม่ ผลิตภัณฑ์
หลักที่สร้างยอดรายได้ให้กับบริษัทฯทั้งยังได้ร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ พัฒนาฝีมือผู้รับเหมา (Gyproc Training Center) ในบริเวณ
พื้นที่ของบริษัทฯ ดังนั้นจึงถือได้ว่าบริษัทฯ และบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จ�ำกัดเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กัน
ด้วยดีเสมอมา
ในส่วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์ประเภทอืน่ ๆ บริษทั ฯ มีนโยบายกระจายการจัดหาผลิตภัณฑ์ โดยมีการติดต่อกับโรงงานผูผ้ ลิตในประเทศ
ที่ได้คณ
ุ ภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีบ่ ริษทั ก�ำหนดไว้มากกว่า 1 แห่ง นอกจากนี้ ส่วนผลิตภัณฑ์ภายใต้ลขิ สิทธิต์ ราสินค้าจากต่างประเทศ
ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย บริษัทฯ ก็มีการท�ำสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนหลักในการจัดการผลิต
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และสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดหาผลิตภัณฑ์จึงมีโอกาส
น้อย และที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยประสบปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนผลิตภัณฑ์และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษทั ฯ อาจได้รบั ความเสีย่ งจากความผันผวนของต้นทุนผลิตภัณฑ์อนั เนือ่ งมาจากการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนวัตถุดบิ แต่ละประเภท
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่น�ำเข้ามาจากต่างประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนผลิตภัณฑ์เช่นกัน โดยผลกระทบดังกล่าวจะส่งผลให้ความสามารถในการท�ำก�ำไรขั้นต้นของบริษัทลดลง
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการวางแผนและการบริหารการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และการบริหารสินค้าคงคลัง รวมทั้งการ
บริหารระบบขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อควบคุมและบริหารต้นทุนรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีการพิจารณา
ปรับราคาขายผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทให้สอดคล้องกับต้นทุนโดยสม�่ำเสมอ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้จ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในการก�ำหนดกรอบราคาขาย โดยหากผูจ้ ำ� หน่ายผลิตภัณฑ์ตอ้ งการปรับราคาเกินกว่ากรอบราคาทีก่ ำ� หนดต้องแจ้งให้บริษทั
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้บริษัทสามารถวางแผนในการจัดซื้อและแจ้งราคาใหม่ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ได้
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ กรณีที่เป็นการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในปริมาณสูงอย่างมีนัยยะส�ำคัญ บริษัทฯ มีนโยบาย
ป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศโดยท�ำสัญญาซือ้ ขายอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า (Forward
Contract) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีวงเงินท�ำสัญญา
ซือ้ ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินอย่างเพียงพอในการควบคุมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากการที่ผลิตภัณฑ์ถูกลอกเลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้างตกแต่งภายในเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ลักษณะและรูปแบบทีง่ า่ ยต่อการลอกเลียนแบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลอกเลียน
แบบรูปลักษณ์ภายนอก ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์บางประเภทของบริษัท เคยถูกลอกเลียนแบบไปผลิตและจ�ำหน่าย โดยบริษัทฯ
ได้ด�ำเนินคดีฟ้องร้องและศาลพิพากษาให้บริษัท เป็นฝ่ายชนะและได้รับค่าชดเชยความเสียหาย ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จึงมี
ความเสี่ยงที่จะถูกลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ ได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้ความส�ำคัญกับคุณภาพ ลักษณะการใช้งาน และการพัฒนารูปแบบให้มีลักษณะเฉพาะตัวที่ยากต่อ
การลอกเลียนแบบแต่ง่ายต่อการติดตั้งใช้งาน และมีการจดอนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ (Patent) เพื่อป้องกันการผลิตสินค้าลอกเลียนแบบ
โดยปัจจุบนั บริษทั ได้รบั การรับรองอนุสทิ ธิบตั รส�ำหรับผลิตภัณฑ์วงกบประตูและผลิตภัณฑ์วงกบช่องแสง และได้รบั สิทธิบตั รการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หน้าตัดโลหะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งบริษัทยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จ�ำกัด
(มหาชน) ในการออกหนังสือรับรองคุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์ของบริษทั ให้แก่ลกู ค้าประเภทผูร้ บั เหมาก่อสร้างตกแต่งภายในเพือ่ น�ำไปยืนยัน
แก่เจ้าของโครงการ นอกจากนี้ บริษทั ฯ มุง่ เน้นการให้บริการค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ควบคูก่ บั การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างการยอมรับและความภักดีในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท มากยิ่งขึ้น

BUILD
FOR LIFE
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รายงานประจ�ำปี 2558

ความรับผิดชอบต่อสังคม
สืบเนือ่ งจากวิสยั ทัศน์ (vision) ทีบ่ ริษทั ต้องการเป็นผูน้ ำ� ในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ส�ำหรับงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน
ภายใต้คอนเซ็ปต์ “BUILD FOR LIFE” ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้น�ำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เพื่อคุณภาพชีวิตของลูกค้าดีขึ้นมาโดยตลอด
บริษัทได้น�ำคอนเซ็ปต์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับการพัฒนาองค์กร และดูแลผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกๆ ภาคส่วน ซึ่งการด�ำเนินงานในด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท มีทั้งในรูปแบบของ CSR in process และ CSR after process ดังนี้
CSR- IN PROCESS
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญอย่างมากในการดูแลผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกๆภาคส่วน อันได้แก่
ลูกค้า :

บริษัทได้ใส่ใจดูแลลูกค้าในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ ซึ่งเป็นลูกค้าหลัก หรือรายย่อย ที่เป็นลูกค้า walk - in มาซึ่งของที่
หน้าร้านของบริษัท โดยบริษัทได้จัดแบ่งทีมพนักงานให้ไว้เฉพาะส�ำหรับดูแลลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาตกแต่งภายใน และ ผู้รับเหมา
งานยิบซัม่ ซึง่ มักจะรับงานโครงการขนาดใหญ่ ซึง่ ต้องการรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์และคุณสมบัตกิ ารใช้งานทีล่ ะเอียด บริษทั จึงจัดให้
มีทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้
ยังมีระบบ Membership Program ที่จะสานต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ใกล้ชิดมากขึ้น โดยมีการจัดระดับแบ่ง 3 กลุ่ม คือ
Platinum ,Gold, Specialist โดยแต่ละระดับจะได้เครดิต วงเงินแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ ประวัติการซื้อ และการช�ำระเงิน ซึ่งจะได้
ราคาพิเศษกว่าราคาปกติ
ในขณะที่ลูกค้ารายย่อย รายเล็กที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทก็จัดเจ้าหน้าที่ไว้ค่อยดูแลไม่ว่าจะผ่านทาง Call Centre หรือ
ทางเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ Gyproc Centre ซึ่งจะท�ำให้หน้าที่แนะน�ำสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้จดั ให้มศี นู ย์ฝกึ อบรมกับลูกค้าทีเ่ ป็นผูร้ บั เหมา ให้ได้รบั ความรูใ้ นการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั และสามารถ
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้สินค้าได้ตลอดเวลา โดยทางศูนย์จะมีการอบรมให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจจัดขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ

-

บริษทั จัดตัง้ ให้มแี ผนก Call Centre ทีค่ อยให้บริการช่วยเหลือลูกค้า ในด้านการเช็คสต็อกสินค้า ตรวจสอบวงเงิน แจ้ง promotion
และติดต่อประสานงานการจัดส่ง ลูกค้าสามารถสอบถามสถานะของรถจัดส่งได้ตลอดเวลา เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถวางแผนรับสินค้า
ได้อย่างสะดวกมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาช่องทางในการขายสินค้าที่อ�ำนวยความสะดวกและง่ายในการเข้าถึง
มากขึ้น โดยได้ก�ำลังพัฒนา application ขายสินค้า online โดยเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแบบครบวงจร ตั้งแต่การสั่งซื้อ
ช�ำระค่าสินค้า และบริการจัดส่ง ตลอดจนสามารถเช็คสถานการจัดส่งสินค้าได้ด้วย

-

สินค้าของบริษัทถูกออกแบบมาโดยค�ำนึงถึงการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้นสินค้าของบริษัทจึงถูกออกแบบให้ง่ายต่อ
การใช้งาน สะดวกรวดเร็วในการติดตัง้ และยังคงความสวยงามและแข็งแรงอีกด้วย โดยสินค้าทีบ่ ริษทั จัดจ�ำหน่ายในราคาทีเ่ หมาะสม
กับคุณภาพ โดยบริษัทได้ท�ำการตรวจสอบสินค้า (QC) ก่อนที่ขายทุกชิ้น เพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพสินค้าของ
บริษัทได้

-

นอกจากนี้สินค้าของบริษัทเมื่อติดตั้งให้แล้ว บริษัทยังมี Warrantee รับประกันคุณภาพสินค้า ทุกงานที่บริษัทเป็นผู้ติดตั้ง

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

พนักงาน :
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บริษทั ได้เล็งเห็นทีค่ ณ
ุ ค่าของบุคคลากรทีร่ ว่ มพัฒนาบริษทั ให้บริษทั มีความเติบโต ดังนัน้ บริษทั จึงได้ให้ความใส่ใจในคุณภาพชีวติ
โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปีขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยจัดขึ้นภายในบริษัทเพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับบริษัท
อีกทั้งยังได้ดูแลใส่ใจพนักงานที่เจ็บป่วยโดยได้มีบัตรประกันสุขภาพให้กับพนักงานในกรณีที่ต้องเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล
ด้านการพัฒนาบุคคลากร บริษัทเห็นความส�ำคัญว่าองค์กรจะเติบโตได้ด้วยพนักงานที่คุณภาพ จึงได้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานในทุกระดับชัน้ ตัง้ แต่ความรูเ้ รือ่ งสินค้าและผลิตภัณฑ์ ความรูเ้ รือ่ งการติดตัง้ สินค้า ตลอดจนความรูใ้ นเรือ่ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งบริษัทให้ความส�ำคัญมาก บริษัทมีการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆขึ้นมารองรับการท�ำงานของพนักงาน ท�ำให้สามารถควบคุมการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในระบบงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีทีม IT ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ยังได้มีพัฒนาทักษะทางทีมงานขาย พนักงานบัญชีและฝ่ายต่างๆ ให้มีทักษะในงานมากขึ้น ตลอดจนได้พัฒนาทักษะ
การบริหารงานของพนักงานระดับกลางให้มีศักยภาพในการควบคุมดูแลงานมากขึ้น
บริษทั เล่งเห็นคุณค่าของพนักงานและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานรูส้ กึ ว่าตนเองมีความเป็นเจ้าของบริษทั เช่นกัน จึงได้ออกใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญส�ำหรับพนักงานและผู้บริหาร ESOP ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงานกับ
บริษัทต่อไป
บริษัทมีความต้องการอย่างแรงกล้าในการที่จะพัฒนาบุคคลากรให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นและอยู่ใน
มาตราฐานสากล โดยได้ก�ำหนดรางวัลตอบแทนส�ำหรับพนักงานที่สามารถผ่านเกณฑ์การสอบ TOEIC ไว้ส�ำหรับพนักงานที่ได้
คะแนน700 คะแนน ที่ 5,000 บาท และระดับคะแนนที่ 800 ที่ 10,000 บาท
จากเจตนารมย์ของบริษัทที่อยากให้พนักงานท�ำงานบนพื้นฐานของความสุข เพราะบริษัทเชื่อว่าเมื่อพนักงานท�ำงานด้วย
ความสุขและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ จะท�ำให้งานทีอ่ อกมามีคณ
ุ ภาพงานทีด่ ขี นึ้ ด้วยเช่นกัน ดังนัน้ บริษทั จึงมีการพัฒนาและยกระดับ
จากพนักงานระดับล่างให้เป็นพนักงานปฎิบตั งิ าน เช่น มีการพัฒนาพนักงานส่งของ ขึน้ มาเป็นพนักงานเก็บเงิน ตามความสมัครใจ
ของพนักงงาน และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในแต่ละแผนก โดยหัวหน้างานและพนักงานได้มีการพูดคุยและ
เสนอแนะแนวทางในการการท�ำงาน ที่เขาเหล่านั้นจะมีความสุขกับงาน และท�ำงานตรงตามความถนัด ตลอดจนชี้แนะและแก้ไข
จุดบกพร่องของพนักงานแต่ละคน เพื่อให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ในส่วนของโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลากรที่มีถิ่นฐานอยู่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ บริษัทได้เล่งเห็นความส�ำคัญของ
ความสัมพันธ์ของครอบครัวพนักงาน โดยบริษทั ได้ให้พนักงานได้หยุดยาวประมาณ 5-6 วัน เพือ่ ได้เดินทางกลับถิน่ ฐานภูมลิ ำ� เนา
ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาสอดคล้องกับวันหยุดของบริษัทลูกค้าส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงไม่กระทบกับการด�ำเนินงานของบริษัท
นอกจากนี้บ ริษัทยังให้ความส�ำคัญกับวัน เกิดของพนักงานแต่ละคน จึงได้ก�ำหนดให้วันเกิดของพนักงานแต่ละคนเป็ น
วันหยุดพิเศษ ซึ่งให้พนักงานได้ท�ำกิจกรรมส่วนตัวในวันเกิดกับครอบครัวอีกด้วย
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บริษัทได้ค�ำนึงถึงผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้มีการด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกกิจการที่ดี ทั้งในส่วนของ
การบริหารงาน โดยจัดให้มกี ารประชุมคณะตรวจสอบความดูแลควบคุมงานตรวจสอบภายใน มีการประชุมและพิจารณาปรับปรุง
มาตรางานให้มีศักยภาพมากขึ้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�ำหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็มก�ำลังความสามารถเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
ในขณะเดียวกันบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวาระส�ำคัญของบริษัทอย่างสม�่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ
1 ครั้ง แต่เมื่อมีเรื่องเร่งด่วน กรรมการของบริษัทมีความยินดีและให้ความร่วมมือในการจัดการประชุมในกรณีเร่งด่วน ดังจะเห็น
ได้จากปี 2558 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง
นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้การสรรหามีความโปร่งใสและมีค่าตอบแทนที่
เป็นธรรมต่อทุกๆฝ่าย
บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญกับผูถ้ อื หุน้ ในการทีจ่ ะได้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงาน
ราชการต่างๆ รวมถึงส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั
ได้จา้ งทีป่ รึกษาทางเงิน ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในเรือ่ งการให้ขอ้ มูลกับตลาดหลักทรัพย์ เพือ่ เป็นทีป่ รึกษาให้กบั บริษทั เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้
ได้รับข้อมูลที่ส�ำคัญครบถ้วน
นอกจากนี้บริษัทยังได้ท�ำ WEBSITE เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนได้
ทราบถึงกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษทั ผ่านทาง WEBSITE : www. Buildersmart.com และบริษทั ยังได้มสี ว่ นงานผูล้ งทุน
สัมพันธ์ซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งแสดงถึงความใส่ใจในการให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนทุกราย และบริษัทยังได้มี
การเข้าร่วมงาน Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อตอบข้อสงสัย พร้อมกับ update ผลประกอบ
การของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ

เจ้าหนี้ :

บริษัทให้ความส�ำคัญในการดูแลเรื่องภาระหนี้สิน ทั้งที่มีต่อสถาบันการเงิน และองค์กรเอกชนให้มีการจ่ายตรงตามก�ำหนด
เสมอมา ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจจากธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งเพิ่มขึ้น ทั้งที่เป็นสถาบันการเงินเดิม
และเป็นสถาบันการเงินรายใหม่ ได้ให้ความสนใจในการสนับสนุนเพิม่ เติมกับบริษทั และบริษทั ไม่มปี ญั หาในเรือ่ งการช�ำระหนีค้ รบ
ก�ำหนดกับเจ้าหนี้รายใด

คู่ค้า (Supplier) :
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมๆกับคู่ค้าของบริษัทไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ ที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาความ
สัมพันธ์ทางการค้าที่ดีเสมอมา ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าโครงการพัฒนาคู่ค้าให้มีความยั่งยืนคู่กับบริษัท โดยอยู่
ระหว่างการคิดผลิตภัณฑ์ทางการเงินร่วมกับบริษทั ลิสซิง่ บริษทั หนึง่ ทีจ่ ะอ�ำนวยความสะดวกและเพิม่ สภาพคล่องให้กบั ธุรกิจของ
บริษัทคู่ค้า เพื่อที่จะบริษัทคู่ค้าเติบโตก้าวหน้าควบคู่กันไปกับการเติบโตของบริษัท
สื่อมวลชน :
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญในการสือสาร-ติดต่องานและให้ข่าวกับสื่อมวลชน โดยบริษัทได้จัดจ้างมืออาชีพในการประสานงานและแถลง
ข่าวกับสื่อมวลชน และมีการให้ข่าวอย่างสม�่ำเสมอ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามเจตนารมย์ของ
บริษทั อนึ่งบริษทั ได้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนโดยมีการท�ำกิจการการกุศลร่วมกัน และมีการเลี้ยงขอบคุณนักข่าวทุกปี
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คู่แข่งทางการค้า :
ในธุรกิจยิบซั่มซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายของบมจ.ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม พนักงานขายของบริษัททั้ง 2 ไม่มีการขัดแย้งทาง
ด้านผลประโยชน์ในการขาย เนื่องจากพนักงานขายด�ำเนินงานบนจรรยาบรรณในการขาย ไม่แย่งลูกค้าซึ่งกันและกัน ซึ่งทั้ง 2 มี
การตกลงทางการค้าที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งท�ำให้บริษัทและคู่ค้ามีการเติบโตอย่างยั่งยืน
ส�ำหรับแนวทางในการท�ำธุรกิจของบริษัท บริษัทยึดมั่นการด�ำเนินธุรกิจบนหลักธรรมภิบาลโดยจะไม่เอาเปรียบหรือไม่มีนโยบาย
กลั่นแกล้งคู่แข่งทางการค้า บริษัทเน้นจุดขายที่คุณภาพสินค้าเป็นหลัก จึงด�ำเนินธุรกิจโดยให้ความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อคู่
แข่งทางการค้า
สิ่งแวดล้อม :
เนื่องจากการผลิตสินค้าของบริษัทมีกระบวนผลิตหลักๆ 2 รูปแบบ กล่าวคือ
1. บริษัทจะน�ำเหล็กเส้นไปผ่านขบวนการรีด และขึ้นรูป เพื่อใช้เป็นโครงคร่าวผนังและฝ้าเพดาน
2. บริษัทจะท�ำการแปรรูปอลูมิเนียมเส้น โดยการตัดประกอบเป็นบานประตูหน้าต่าง
ในขบวนการผลิต บริษัทใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย โดยวัสดุที่เหลือจากการผลิต สามารถรีไซเคิลแล้วน�ำกลับมาใช้ได้อีก จึงอาจจะ
กล่าวได้ว่า กระบวนการผลิตของบริษัทไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับที่ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม (ซึ่งเป็น
พื้นที่สีม่วง)ไม่ติดกับเขตชุมชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน
นอกจากนี้ บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญกับการใช้พลังงานสะอาด บริษทั จึงได้จดั ซือ้ รถบรรทุกซึง่ ใช้กา๊ ซ NGV มาใช้ในการจัดส่งสินค้า
ให้กับลูกค้าด้วย
CSR- AFTER PROCESS
เริ่มจากแนวคิดของผู้บริหารที่เห็นความส�ำคัญของการศึกษาไทย จึงได้ร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยกว่า 20 ปี จัดตั้ง
โรงเรียนโบว์มอนท์ ตั้งอยู่ที่อ.บ้านซับใหญ่ จ.ชัยภมิ โดยอยู่ในการดูแลของมูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการมูลนิธิแห่งนี้ด้วย
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กลุ่มผู้ก่อตั้งมีความตั้งใจที่จะให้การศึกษากับเด็กชนบทไทย ซึ่งส่วนมากพ่อแม่ได้เข้ามาท�ำงานในพื้นที่เมืองหลวง และได้ฝากเด็กให้อยู่ใน
ความอุปการะของปู่ย่าตายายเหล่านี้ได้มีคุณภาพการศึกษาที่ดี จึงได้สร้างโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการเรียนรู้อย่างผสมผสาน มีการสอนอย่าง
มีคุณภาพ ให้แก่เด็กนักเรียนได้เรียนอย่างความสุข โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งดูแลเรื่องรถโรงเรียนและอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน
โดยมีเงื่อนไขให้คุณพ่อคุณแม่มีส่วนร่วมในการออกแรงเพื่อพัฒนาโรงเรียนเทอมละ 15 ชั่วโมง โรงเรียนดังกล่าวมีทั้งครูที่เป็นคนไทย และ
ชาวต่างชาติ สอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 - 4 อนาคตจะขยายถึงชั้นประถม 6 โดยหลักสูตรที่สอนได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบันมีครู 14 คน นักเรียนประมาณ 180 คน ซึ่งการบริหารงานและการด�ำเนินงานมีค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 8 ล้านบาท ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือเป็นการรับบริจาคจากผู้ใจบุญทั้งที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ
ที่ผ่านมาผู้บริหารและบริษัทได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายกับทางโรงเรียนมาโดยตลอด และอนาคตบริษัทอยู่ระหว่างหาพันธมิตรทางธุรกิจที่
มีความสนใจในแนวทางเดียวกันสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียนต่อไป
บริษัทขอกล่าวโดยสรุปว่า ถึงแม้ว่าบริษัทยังไม่มีการก�ำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นลายลักษณ์อักษร แต่บริษัทมีความตั้งใจ
จริงที่จะคืนก�ำไรให้สังคมและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน เพื่อความเติบโตที่ยั่งยืนคู่กับบริษัทตลอดไป
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ 14 มกราคม 2558 บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 142.499 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 1,424 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้เท่ากับ
0.10 บาท มีทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว 141.74 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ล�ำดับแรกของบริษัทฯ (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
ณ วันที่ 25 มกราคม 2559 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
รายชื่อ

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

กลุ่มนายสัญชัย เนื่องสิทธิ/1์
กลุ่มนายสุเรซ ซูบรามาเนียม/2
นางพัทยา พิเชฐพงศา
นางเกศรา มานะศิลป์
นายวิชาญ ตรีสุทธาชีพ
MR.CHRISTOPHER JOHN CARTWRIGHT
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ
นางณิการ์ โสภณพาณิชกิจ
นางสาวพัณณินอร ศิริสุวัฒน์
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

รวม

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

267,500,000
229,310,312
222,625,000
65,967,850
37,000,000
31,250,000
22,083,750
15,610,000
11,407,500
11,024,600
503,625,110
1,417,404,122

ร้อยละ

18.87
16.18
15.71
4.65
2.61
2.20
1.56
1.10
0.80
0.78
35.53
100

หมายเหตุ : /1 กลุ่มนายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประกอบด้วย นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ และนางนริสา เนื่องสิทธิ์ (ภรรยา)
		 /2 กลุ่มนายสุเรซ ซูบรามาเนียม ประกอบด้วย นายสุเรซ ซูบรามาเนียม และนางนวพร สบฤกษ์ (ภรรยา)

การออกหลักทรัพย์อื่น
ไม่มี-
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินส�ำรองต่างๆ ทุกประเภท
ตามที่ได้กำ� หนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมาย หากไม่มเี หตุจำ� เป็นอืน่ ใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการด�ำเนิน
งานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปีตั้งแต่ปี 2556-2558
รายการ
/1

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)
28.84
21.33
12.13
ก�ำไรสุทธิหลังหักเงินส�ำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)
27.70
19.96
11.52
/2
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)
12.00
31.25
4.67/2
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
43.32%
156.56%
40.05%
หมายเหตุ : /1 = ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ (งบเฉพาะกิจการ)
			 /2 = เงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล

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

นายสุเรซ ซูบรามาเนียม
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์
นายเอนก พิเชฐพงศา
นายหยาง ชวน โมห์
นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน
ดร.ธีรธร ธาราไชย
น.ส.ฐิติยา วงศ์จิรชัย

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: นางพรรษชล กุศลภุชฌงค์ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
นายสุเรซ ซูบรามาเนียม ,นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ และ นายหยาง ชวน โมห์ 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราส�ำคัญ
ของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล

1. นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน
2. ดร.ธีรธร ธาราไชย
3. น.ส.ฐิติยา วงศ์จิรชัย

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:
กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชี-การเงิน คือ นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน
โดยมี นางพรรษชล กุศลภุชฌงค์ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล

1.
2.
3.
4.

นายเอนก พิเชฐพงศา
นายหยาง ชวน โมห์
ดร.ธีรธร ธาราไชย
นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน

ต�ำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: นางพรรษชล กุศลภุชฌงค์ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล

1.
2.
3.
4.

นายสุเรซ ซูบรามาเนียม
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์
นายหยาง ชวน โมห์

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท
คณะผู้บริหารตามนิยามของ กลต. ณ วันที่ 31 ธ้นวาคม 2558 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล

1. นายสุเรซ ซูบรามาเนียม
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์
นายหยาง ชวน โมห์
นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ
นางสาวพัชรี เก๊อะเจริญ
นางสาวพรรษชล กุศลภุชฌงค์

ต�ำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
และกรรมการผู้จัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายต่างประเทศ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1
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โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
คณะกรรมการ
บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท
นางสาวพรรษชล กุศลภุชฌงค์

คณะกรรการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสุเรซ ซูบรามาเนียม

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น
คาร์ทไรท์

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติงาน
นายสัญชัย เนืองสิทธิ์

ผู้จัดการอวุโส
ฝ่ายบัญชี
นางสาวพัชรี เก๊อะเจริญ

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงิน
นายหยาง ชวน โมห์

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่างประเทศ
นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ

ผู้จัดการอวุโส
ฝ่ายการเงิน
นางสาวพรรษชล
กุศลภุชฌงค์

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ นางพรรษชล กุศลภุชฌงค์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั เพือ่ ท�ำหน้าทีจ่ ดั การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และจัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจ�ำปี ตลอดจนจัด
เก็บเอกสารตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท (รายละเอียดคุณสมบัติปรากฎตามเอกสารแนบ 1)
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ในปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส
กรรมการ รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 2.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

นายสุเรซ ซูบรามาเนียม
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์
นายเอนก พิเชฐพงศา
นายหยาง ชวน โมห์
นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน
ดร.ธีรธร ธาราไชย
น.ส.ฐิติยา วงศ์จิรชัย

ปี 2557 (ล้านบาท)

ปี 2558 (ล้านบาท)

0.10
0.08
0.08
0.06
0.08
0.08
0.08
-

0.38
0.36
0.36
0.36
0.34
0.38
0.36
0.16

หมายเหตุ: การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 เป็นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ส�ำหรับผล
ประกอบการบริษัทปี 2557
BUILD
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ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558ได้แก่ เงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น และเงินกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 18.65 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เงินเดือน
โบนัส
คอมมิชชั่น
อื่นๆ
รวม

ปี 2557

ปี 2558

คน

ล้านบาท

คน

ล้านบาท

5
5
1
5

11.90
1.03
0.58
1.07
14.58

7
5
1
7

15.28
1.05
0.89
1.43
18.65

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่ไม่ใช่ตัวเงิน
ผู้บริหารบริษัทฯ และบริษัทย่อยบางท่านได้รับการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด
(มหาชน) รุ่นที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน (“BSM-ESOP1”) รวมจ�ำนวน 3,000,000 หน่วย ซึ่งได้ใช้สิทธิเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่
30 ธันวาคม 2558
บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีบุคลากรที่แบ่งออกเป็นสายงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
บมจ.บิวเดอสมาร์ท

บจก.อินสตอลไดเรค

31ธ.ค.57 31ธ.ค.58 31ธ.ค.57

- พนักงานประจ�ำ
- พนักงานรายวัน
รวม

111 คน 116 คน
0 คน
0 คน
111 คน 116 คน

21 คน
0 คน
21 คน

บจก.บิวเดอสมาร์ท
คอนสตรัคชั่น ซิสเต็ม

31ธ.ค.58

31ธ.ค.57

31ธ.ค.58

4 คน
0 คน
4 คน

1 คน
0 คน
1 คน

0 คน
0 คน
0 คน

บจก. ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย)
31 ธ.ค. 57

31ธ.ค.58

58 คน
0 คน
58 คน

79 คน
0 คน
79 คน
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ค่าตอบแทนบุคลากร
ค่าตอบแทนบุคลากรในปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แบ่งออกเป็นสายงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

บมจ.บิวเดอสมาร์ท

บจก.อินสตอลไดเรค

บจก.บิวเดอสมาร์ท
คอนสตรัคชั่น ซิสเต็ม

บจก. ดีแอนด์ดับบลิว
(เอเชีย)

ปี2557

ปี2558

ปี2557

ปี2558

ปี2557

ปี2558

ปี2557

55.86

65.14

7.55

7.79

0.13

0.03

19.02

27.52

0
55.86

0
65.14

0
7.55

0
7.79

0
0.13

0
0.03

0
19.02

0
27.52

ค่าตอบแทนของพนักงานประจ�ำ
ของบริษัท ในรูปเงินเดือน โบนัส
คอมมิ ช ชั่ น * และเงิ น สมทบ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ค่าตอบแทนของลูกจ้างรายวัน
ของบริษัทในรูปค่าจ้าง
รวม

ปี2558

หมายเหตุ : บริษทั ฯ มีขอ้ ก�ำหนดในการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ ให้พนักงานฝ่ายขาย โดยวิธกี ารค�ำนวณจะขึน้ กับข้อตกลงทีท่ ำ� ไว้กบั บริษทั ซึง่ บริษทั จะจ่ายค่าคอมมิชชัน่
เข้าบัญชีเงินเดือนให้ทุกงวดสิ้นเดือน

บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานอย่างมีนัยส�ำคัญ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษทั ฯ มีการจัดอบรมพนักงานให้มคี วามรูค้ วามสามารถตามลักษณะงานของแต่ละฝ่าย โดยมีการจัดอบรมเพิม่ เติมความรู้ และวิวฒ
ั นาการ
ใหม่ๆ ตามความเหมาะสมของงานแต่ละฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ภายในองค์กรเป็นประจ�ำ
สม�ำ่ เสมอในเรือ่ ง ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษทั ตลอดจนให้ความรูใ้ นการติดตัง้ สินค้าของบริษทั แก่พนักงานและบุคคลภายนอกทีส่ นใจ นอกจากนี้
บริษัทยังได้มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้อบรมทั้งในและนอกสถานที่อีกด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในปี 2557-2558 สามารถแสดงได้ดังตาราง
(หน่วย : บาท)

ค่าฝึกอบรมภายนอก - ภายในบริษัท
ค่าฝึกอบรมต่างประเทศ
รวม

ปี 2557

ปี 2558

268,880
268,880

79,463
79,463
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การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและปฏิบตั ติ ามหลักการและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น, ผู้มีส่วนได้เสีย, คณะ
กรรมการ, คณะผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัท ซึ่งมีสาระส�ำคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้
อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ จึงได้มีการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการ
คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1) บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าการด�ำเนินงานของกิจการอย่างสม�่ำเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
โดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จะเลือกใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางไปได้สะดวก รวมถึงวันและเวลาที่เหมาะสม
3) บริษัท จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอในการพิจารณา
ทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน ซึง่ เป็นไปตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ และ/หรือตามที่กฎหมายก�ำหนด และก�ำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลงมติของผู้
ถือหุ้นในทุกๆ วาระการประชุม รวมถึงก�ำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระส�ำคัญๆ หรือตามที่
กฎหมายก�ำหนด
4) ก่อนเริม่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้ถอื ปฏิบตั ิให้มกี ารแถลงแก่ผถู้ อื หุน้ ให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษทั การด�ำเนินการ
ประชุม วิธกี ารใช้สทิ ธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทัง้ การตัง้ ค�ำถามใดๆ ต่อทีป่ ระชุมตามระเบียบวาระการประชุม
โดยประธานที่ประชุม กรรมการ และกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม
ตามวาระต่างๆ ทั้งนี้ประธานกรรมการที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม โดยจะก�ำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มี
โอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
5) หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จะท�ำการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ
เปิดท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัท จะมีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาที่ประชุมถูกต้อง
ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจงคะแนนนับทุกๆ วาระ และข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญ
เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะจัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทให้ความส�ำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยมีการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือมอบอ�ำนาจโดยเสนอรายชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับ
มอบอ�ำนาจในการประชุมผูถ้ อื หุน้ และลงมติในวาระต่างๆ แทน ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยตนเองได้
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงมติในแต่ละวาระได้เอง
2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทเพื่อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่น้อยกว่า 3
วันท�ำการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท และผู้ถือหุ้น ทางบริษัทมีนโยบายที่จะอ�ำนวยความสะดวกในการน�ำเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะด�ำเนิน
การแจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัท เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท โดยได้แจ้งความ
ประสงค์ผา่ นมายังบริษทั พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัตแิ ละหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้รบั
การเสนอชื่อมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาบุคคลดังกล่าว
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระในแต่ละปี และน�ำเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติต่อไป
4) บริษัทมีแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยก�ำหนดในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานในหัวข้อจริยธรรม
ซึ่งได้มีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบ
5) บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลส�ำคัญอันมีผลต่อการลงทุน โดยบริษัทจะแจ้ง
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบ
ถัดไป กรรมการและผูบ้ ริหารบริษัทจึงไม่มโี อกาสใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์แห่งตน อีกทัง้ กรรมการและผู้บริหารบริษทั จะต้อง
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต.
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษทั เคารพในสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และได้กำ� หนดเป็นแนวปฏิบตั ไิ ว้ในจรรยาบรรณของบริษทั เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าสิทธิตามกฎหมาย
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า กิจการคู่ค้า ตลอดจนสังคมจะได้รับการดูแล นอกจากนี้
บริษัทยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถด�ำเนินกิจการต่อไปได้ด้วยดี มีความมั่นคงโดยตอบแทน
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความส�ำเร็จในระยะยาว โดยบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
1) ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
2) การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกัน
3) เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการ
4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัท
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5) ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อท�ำลายคู่แข่งทางการค้า
6) มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกื้อกูลสังคมในวาระและ
โอกาสที่เหมาะสม
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนดอย่าง
เคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั้น บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ คือ
1) ข้อมูลเผยแพร่และข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
2) ข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ www.setsmart.com ซึ่งบริษัท น�ำส่งข้อมูลงบการเงินทุกครั้งพร้อมกับข้อมูลที่จัดส่งไปยังตลาด
หลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
3) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (Annual Report)
4) ในส่วนของงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) นั้น บริษัท ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ เป็นผู้ดูแลการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อ
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท คือ 0-2683-4900
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ที่เป็นประโยชน์ในการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มี
ส่วนร่วมในการก�ำหนด และ/หรือให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทตลอดจน
ก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้แก่กจิ การ
และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การ
บริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการด�ำเนินการอย่างสม�่ำเสมอ
คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจ�ำนวน 4 ท่าน และกรรมการบริษัทที่ไม่ได้มาจาก
ฝ่ายบริหารจ�ำนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือ
เป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจ�ำนวน 3 ท่าน และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้ก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนาจในการด�ำเนินการของคณะกรรมการ
ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทมีนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็นตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และน�ำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนี้

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
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1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการทีม่ ีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ
บริษัทได้
3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ
4) เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษทั จะจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั และด�ำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั มหาชน
จ�ำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�ำเป็น โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่
ประชุมจะส่งเสริม ให้มกี ารใช้ดลุ ยพินจิ ทีร่ อบคอบและจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการประชุม เพือ่ ทีจ่ ะให้ฝา่ ยจัดการเสนอเรือ่ งและสามารถ
อภิปรายปัญหาส�ำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน โดยบริษทั จะน�ำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุม
ให้แก่คณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมพร้อมทัง้ ก�ำหนดให้กรรมการมีหน้าทีต่ อ้ งเข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั
ทุกครัง้ เว้นแต่กรณีทมี่ เี หตุจำ� เป็น นอกจากนีบ้ ริษทั จะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้
รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดท�ำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบการเงินรวมของบริษัท
และบริษทั ย่อย (ถ้ามี) และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี ทัง้ นี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการ
บัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและเป็นทีย่ อมรับ และถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ ได้ใช้ดลุ ยพินจิ
อย่างระมัดระวังในการจัดท�ำและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมิน
นัน้ คณะกรรมการจะได้ทำ� การวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพือ่ ก�ำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานของคณะกรรมการต่อไป
การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริษัทจะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ โดยหลักสูตรเบื้องต้นที่กรรมการ
บริษทั เข้าร่วมสัมมนาเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ซึง่ ได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ทัง้ นี้ เพือ่ น�ำความรูแ้ ละประสบการณ์
มาพัฒนาบริษัท ต่อไป
คณะกรรมการชุดย่อย
บริษทั ฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหาร โดยมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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รายงานประจ�ำปี 2558

คณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ำกับดูแลการ
บริหารการจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือ
บุคคลใดๆ นั้น ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจแต่งตั้งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหนึ่งคนหรือหลายคน และ/หรือต�ำแหน่งอื่นใด
ให้ดำ� รงต�ำแหน่งภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการอาจก�ำหนดขึน้ และคณะกรรมการอาจมอบหมายหรือก�ำหนดอ�ำนาจให้แก่บคุ คล
ดังกล่าวนั้น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งเป็นอ�ำนาจที่ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัทมิได้ก�ำหนดไว้ว่าเป็นอ�ำนาจ
ของผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการมีอ�ำนาจเลือกตั้งกรรมการจ�ำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการ และ/หรือ คณะที่ปรึกษาอื่นใด
ตามความเหมาะสมเพื่อด�ำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายหลายก็ได้
5. คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และควบคุมก�ำกับดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลรวมทัง้ จัดท�ำรายงานต่างๆ ให้ถูก
ต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก�ำหนด
6. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจัดให้มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและด�ำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
7. คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินและต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานรายงาน
ทางการเงินนั้นให้เสร็จก่อนจะมีการน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. การด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
(ค) การท�ำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมายให้บุคคล
อื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก�ำไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
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ทั้งนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ ในการก�ำกับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
กรรมการบริษทั มีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในทีน่ ี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของปีที่ได้รบั การแต่งตัง้
จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปีถดั ไป กรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั การเสนอชือ่ และแต่งตัง้ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้
ทัง้ นี้ การมอบอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั นัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงทีท่ ำ� ให้
คณะกรรมการบริษทั หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษทั สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ยิ าม
ไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ส�ำหรับทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล

1. นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน
2. ดร.ธีรธร ธาราไชย
3. น.ส.ฐิติยา วงศ์จิรชัย

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชี-การเงิน คือ นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน
โดยมีนางพรรษชล กุศลภุชฌงค์ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบตามข้อก�ำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้
รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเพียงพอและเชื่อถือได้
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผล
3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี
ความถูกต้องและครบถ้วน
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6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
7) จัดท�ำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึง
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล

1.
2.
3.
4.

นายเอนก พิเชฐพงศา
นายหยาง ชวน โมห์
ดร.ธีรธร ธาราไชย
นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน

ต�ำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นางพรรษชล กุศลภุชฌงค์ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบายต่างๆ ดังนี้
(ก) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ต�ำแหน่งรองกรรมการ
ผู้จัดการขึ้นไป
(ข) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ ที่ให้แก่ กรรมการ หรือผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั เฉพาะต�ำแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการขึ้นไปโดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
(ก) กรรมการ (เพิ่มเติม / ทดแทน / ครบตามวาระ)
(ข) ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
3. ดูแลให้กรรมการ หรือผูบ้ ริหารระดับสูง ตัง้ แต่ตำ� แหน่งกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไปได้รบั ผลตอบแทน (ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ/
ค่าตอบแทนประจ�ำต�ำแหน่ง / ค่าเบี้ยประชุม) หรือเงิน Bonus ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
4. ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงานของผูบ้ ริหารระดับสูงเฉพาะต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ ใช้พจิ ารณาปรับผลตอบแทนประจ�ำ
ปีโดยได้ค�ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
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5. พิจารณางบประมาณการขึน้ เงินเดือนประจ�ำปี หรืองบประมาณการจ่ายเงิน Bonus ประจ�ำปี หรือ ผลตอบแทนพิเศษอืน่ ๆ ทีบ่ ริษทั
ก�ำหนดให้พนักงานเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล

1.
2.
3.
4.

นายสุเรซ ซูบรามาเนียม
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์
นายหยาง ชวน โมห์

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอ�ำนาจสั่งการ วางแผน และด�ำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด
2. ก�ำหนดกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
3. ก�ำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
4. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัท
5. มีอ�ำนาจพิจารณาก�ำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
6. มีอำ� นาจในการอนุมตั กิ ารซือ้ ยกเลิก ขายทรัพย์สนิ เงินลงทุน ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำเนินงานของบริษทั (รายละเอียด
ตามผังอ�ำนาจอนุมัติ)/1
7. มีอ�ำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันสืบเนื่องจากการด�ำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลง
กับคู่ค้า (รายละเอียดตามผังอ�ำนาจอนุมัติ)/1
ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ก�ำหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มี
ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษทั ฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่งการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวอาจต้องด�ำเนินการตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
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คณะผู้บริหาร
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ�ำนาจด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
รายละเอียดอ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถสรุปได้ดังนี้
1. เป็นผูบ้ ริหารจัดการและควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั และรายงานการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริษัท ทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน
2. ด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย
3. เป็นผู้ก�ำหนดและก�ำกับดูแลการด�ำเนินการโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
4. มีอ�ำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขาย ทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีราย
ละเอียดตามผังอ�ำนาจอนุมัต/1ิ
5. มีอ�ำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันสืบเนื่องจากการด�ำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลง
กับคู่ค้า (รายละเอียดตามผังอ�ำนาจอนุมัติ)/1
6. เป็นผู้พิจารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัท เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับความส�ำคัญ
7. มีอ�ำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก�ำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ�ำเหน็จรางวัล ขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส
ส�ำหรับพนักงานทุกระดับ ตามนโยบายการก�ำหนดค่าตอบแทน
8. มีอ�ำนาจด�ำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกในการด�ำเนินงานตามปกติธุรกิจ
ของบริษัท โดยต้องค�ำนึงถึงประโยชน์บริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
9. ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอ�ำนาจ และ/หรือ การมอบ
อ�ำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอ�ำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพือ่ พิจารณาอนุมตั ริ ายการดังกล่าว ตามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั ฯ หรือตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
การอืน่ ใดนอกเหนือจากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารไม่สามารถกระท�ำได้ เว้นแต่จะได้รบั มอบหมายจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทเป็นคราวๆ ไป
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หมายเหตุ : /1 ผังอ�ำนาจอนุมัติมีรายละเอียดดังนี้
ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย

ธุรกรรมการค้าปกติ

สังหาริมทรัพย์
ซื้อต่อครั้ง

ขายต่อครั้ง

อสังหาริมทรัพย์
ซื้อต่อครั้ง

ขายต่อครั้ง

5,000,001-10,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

3,000,001-5,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,000,000 - 3,000,000
100,001-1,000,000
100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

บริษัทฯ มีการก�ำหนดงบลงทุนและงบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละปีของแต่ละฝ่ายงาน โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ใน
กรณีที่มีการใช้จ่ายเกินงบประมาณจะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาท�ำหน้าที่โดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่
เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อก�ำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้
กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ต้องไม่มีประวัติกระท�ำผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นค�ำขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติ
ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�ำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการ
จดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่าง
ตัดสิน โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา ดังนี้
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัท เพื่อด�ำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษทั จะต้องเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามกฎหมายก�ำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
2.1 ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
2.2 ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดตาม 2.1 เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือก
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�ำนวนกรรมการในขณะ
นัน้ ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) และกรรมการ
ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ต�ำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ (3/4) ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคล
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะ
กรรมการในการแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู่
7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมาย
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
1. เป็นกรรมการบริษทั ทีเ่ ป็นอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูค้ ดั เลือกสมาชิก 1 ท่าน ให้ดำ� รงต�ำแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านต้องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และความช�ำนาญทีเ่ หมาะสมต่อภารกิจที่ได้รบั มอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงความรูแ้ ละความสามารถในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องต่อการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
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4. คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เพือ่ ท�ำหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านในเรือ่ งเกีย่ วกับการ
จัดเตรียมข้อมูล วาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดท�ำรายงานกิจกรรม และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย
คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานหรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหาร
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานหรือ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานหรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานหรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี
นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้น
BUILD
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เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูป
แบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษทั ต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษทั ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั
มหาชนจ�ำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่ก�ำหนดไว้ดังนี้
1. เป็นกรรมการบริษทั ที่ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงาน และไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือทีป่ รึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจ�ำจากบริษทั
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่
เกีย่ วข้องด้วย (หมายความรวมถึงบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น
บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เป็นต้น)
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย
ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั รวมทัง้ ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง (หมายความรวมถึง ผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์
หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท จนท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยส�ำคัญ เป็นต้น) หรือญาติสนิทกับบุคคลดังกล่าว
7. มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือต�ำแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มใดๆ รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่
จะท�ำให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
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8. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความตั้งใจที่จะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการ
ด�ำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการท�ำงาน
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือผู้บริหารจ�ำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษทั ฯ มีการแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็นกรรมการในบริษทั ย่อย โดยบริษทั ฯได้กำ� หนดระเบียบปฏิบตั ิให้การเสนอชือ่ และใช้สทิ ธิออกเสียงดังกล่าว
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์
ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย นอกจากนี้การท�ำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท�ำรายการส�ำคัญอื่นๆ ให้ใช้
หลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ำรายการในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ รวมถึงมีการก�ำกับดูแลให้มกี ารจัด
เก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยในรูปแบบเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯสามารถตรวจสอบและน�ำมาจัดท�ำงบการเงินรวม
ได้ทันตามก�ำหนด
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ส�ำหรับการดูแลเรื่องการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวดในการเปิด
เผยข้อมูลทางด้านแผนงานบริษทั รวมถึงข้อมูลทางด้านการบัญชีและการเงิน เนือ่ งด้วยบริษทั ยึดมัน่ ในกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบตั ิ ทีอ่ ยูภ่ าย
ใต้การควบคุมดูแลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด ซึ่งบุคลากรของบริษัทไม่สามารถน�ำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้
นอกจากได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
ส�ำหรับข้อมูลทางการบัญชีและการเงินมีการจัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยผูท้ สี่ ามารถดูขอ้ มูลได้ตอ้ งเป็นผูม้ อี ำ� นาจและหน้าที่ ซึง่ บริษทั
ได้มีการก�ำหนดรหัสผ่านโดยเฉพาะบุคคล และไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยแก่ผู้ใด ทั้งนี้ส�ำหรับข้อมูลสรุปทั้งหมด และข้อมูลบัญชีการเงินที่
ตรวจสอบจะอยู่ในความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน โดยจะมีการเปิดเผยต่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากการผ่าน
การตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นขณะเดียวกันหรือหลังจากที่บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารของบริษัททุกท่านมีความเคารพ ยึดมั่น และถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยเคร่งครัด และที่ผ่านมาไม่พบว่ามีการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหารแต่อย่างใด
บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลาดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษตามมาตรา
275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
บริษัทมีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับญาติพี่น้อง การเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้น
ในนิติบุคคลอื่นใด หรือการเข้าไปเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นใด เป็นต้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญให้แก่
เลขานุการบริษัททราบภายใน 7 วันนับจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ เลขานุการบริษัทจะ
น�ำเสนอต่อประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบเพือ่ ทราบภายใน 7 วันนับจากได้รบั แจ้ง รวมทัง้ ได้มขี อ้ ก�ำหนดให้กรรมการ
และผู้บริหารแจ้งให้บริษัททราบทันทีกรณีที่บริษัทมีการพิจารณาเข้าท�ำธุรกรรมใดๆ ก็ตามกับบุคคลเกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่ง
อาจจะเข้าเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบเพื่อด�ำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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รายงานประจ�ำปี 2558

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ฝ่าฝืนข้อก�ำหนด ข้อบังคับ และกฎระเบียบของบริษัท บริษัทจะด�ำเนินการลงโทษ
ตามที่ได้ก�ำหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)
		 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้จา่ ยค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดบัญชีปี 2558 ให้แก่ บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด
		 ดังนี้
(หน่วย : บาท)
1. ค่าสอบบัญชีประจ�ำปี
1.1 BSM และงบการเงินรวม
1.2 บจก.อินสตอลไดเรค
1.3 บจก.ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย)
1.4 บจก.บิวเดอสมาร์ทคอนสตรัคชั่น ซิสเต็ม
1.5 บริษัท บิวดิ้ง บลิ้ง จ�ำกัด
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
2.1 BSM และงบการเงินรวม
2.2 บจก.อินสตอลไดเรค
2.3 บจก.ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย)
รวมทั้งสิ้น
งบเฉพาะบริษัท BSM

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

220,000
165,000
55,000

230,000
80,000
100,000
30,000

220,000
95,000
140,000
30,000
45,000

450,000
-

180,000
-

190,000
-

890,000
670,000

980,000
770,000

1,100,000
790,000

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)
		 - ไม่มี การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทฯมีการจัดประชุมกรรมการบริษัท ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการมีดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ปี 2557

นายสุเรซ ซูบรามาเนียม
5/5 ครั้ง
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
5/5 ครั้ง
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์
5/5 ครั้ง
นายเอนก พิเชฐพงศา
5/5 ครั้ง
นายหยาง ชวน โมห์
4/5 ครั้ง
นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน
5/5 ครั้ง
ดร.ธีรธร ธาราไชย
5/5 ครั้ง
น.ส.ฐิติยา วงศ์จิรชัย
4/5 ครั้ง
หมายเหตุ น.ส.ฐิติยา วงศ์จิรชัย เป็นกรรมการใหม่ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของ
บริษัท ฯ ท�ำให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้เพียง 4 ครั้งในปี 2558
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการ
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งนัด
ประชุมโดยวิธีอื่นและก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้ก็ได้
สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในช่วงปีที่ผ่านมา
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ

นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน
ดร.ธีรธร ธาราไชย
น.ส.ฐิติยา วงศ์จิรชัย

การเข้าร่วมประชุม / จ�ำนวนครั้งการประชุม

4/4 ครั้ง
4/4 ครั้ง
3/4 ครั้ง
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รายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีการท�ำรายการกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันและอาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นกับ
กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ซึ่งรายการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันในปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจมี
ความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์
ลักษณะความสัมพันธ์

:

คณะบุคคลสบฤกษ์ โดย นายทองเติม สบฤกษ์ ผู้จัดการคณะบุคคล

:

รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
มูลค่ารายการ

:
:

เหตุผลและความจ�ำเป็น

:

นายทองเติม สบฤกษ์ เป็นบิดาของนางนวพร สบฤกษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
และเป็นภรรยานายสุเรซ ซูบรามาเนียม
ต่อสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส�ำหรับใช้เป็นส�ำนักงานและคลังสินค้า
สัญญาเช่าฉบับที่ 1
สัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่ 1 มีนาคม 2555 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้ด�ำเนินการ
ต่ออายุสัญญาเช่าต่อไปอีก 3 ปีมีผลตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2558 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
คิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 165,150 บาท เนื้อที่ทั้งหมด 725 ตารางวา (ตารางเมตรละ 57 บาท)
สัญญาเช่าฉบับที่ 2
สัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยได้ด�ำเนิน
การต่ออายุสญั ญาเช่าต่อไปอีก 3 ปีมผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
คิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท เนื้อที่ทั้งหมด 375 ตารางวา (ตารางเมตรละ 67 บาท)
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวใช้เป็นส�ำนักงานและคลังเก็บสินค้า

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน
ได้ให้ความเห็นดังนี้
•

จากการพิจารณาเปรียบเทียบราคาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันเปรียบเทียบกับราคาตลาด
พบว่าอัตราค่าเช่าโดยทั่วไปของส�ำนักงานและคลังสินค้าในบริเวณใกล้เคียงกันเท่ากับ 100 - 150 บาท/ตร.ม./เดือน ซึ่งถือว่าเป็น
อัตราค่าเช่าที่ได้ต่อสัญญาในครั้งนี้ต�่ำกว่าอัตราค่าเช่าตามราคาตลาด ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากเป็นการเช่าพื้นที่ขนาดใหญ่ และ
เป็นการเช่าพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ งมานานหลายปี และเป็นสัญญาเช่าระยะยาว ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน

กรณีทมี่ รี ายการระหว่างกันของบริษทั กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในอนาคต บริษัทฯ จะขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของการท�ำรายการนั้น ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระ
เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ น�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี)

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
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ทั้งนี้ บริษัทฯ จะท�ำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (Annual Report) ของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรณีที่บริษัท มีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะก�ำหนดเงือ่ นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าปกติและมีราคาตลาดซึง่ สามารถเปรียบ
เทียบได้กบั ราคาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภายนอก ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ จะขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับความจ�ำเป็นและความเหมาะ
สมของการท�ำรายการนั้น

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตหากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุม เพือ่ ผ่านมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการหรือผ่านมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (แล้วแต่กรณี) เพือ่ ดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่าง
ยุติธรรมและมีนโยบายการก�ำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อก�ำหนดของตลาด
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การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทัง้ 2 ท่าน ได้ให้ความ
เห็นเกีย่ วกับการควบคุมภายในของบริษทั และพิจารณาอนุมตั ติ อบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ทัง้ 5 ส่วน ดังนี้
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม บริษัท มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบแต่ละฝ่าย
และมีระเบียบปฏิบัติงานของบุคลากรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการก�ำหนดนโยบาย และข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม
(Code of Conduct) โดยค�ำนึงถึง กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ประกอบกับผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งนอกจาก
จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายแล้ว ยังเป็นการป้องกันโอกาสที่จะเกิดการทุจริตอีกด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นว่าบริษัทฯ มีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลต่อองค์กร และสภาพแวดล้อม
2. การบริหารความเสีย่ ง กรรมการบริหารและคณะผูบ้ ริหารบริษทั จะร่วมกันพิจารณา และวิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งทัง้ ภายนอกและภายใน
องค์กรอย่างต่อเนือ่ งในทุกมุมมองทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และต่อการด�ำเนินงานของแต่ละแผนก และ
ได้มีการติดตามสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิด พร้อมกับแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และปฏิบัติ
ตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ก�ำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัท มีการก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และวงเงินอ�ำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหาร
ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อกั ษร มีการแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบงานด้านการอนุมตั ิ การบันทึกบัญชี และ
การจัดการเงินสดและทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อถ่วงดุลและสอบทานซึ่งกันและกัน โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
บริษัท มีระบบการควบคุมภายในส�ำหรับควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
4. ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล บริษทั มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทั พร้อมข้อมูลประกอบอย่างเพียง
พอไปยังกรรมการทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งกรรมการบริษัทมีระยะเวลาและข้อมูลเพียง
พอที่จะพิจารณาเรื่องส�ำคัญๆ ของบริษัท หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นบริษัท ได้จัดส่งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไป
ยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบผ่านทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งบริษัท ได้มีการ
จัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้
ส�ำหรับการจัดท�ำบัญชี บริษัท ได้เลือกใช้นโนบายบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
รวมทัง้ ได้จดั เก็บเอกสารประกอบการบันทึกต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษทั เห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายใน
ส�ำหรับข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดีเพียงพอ
5. ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริหาร จะมีการประชุมกันทุกเดือน และคณะกรรมการบริษทั จะมีการประชุมกันอย่างน้อยไตรมาส
ละ 1 ครั้งเพื่อรับทราบผลการด�ำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ส�ำหรับการตรวจสอบภายใน บริษัท ก�ำหนดให้
ผูต้ รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผตู้ รวจสอบ
ภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระและน�ำเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา โดยคณะกรรมการบริษัท
เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพดีเพียงพอ
สรุปความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อสังเกตที่พบจากการสอบทานงบการเงิน
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ส�ำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 ทางผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในดีขึ้น

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายมาร์ค เดวิด
เรมมีจัน ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ดร.ธีรธร ธาราไชย และน.ส.ฐิติยา วงศ์จิรชัย ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ทางด้านบัญชี การเงิน เศรษฐกิจ การจัดการและกฎหมาย ซึ่งได้ปฎิบัติหน้าที่ตาม
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้ตรวจสอบและพิจารณาในประเด็นต่างๆส�ำหรับปี 2558 ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี 2558 เพือ่ ความมัน่ ใจว่าการจัดท�ำงบการเงิน
ของบริษัทได้จัดท�ำตามาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้เปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และผู้สอบ
บัญชีได้ให้ความเห็นต่องบการเงิน ซึ่งได้เสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�ำเนินการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทตลอด ซึ่งได้ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบ
การตรวจสอบภายในดีขึ้น และมีประสิทธิผลมากขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการปรับปรุงระบบงานด้าน
ต่างๆ ของบริษัทในปีที่ผ่านมา เพื่อให้มีการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. สอบทานการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฎิบัติตามช้อก�ำหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคล
ภายนอก
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�ำปี เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
ให้น�ำเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฎิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความ
เหมาะสม ของค่าตอบแทน แล้ว เห็นสมควร เสนอแต่งตั้ง
		 นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล		
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ
		 นายเสถียร วงศ์สนันท์ 			
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ
		 นายวิชัย รุจิตานนท์			
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ
		 นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล 		
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ
		 นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน 		
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด พร้อม
ก�ำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำ� หรับบริษทั ประจ�ำปี 2559 เป็นจ�ำนวนเงินรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 1,350,000 บาท โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว ดังนี้
-

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฎิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายในและความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฎิบัติงาน

-

ค่าตอบแทนที่เสนอมาเป็นอัตราที่เหมาะสมส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2559
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-

มีการปฎิบตั สิ อดคล้องกับข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรือ่ งการก�ำหนด
ให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียน ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี หากผู้สอบ
บัญชีดังกล่าวจะถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี ส�ำหรับปี 2559 ก็จะเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯติดต่อกันเป็นปีที่ 5

-

ผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบตั หิ น้าทีค่ รบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการด�ำเนินงานอย่างถูก
ต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่พอเพียง และมีประสิทธผล มีการปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อ
ก�ำหนดและข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องและมีการปฎิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบก�ำกับดูแลและกิจการ
ที่ดีอย่างเพียงพอ และเชื่อถือได้

นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
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วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
และฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
รายได้
ในปี 2556-2558 บริษัทมีรายได้จ�ำนวน 540.13 ล้านบาท 507.76 ล้านบาท และ 557.71 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยรายได้ในปี 2557 ลดลง
จากปี 2556 เนื่องจากการขายสินค้าได้ลดลงสืบเนื่องจากผลกระทบทางการเมือง ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากขายและการให้บริการเพิ่ม
ขึ้น 9.84% จาก 507.76 ล้านบาท เป็น 557.71 ล้านบาท เนื่องจากการเติบโตของยอดขายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่
ภาคใต้และประเทศอินเดีย เนื่องจากภาคใต้ยังคงมีการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการสินค้าของบริษัทเพื่อ
ก่อสร้างโรงแรมหรือรีสอร์ทขนาดใหญ่ ประกอบกับการที่บริษัทมีผู้จัดจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการ (Master Distributor) ในประเทศอินเดีย คือ
บริษัท ALLOY WAREHOUSE AND INTERIORS LLP ท�ำหน้าที่ดูแลสต็อกและขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศอินเดีย
ซึ่งบริหารงานโดยคนท้องถิ่นท�ำให้สามารถระบายสินค้าได้รวดเร็วมากขึ้น ในปี 2558 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากระบบฟ้าเพดานผนังยิบซั่ม
อลูมิเนียมส�ำหรับงานตกแต่งภายใน และระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.00 ร้อยละ 48.00 และ ร้อยละ 19.00 ตาม
ล�ำดับ เปลี่ยนแปลงจากปี 2557 จากร้อยละ 38.00 ร้อยละ 21.00 และ ร้อยละ 35.00
รายได้อื่น ประกอบด้วย ก�ำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน, รายได้จากการขายเศษอลูมิเนียม และดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงินและหนี้
สูญได้รับคืน โดยในปี 2556 - 2558 บริษัทมีรายได้อื่นเท่ากับ 7.14 ล้านบาท 5.14 ล้านบาท และ 5.42 ล้านบาท ซึ่งรายได้อื่นในปี 2558
รายได้หลัก คือ ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายของบริษัทประกอบด้วย ต้นทุนของสินค้า, ค่าขนส่ง และต้นทุนค้าโสหุ้ยของฝ่ายจัดส่ง โดยในปี 2556 - 2558 มีจ�ำนวนเท่ากับ
389.22 ล้านบาท 369.28 ล้านบาท และ 406.11 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายเท่ากับร้อยละ 72.06 ร้อยละ
72.23 และร้อยละ 72.82 ตามล�ำดับ ซึ่งค่อนข้างคงที่ เนื่องจาก บริษัทพยายามรักษาระดับอัตราก�ำไรขั้นต้น ประกอบกับ ต้นทุนวัตถุดิบใน
ระยะที่ผ่านมาค่อนข้างคงที่เช่นกัน
อัตราก�ำไรขั้นต้น
ในปี 2558 อัตราก�ำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยจาก 27.27% เป็น 27.18% แต่อย่างไรก็ตามอัตราดังกล่าวใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังซึ่ง
อยู่ประมาณ 27%-28%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วยต้นทุนค้าโสหุ้ย และค่าคอมมิชชั่นของแผนกขาย โดยในปี 2556 - 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายมีจ�ำนวน
เท่ากับ 44.12 ล้านบาท 46.45 ล้านบาท และ 49.73 ล้านบาทตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้จากการขายและบริการเท่ากับร้อยละ
8.17 ร้อยละ 9.15 และ ร้อยละ 8.92 ตามล�ำดับ โดยในปี 2558 บริษัทมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายและบริการลด
ลงจากปี 2557 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายคงที่ ในขณะที่รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจึงท�ำให้อัตราส่วน
ดังกล่าวลดลง
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รายงานประจ�ำปี 2558

ค่าใช้จา่ ยในการบริหารประกอบด้วยต้นทุนค้าโสหุย้ ของฝ่ายบริหาร, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน ค่าทีป่ รึกษา เป็นต้น โดย
ปี 2556 - 2558 ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ�ำนวนเท่ากับ 72.61 ล้านบาท 61.60 ล้านบาท และ 84.91 ล้านบาทตามล�ำดับ โดยในปี 2558
บริษัทมีค่าใช้จ่ายการบริหารเพิ่มขึ้น 23.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.84 เนื่องจากบริษัทวางแผนขยายธรุกิจจึงได้จ้างพนักงานเพิ่มขึ้น และ
ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ช�ำนาญการส�ำหรับธุรกิจใหม่ของบริษัท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้น จึงมีสาเหตุส�ำคัญมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยที่บริษัทได้เริ่มโครงการใหม่ๆ ซึ่งต้องใช้
บุคคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท ปี 2558 บริษัทมีการจ้างบุคคลากรที่เป็นผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง นอกจากนี้บริษัทยังได้
พัฒนาบุคคลากรเดิมทีม่ อี ยู่ให้เตรียมพร้อมทีจ่ ะรองรับการเติบโตของบริษทั ในอนาคต อีกทัง้ ได้ลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่ สนองความ
ต้องการของลูกค้าและเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้ท�ำการศึกษาและวิจัยตลาดโดยได้ว่าจ้างที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็น
ผู้ช�ำนาญการเฉพาะด้านมาช่วยวิเคราะห์และประเมินโครงการใหม่ๆ ของบริษัทเป็นครั้งคราว
อัตราก�ำไรสุทธิ
ในปี 2556 - 2558 บริษัทมีก�ำไรสุทธิ 29.02 ล้านบาท 24.53 ล้านบาท และ 14.62 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้
จากการขายและบริการเท่ากับร้อยละ 5.37 ร้อยละ 4.83 และร้อยละ 2.62 ตามล�ำดับ ซึ่งมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ถึงแม้บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่บริษัทก็ยังคงมีผลประกอบการสุทธิที่มี
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ณ สิ้นปี 2558 ทั้งสิ้น 14.62 ล้านบาท ส�ำหรับงบรวม และ 12.13 ล้านบาท ส�ำหรับงบเดี่ยว

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัท
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 292.19 ล้านบาท 356.06 ล้านบาท และ 380.54 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้น
6.88% จากปี 2557 โดยสินทรัพย์ของบริษัทที่ส�ำคัญประกอบด้วย เงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
•
•

•

•

ณ สิน้ ปี 2556 - 2558 บริษทั มีเงินสดและเงินฝากธนาคารจ�ำนวน 74.93 ล้านบาท 103.46 ล้านบาท และ 152.57 ล้านบาทตามล�ำดับ
ซึง่ เป็นผลมาจากเงินสดรับจากการเพิม่ ทุน โดยเงินฝากดังกล่าวเป็นเงินฝากทีต่ ดิ ภาระค�ำ้ ประกันธนาคารส่วนหนึง่ ท�ำให้บริษทั มีเงินสด
และเงินฝากธนาคารทีป่ ลอดภาระจ�ำนวน 41.90 ล้านบาท 70.71 ล้านบาทและ 118.32 ล้านบาทตามล�ำดับ
ณ สิน้ ปี 2556 - 2558 บริษทั มีลกู หนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ จ�ำนวน 80.08 ล้านบาท 93.32 ล้านบาท และ 78.24 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยในปี 2558 ลูกหนีก้ ารค้าลดลงเนือ่ งจากบริษทั มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนีม้ ากขึน้ ซึง่ เห็นได้จากระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ ลดลง
จาก 60.30 วันในปี 2557 เหลือ 54.29 วันในปี 2558 อีกทัง้ บริษทั มีนโยบายเร่งรัดติดตามหนีท้ งั้ ทีเ่ กินก�ำหนดช�ำระแล้ว และหนี้ใหม่
ไม่ให้เกินก�ำหนดช�ำระเงินตามทีต่ กลงกัน ทัง้ นี้ บริษทั ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับหนีส้ นิ ทีเ่ กินก�ำหนดช�ำระเกินกว่า 12 เดือนทัง้
จ�ำนวน
ณ สิ้นปี 2556 - 2558 บริษัทมีสินค้าคงเหลือจ�ำนวน 103.77 ล้านบาท 120.40 ล้านบาท และ 109.14 ล้านบาทตามล�ำดับ โดย
ในปี 2558 บริษทั มียอดสินค้าคงเหลือลดลงเนือ่ งจาก บริษทั ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงคลัง มีการท�ำประมาณ
การความต้องการสินค้าขายให้สอดคล้องกับปริมาณสินค้าในคลังสินค้าเพื่อเพิ่มสภาพคล่องท�ำให้สินค้าคงคลังหมุนเวียนเร็วขึ้น
ส่งผลให้อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือสูงขึ้น 3.64 เท่าในปี 2557 เป็น 3.87 เท่าในปี 2558 และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
ลดลงจาก 98.99 วันในปี 2557 เป็น 92.93 วันในปี 2558
จากการที่บริษัทได้มีการปรับปรุงคลังสินค้า รวมทั้งได้มีการขยายพื้นที่ส�ำนักงาน เพิ่มเติมเพื่อรองรับจ�ำนวนพนักงานของ BSM
ที่เพิ่มขึ้นและได้มีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสายการผลิตมุ้งในส่วนของบริษัทย่อย D&W (ASIA) ท�ำให้บริษัทมีสินทรัพย์ถาวร
เพิ่มขึ้นในส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิจ�ำนวน 3.56 ล้านบาท
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สภาพคล่อง
ในปี 2558 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เพิ่มสูงขึ้นจาก 1.79 เท่า เป็น 1.96 เท่า เนื่องจากมีเงินสดรับจากผลการด�ำเนินงานและเงินเพิ่ม
ทุน อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึ้นจาก 0.99 เท่า เป็น 1.22 เท่า เนื่องจากบริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 70.71 ล้านบาทเป็น 118.32
ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบจากปีก่อนหน้า ท�ำให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น
ในปี 2556 -2558 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากการด�ำเนินงานสุทธิ 43.47 ล้านบาท 10.93 ล้านบาท และ 43.56 ล้านบาท ตามล�ำดับ มี
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิ 16.53 ล้านบาท 5.38 ล้านบาท และ 9.57 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนปรับปรุงอาคารส�ำนักงาน
เพื่อรองรับพนักงานใหม่ที่เพิ่มขึ้น ปรับปรุงพื้นที่ในส่วนของคลังสินค้า และจัดซื้อรถขนส่งเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ ในปี 2556 - 2558 บริษัท
มีกระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงินทุนจ�ำนวน (5.21) ล้านบาท 23.26 ล้านบาท และ 13.62 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ได้
มาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและกู้เงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น เป็นผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาสุทธิจ�ำนวน 21.73 ล้านบาท 28.81 ล้านบาท
และ 47.61 ล้านบาทตามล�ำดับ

แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 บริษัทมีหนี้สินรวม 149.44 ล้านบาท 171.61 ล้านบาท และ 168.55 ล้านบาทตามล�ำดับ โดยหนี้สิน
ณ สิ้นปี 2558 ลดลง 3.06 ล้านบาท จากปี 2557
หนี้สินหลักของบริษัทประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และหนี้สินหมุนเวียนอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
• ณ สิ้นปี 2556 - 2558 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
อัตราส่วนต่อหนี้สินรวม (ร้อยละ)

2556

2557

2558

58.57
25.17
83.75
56.04

69.00
24.93
93.93
54.73

61.46
21.45
82.91
49.19

โดยหนี้สินหมุนเวียนลดลงจาก 165.35 ล้านบาทในปี 2557 เหลือ 161.42 ล้านบาทในปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะควบคุม
ปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม จึงได้ลดปริมาณการสั่งซื้อสินค้าท�ำให้เจ้าหนี้การค้าลดลง 7.54 ล้านบาท
•

เงินกู้จากสถาบันการเงิน
รายการ

เงินกู้ระยะสั้น
เงินกู้ระยะยาว
รวมเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว
อัตราส่วนต่อหนี้สินรวม (ร้อยละ)

หน่วย : ล้านบาท
2556

2557

2558

27.00
4.41
31.41
21.02

42.05
0.83
42.88
24.99

51.05
0.00
51.05
30.29
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•

ณ สิ้นปี 2558 บริษทั มีเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 9.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ส�ำหรับหนี้สินไม่หมุนเวียนของ
บริษัทเพิ่มขึ้น 0.88 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการที่หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินสุทธิเพิ่มขึ้น 0.79 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดจาก
การเช่ายานพาหนะ และเช่าเครือ่ งจักร และเป็นผลมาจากการตัง้ ส�ำรองผลประโยชน์สำ� หรับพนักงานทีเ่ กษียณอายุเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน
0.92 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปี 2558 บริษัทได้ช�ำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมดครบเต็มจ�ำนวนที่ได้กู้จากสถาบันการเงิน
เรียบร้อยหมดแล้ว

หนี้สินหมุนเวียนอื่นประกอบด้วยเงินมัดจ�ำที่เรียกเก็บจากลูกค้า โดย ณ สิ้นปี 2556 – 2558 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นจ�ำนวน 21.82
ล้านบาท 20.40 ล้านบาท และ 24.59 ล้านบาท ตามล�ำดับ ทั้งนี้ ปี 2558 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงิน
มัดจ�ำรับล่วงหน้า

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีจ�ำนวน 142.74 ล้านบาท 184.45 ล้านบาท และ 211.99 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.22 และร้อยละ 14.93 ตามล�ำดับ เนื่องจากในปี 2558 เพิ่มขึ้น ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 113.99 ล้านบาท เป็น 142.49
ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิของ BSM-W1 และ BSM-ESOP1 ผลจากการใช้สิทธิ WARRANT จ�ำนวน
4 ครั้งในปี 2558 และการใช้สิทธิ BSM-ESOP1 ส�ำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ BSM-W1 และ BSM-ESOP1 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558
บริษัทได้จดด�ำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำ� ระแล้วเสร็จสิ้นในเดือนมกราคม 2559 ท�ำให้ทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 104.25
ล้านบาท เป็น 141.74 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2556 จ�ำนวน 12.00 ล้านบาท และจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดให้แก่
ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการปี 2557 จ�ำนวน 29.56 ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2556 -2558 เท่ากับ 1.05 เท่า 0.93 เท่า และ 0.80 เท่า ตามล�ำดับ ลดลงต่อเนื่องเป็นผลจาก
ความสามารถในการท�ำก�ำไรและการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 22.17 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 มี
หนี้สินรวมลดลง 3.06 ล้านบาท ซึ่งโดยรวมในระยะสามปีที่ผ่านมาไม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2557 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน
41.75 ล้านบาท และในปี 2558 เพิ่มขึ้นอีก 27.54 ล้านบาท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดท�ำรายางานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดขอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการก�ำกับดูแลให้รายงานทางการเงินประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ จัดท�ำขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทีม่ คี ณุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ท�ำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน และการด�ำเนินงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีการเปิดเผยข้อมูล
รายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งได้สอบทานา ระบบการควบคุมภายใน และมีการก�ำกับดูแลที่เหมาะสม
ตามที่ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเชื่อมั่นว่างบการเงินของ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แสดง
ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงานทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในสาระส�ำคัญแล้ว และปฏิบตั ิ
ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สุเรซ ซูบรามาเนียม
ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
��ะกรรมการและผู�้ �อหุ ้น บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท จํากัด (มหาชน)
ข้า�เจ้า�ด้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเ��าะกิจการของบริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และของเ��าะบริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) ��� งประกอบด้วยงบแสดง�านะการเงินรวมและงบแสดง�านะการเงิน
เ��าะกิจการ � วันที� �� �ันวา�ม ���� ���� และงบกํา�รขาดทุนและกํา�รขาดทุนเบ�ดเสร� จอ��นรวมและงบกํา�รขาดทุนและ
กํา�รขาดทุนเบ�ดเสร� จอ��นเ��าะกิจ การ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของผู�้ �อหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วน
ของผู�้ �อหุ ้นเ��าะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเ��าะกิจการ สําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดียวกัน รวม��ง
หมายเหตุสรุ ปน�ยบายการบั�ชีที�สาํ �ั�และหมายเหตุเร�� องอ��น �
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป� นผูร้ ับผิดชอบ�นการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี� �ดย�ูกต้องตามที��วรตามมาตร�านการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี� ยวกับการ�วบ�ุม�าย�นที�ผบู ้ ริ หาร�ิจาร�าว่าจําเป� นเ���อ�ห้สามาร�จัดทํางบการเงินที�ปรา�จาก
การแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท�จจริ งอันเป� นสาระสํา�ั��ม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหร� อข้อผิด�ลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้า�เจ้าเป� นผูร้ ับผิดชอบ�นการแสดง�วามเห�นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้า�เจ้า ข้า�เจ้า�ด้ป�ิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตร�านการสอบบั�ชี ��� งกําหนด�ห้ขา้ �เจ้าป�ิ บัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรร� รวม��งวางแผนและ
ป�ิบตั ิงานตรวจสอบเ���อ�ห้�ด้�วามเช��อมัน� อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปรา�จากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท�จจริ งอัน
เป� นสาระสํา�ั�หร� อ�ม่
การตรวจสอบรวม��งการ�ช้วิ�ีการตรวจสอบเ���อ�ห้�ด้มา��� งหลัก�านการสอบบั�ชี เกี� ยวกับจํานวนเงิ นและการเปิ ดเผย
ข้อมูล�นงบการเงิน วิ�ีการตรวจสอบที�เล�อก�ช้ข� นอยูก่ บั ดุลย�ินิจของผูส้ อบบั�ชี�� งรวม��งการประเมิน�วามเสี� ยงจากการ
แสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท�จจริ งอันเป� นสาระสํา�ั�ของงบการเงิน�ม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหร� อข้อผิด�ลาด �นการประเมิน
�วามเสี� ยงดังกล่าว ผูส้ อบบั�ชี �ิจ าร�าการ�วบ�ุม�าย�นที� เกี� ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงิน�ดย�ูกต้อง
ตามที� �วรของกิ จ การเ���อออกแบบวิ�ีการตรวจสอบที� เหมาะสมกับส�านการ�์ แต่�ม่�ช่เ���อวัต�ุประสง�์�นการแสดง
�วามเห� นต่อประสิ ท�ิผลของการ�วบ�ุม�าย�นของกิจการ การตรวจสอบรวม��งการประเมิน�วามเหมาะสมของน�ยบาย
การบั�ชีที�ผูบ้ ริ หาร�ช้และ�วามสมเหตุสมผลของประมา�การทางบั�ชี ที�จ ัดทําข��น�ดยผูบ้ ริ หาร รวมทั�งการประเมินการ
นําเสนองบการเงิน�ดยรวม
ข้า�เจ้าเช�� อว่าหลัก�านการสอบบั�ชี ที�ขา้ �เจ้า�ด้รับเ�ียง�อและเหมาะสมเ���อ�ช้เป� นเก��์�นการแสดง�วามเห� นของ
ข้า�เจ้า

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
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ความเห็น
ข้า�เจ้าเห�นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเ��าะกิจ การข้างต้นนี� แสดง�านะการเงินรวมและ�านะการเงินเ��าะกิจการ
ของบริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเ��าะบริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) � วันที� ��
�ันวา�ม ���� ���� และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเ��าะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เ��าะกิจการ สําหรับปี สิ�นสุดวันเดียวกัน �ดย�ูกต้องตามที��วร�นสาระสํา�ัญตามมาตร�านการรายงานทางการเงิน

(นางสาวกุล�ิดา �าสุรกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ����
บริ ษทั เอเอ�นเอส ออดิท จํากัด
กรุ งเท�� �� กุม�า�ัน�์ ����
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บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
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หน่วย � บาท

งบการเงินรวม
งบการเงินเ��าะกิ�การ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

งบแสดงฐานะการเงิ
น
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สิ นทรัพย์
ทรับิพวเดอสมาร์
ย์ หมุทนจํเวีายกัทนดจํ(มหาชน)
บริษทั บริบิสิษวนทั เดอสมาร์
ากัด (มหาชน)
และบริ
และบริ
ษทั ย่ อษยทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิ
น
น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี� การค�าและลูกหนี� ��น � สุ ทธิ
เงิน�ห�กยู� ม� ระยะสั�นกิ�การที�เกี�ยว���งกัน
สิ นค�าคงเหล�� � สุ ทธิ
สิ นทรั�ย�หมุนเวียน���น
สิ นทรัสิพนย์ทรัพย์รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัสิพนสิย์ทรั
มุพนย์พเวี
หย์มุยไม่นหเวีมุยนนเวียน
นหทรั
เงินสดและรายการเที
เงินเงิสดและรายการเที
เงิ�ยน�สด
าสุเงิทนธิสด
นลงทุน�นบริยบเท่
�ทั ยย่าบเท่
ลูกหนีลู� กทีารค�
หนี
และลู
ารค�าและลู
กและ�ุ
หนี� �ก�นหนี
� � �สุ�นทธิ�� สุสุ ททธิธิ
�ดิน� กา�าคาร
�กร��
เงิน�ห�เงิกนเงิยู� �ห�
ระยะสั
กยู� ม� ระยะสั
�การที
�เกี�ยว��
กี��ยงกั
ว��น�นงกัน
� นกิ�การที
� นดกิ�าระค�
นม� �ากธนาคารติ
� า�เ�ระกั
สิ นค�าสิคงเหล�
นสิค�นาทรั
คงเหล�
���ย�สุ��ทม่ธิม� ีตสุวั ทตน
ธิ � สุ ทธิ

5

118,318,358.69

4, 6

78,243,170.90

70,707,869.29

99,147,482.64

57,953,123.92

93,322,277.29
69,956,095.88
91,470,413.04
หน่วยหน่� บาท
วย � บาท
4
�
�
5,000,000.00
3,500,000.00
งบการเงิ
งบการเงิ
นรวมนรวม
งบการเงิ
งบการเงิ
นเ��าะกิ
นเ��าะกิ
�การ�การ
731 ธัน31วาคม
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ธั109,142,629.82
นวาคม
2558255831 ธัน31วาคม
ธั120,403,205.75
นวาคม
2557255731 ธัน31วาคม
ธัน67,671,435.79
วาคม
2558255831 ธัน31วาคม
ธัน89,273,654.16
วาคม
25572557
10,767,190.26
12,258,246.37
3,319,626.21
2,504,287.49
316,471,349.67

296,691,598.70

245,094,640.52

244,701,478.61

5

5 8 118,318,358.69
118,318,358.69� 70,707,869.29
70,707,869.29� 99,147,482.64
99,147,482.64
57,953,123.92
41,999,400.0057,953,123.92
34,999,700.00
4, 6 4, 69 78,243,170.90
78,243,170.90
93,322,277.29
69,956,095.88
91,470,413.04
21,474,613.9093,322,277.29
17,918,868.2169,956,095.88
10,936,353.1891,470,413.04
8,707,115.73
4
7

4 10

� �
� � 5,000,000.00
5,000,000.00
3,500,000.00
34,250,000.00
32,750,000.00
32,750,000.00 3,500,000.00
31,250,000.00
7 11 109,142,629.82
109,142,629.82
120,403,205.75
120,403,205.75
67,671,435.79
89,273,654.16
1,211,370.70
1,615,019.3267,671,435.79
717,371.0989,273,654.16
1,104,321.53

สิ นทรัสิ�นสิย�ทรั
มุ�นย��เวี
หย�มุย�น��
นา�ีเวีเ�นงิยนน���ด��นร�การตัดบั��ี
นหทรั
รวมสิ
นทรั
ทรั�พนย�ย์�ทรัหม่หมุพนมุย์นเวี
หเวี
มุยนยน��
เวีย�นน
สิ นรวมสิ
สิ นทรัสิพนย์ทรัไม่พหย์รวมสิ
มุไนม่ เวี
หมุยนนทรัเวีพยนย์ ไม่ หมุนเวียน

รายงานประจ�ำปี 2558

10,767,190.26
12,258,246.37
3,319,626.21
2,504,287.49
15 10,767,190.26
3,867,542.3012,258,246.37
3,709,525.03 3,319,626.21
3,057,162.94 2,504,287.49
3,182,093.00
316,471,349.67
316,471,349.67
296,691,598.70
296,691,598.70
245,094,640.52
245,094,640.52
244,701,478.61
244,701,478.61
3,267,544.40
3,375,755.92
723,090.89
1,023,090.89
64,071,071.30
59,369,168.48
90,183,378.10
80,266,321.15
�
�
�
�
41,999,400.00
41,999,400.00
34,999,700.00
34,999,700.00
380,542,420.97 356,060,767.18 335,278,018.62 324,967,799.76
21,474,613.90
21,474,613.90 17,918,868.21
17,918,868.21 10,936,353.18
10,936,353.18 8,707,115.73
8,707,115.73

เงินลงทุ
เงินนลงทุ
�นบริ
น�นบริ
�นทั ทรั
ย่��พยทั ย์�ย่สุ�ทย ธิ� สุ ทธิ
รวมสิ

8

8

ที�ดิน ที�าคาร
�ดิน �าคาร
และ�ุและ�ุ
�กร���กร��
� สุ ทธิ� สุ ทธิ

9

9

เงิน�ากธนาคารติ
เงิน�ากธนาคารติ
ด�าระค�
ด�าระค�
น น
� า�ระกั
� า�ระกั

10 10

สิ นทรัสิ�นย�ทรั
�ม่�มย�ีต�วั ม่ตน
มีตว�ั ตน
สุ ทธิ� สุ ทธิ

11 11

1,211,370.70
1,211,370.70 1,615,019.32
1,615,019.32

สิ นทรัสิ�นย�ทรั
�า�ี
�ย�เงิ�นา�ี�ด�เงิรน�การตั
�ด�ร�การตั
ดบั�ด�ีบั��ี

15 15

3,867,542.30
3,867,542.30 3,709,525.03
3,709,525.03 3,057,162.94
3,057,162.94 3,182,093.00
3,182,093.00

สิ นทรัสิ�นย�ทรั
�ม่�หย�มุ�นม่เวี
หมุยน��
นเวี�นยน���น
รวมสิรวมสิ
นทรัพนย์ทรัไม่พหย์มุไนม่ เวี
หมุยนเวียน
รวมสิรวมสิ
นทรัพนย์ทรัพย์

หมายเหตุ�ระก�บงบการเงินเ�� นส่ วนหน�� ง��งงบการเงินนี�

34,250,000.00
34,250,000.00 32,750,000.00
32,750,000.00 32,750,000.00
32,750,000.00 31,250,000.00
31,250,000.00

3,267,544.40
3,267,544.40 3,375,755.92
3,375,755.92

717,371.09
717,371.09 1,104,321.53
1,104,321.53
723,090.89
723,090.89 1,023,090.89
1,023,090.89

64,071,071.30
64,071,071.30 59,369,168.48
59,369,168.48 90,183,378.10
90,183,378.10 80,266,321.15
80,266,321.15
380,542,420.97
380,542,420.97356,060,767.18
356,060,767.18335,278,018.62
335,278,018.62324,967,799.76
324,967,799.76

3
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิ
น
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษทั บิวเดอสมาร์
บริษทั ทบิวจํเดอสมาร์
ากัด (มหาชน)
ท จํากัและบริ
ด (มหาชน)
ษทั ย่ อและบริ
ย ษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิ
น
น

หนีส� ิ นและส่หนี
วน�อง��
ส� ิ นและส่
� �อ� หุว� น�อง��
น
� �อ� หุ�น
หนีส� ิ นหมุนเวีหนียนส� ิ นหมุนเวียน
เงินกูย� ม� ร�ย�สั
เงิน� นกู�ากส�าบั
ย� ม� ร�ย�สัน� นการเงิ
�ากส�าบั
น นการเงิน
เ��าหนี� การค�าเ���ล�เ��
าหนี� กาหนี
ารค�� �า��ล�เ��
น าหนี� ��น

หน่วย � บาทหน่วย � บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินเ��า�กิ
งบการเงิ
�การ
นเ��า�กิ�การ
หมายเหตุ หมายเหตุ
31 ธันวาคม 31
2558
ธันวาคม
31 ธั2558
นวาคม 31
2557
ธันวาคม
31 ธั2557
นวาคม 31
2558
ธันวาคม
31 ธั2558
นวาคม 31
2557
ธันวาคม 2557

12

51,052,224.68
12
51,052,224.68
42,052,699.53
42,052,699.53
49,108,688.02
49,108,688.02
29,899,465.33
29,899,465.33

4, 13

4,82,910,105.66
13
82,910,105.66
93,932,185.34
93,932,185.34
63,023,184.73
63,023,184.73
88,673,536.11
88,673,536.11

�า�ีเงิน���น�า�ี
ิ ติบุคเคลค�
งิน���าง�่
นิตาิบย ุคคลค�าง�่าย
หนี� สินตามสัหนี
��าเ�่
าการเงิ�น�าเ�่
ที���งาก�การเงิ
าหน���
นทีา��ร��าย�นหน�
�งก�าหน���าร��าย�นหน�
� ง�ี
� ง�ี
� สินตามสั

1,397,482.381,397,482.38
4,383,884.214,383,884.21
897,005.71 897,005.71
3,736,291.773,736,291.77
14

14
1,465,705.931,465,705.93
746,123.07 746,123.07
739,760.25 739,760.25
152,659.92 152,659.92

เงินกูย� ม� ร�ย�ยาว�ากส�าบั
เงินกูย� ม� ร�ย�ยาว�ากส�าบั
นการเงินส่ วนที
นการเงิ
���งก�นาหน���
ส่ วนทีา��ร��าย�นหน�
�งก�าหน���าร��าย�นหน�
� ง�ี
16
� ง�ี

16

เงินมั���ารับล่เงิวนงหน�
มั���าารับล่วงหน�า

21,269,096.30
21,269,096.30
15,799,274.97
15,799,274.97
3,715,978.323,715,978.32
5,970,414.085,970,414.08

หนี� สินหมุนเวีหนียน��
� สิน�นหมุนเวียน���น

3,322,615.503,322,615.50
4,597,409.624,597,409.62
3,303,140.263,303,140.26
3,971,924.733,971,924.73

รวมหนีส� ิ นหมุ
รวมหนี
นเวียนส� ิ นหมุนเวียน

�

3,840,000.00
�
3,840,000.00

�

3,840,000.00
�
3,840,000.00

161,417,230.45
161,417,230.45
165,351,576.74
165,351,576.74
120,787,757.29
120,787,757.29
136,244,291.94
136,244,291.94

หนีส� ิ น�ม่ หมุหนี
นเวีส� ยิ นน�ม่ หมุนเวียน
หนี� สินตามสัหนี
��าเ�่
าการเงิ�น�าเ�่
�สุ ทาธิการเงิ
�ากส่นว�สุ
นทีท��ธิ�ง�ก�ากส่
าหน���
วนทีา��ร��าย�นหน�
�งก�าหน���าร��าย�นหน�
� ง�ี
14� ง�ี
� สินตามสั

14
1,940,536.581,940,536.58
1,150,021.211,150,021.21
1,455,228.501,455,228.50
243,345.84 243,345.84

เงินกูย� ม� ร�ย�ยาว�ากส�าบั
เงินกูย� ม� ร�ย�ยาว�ากส�าบั
นการเงิน � สุนทการเงิ
ธิ น � สุ ทธิ

16

16

�าร�หนี� สิน�าก�ล�ร��ย�น�
�าร�หนี� สิน�าก�ล�ร��ย�น�
�นักงาน �นักงาน

17

17
5,196,308.445,196,308.44
4,279,011.564,279,011.56
4,056,283.974,056,283.97
3,417,869.973,417,869.97

รวมหนีส� ิ น�ม่รวมหนี
หมุนเวีส� ยิ นน�ม่ หมุนเวียน
รวมหนีส� ิ น รวมหนีส� ิ น
ส่ วน�อง����อ� ส่หุว� น�อง��
น
� �อ� หุ�น
ทุนเร�อนหุ�น ทุนเร�อนหุ�น

�

�831,352.02 831,352.02

�

�831,352.02 831,352.02

7,136,845.027,136,845.02
6,260,384.796,260,384.79
5,511,512.475,511,512.47
4,492,567.834,492,567.83
168,554,075.47
168,554,075.47
171,611,961.53
171,611,961.53
126,299,269.76
126,299,269.76
140,736,859.77
140,736,859.77

ทุน��ท�เบียทุนน��ท�เบียน
หุน� สามั� 1,424,999,875
หุน� สามั� 1,424,999,875
หุน� มูลค่าหุน� หุล�
น� มู0.10
ลค่าบาท
หุน� ล�� 0.10
วันทีบาท
� 31 ธั�นวาคม
วันที� 31
2558
ธันวาคม 2558
�ล� หุน� สามั�ล�
� 1,139,999,900
หุน� สามั� 1,139,999,900
หุน� มูลค่าหุน� หุล�
น� มู0.10
ลค่าบาท
หุน� ล� 0.10 บาท
� วันที� 31 ธั�นวาคม
วันที� 31
2557
ธันวาคม 2557

20

142,499,987.50
20
142,499,987.50
113,999,990.00
113,999,990.00
142,499,987.50
142,499,987.50
113,999,990.00
113,999,990.00

ทุนที���ก�ล���
ทุนาทีร��ล�
���ก�ล���
ว าร��ล�ว
หุน� สามั� 1,417,404,122
หุน� สามั� 1,417,404,122
หุน� มูลค่าหุน� หุล�
น� มู0.10
ลค่าบาท
หุน� ล�� 0.10
วันทีบาท
� 31 ธั�นวาคม
วันที� 31
2558
ธันวาคม 2558
�ล� หุน� สามั�ล�
� 1,042,583,500
หุน� สามั� 1,042,583,500
หุน� มูลค่าหุน� หุล�
น� มู0.10
ลค่าบาท
หุน� ล� 0.10 บาท
141,740,412.20
141,740,412.20
104,258,350.00
104,258,350.00
141,740,412.20
141,740,412.20
104,258,350.00
104,258,350.00

� วันที� 31 ธั�นวาคม
วันที� 31
2557
ธันวาคม 2557
ส่ วนเกินมูลค่ส่าวหุนเกิ
น� สามั
นมู�ลค่าหุน� สามั�
ส�าร�งเ����การ�่
ส�าร�งเ��
ายที������หการ�่
ุน� เ��านยที
เก���
����หุน� เ�� นเก���

33,218,201.33
33,218,201.33
26,990,701.23
26,990,701.23
33,218,201.33
33,218,201.33
26,990,701.23
26,990,701.23
20

20

�

1,525,333.31
�
1,525,333.31

�

1,525,333.31
�
1,525,333.31

21

5,063,313.215,063,313.21
4,456,930.884,456,930.88
5,063,313.215,063,313.21
4,456,930.884,456,930.88
21

ก�า�รส�สม ก�า�รส�สม
ส�าร�งตามก�หมาย
ส�าร�งตามก�หมาย
ยัง�ม่�����ั สรร
ยัง�ม่�����ั สรร
�งค��ร�ก�บ��
�งค��น���งส่
ร�ก�บ��
วน��ง�ู
�น��งส่
�� ��หุวน�น��ง�ู�� ��หุน�
รวมส่ วน��งบริ
รวมส่�ทั วน��งบริ
�ห�่ �ทั �ห�่
ส่ วน���เสี ยทีส่��วม่น���
มี�า� เนา�ควบคุ
สี ยที��ม่มี�มา� นา�ควบคุม
รวมส่ วน�อง��
รวมส่
� �อ� หุว� น�อง��
น
� �อ� หุ�น
รวมหนีส� ิ นและส่
รวมหนี
วน�อง��
ส� ิ นและส่
� �อ� หุว� น�อง��
น
� �อ� หุ�น
หมายเหตุ�ร�ก�บงบการเงิ
หมายเหตุ�ร�ก�บงบการเงิ
นเ�� นส่ วนหน�น� เ��
ง��งงบการเงิ
นส่ วนหน�� ง��งงบการเงิ
นนี�
นนี�

31,569,768.02
31,569,768.02
47,120,138.47
47,120,138.47
28,956,822.12
28,956,822.12
46,999,624.57
46,999,624.57
396,050.74 396,050.7497,051.76 97,051.76 �
�
�
�
211,987,745.50
211,987,745.50
184,448,505.65
184,448,505.65
208,978,748.86
208,978,748.86
184,230,939.99
184,230,939.99
600.00 600.00 300.00 300.00 �
�
�
�
211,988,345.50
211,988,345.50
184,448,805.65
184,448,805.65
208,978,748.86
208,978,748.86
184,230,939.99
184,230,939.99
380,542,420.97
380,542,420.97
356,060,767.18
356,060,767.18
335,278,018.62
335,278,018.62
324,967,799.76
324,967,799.76
4

BUILD
4
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Iบริ78ษทั I บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
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งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ�น�
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2558

งบก�
ำ
ไรขาดทุ
น
และก�
ำ
ไรขาดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จ
อื
น
่
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ�น�
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2558

หน��ย : บาท

�บการเ�ินร�ม
หมายเหตุ

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
4
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
หมายเหตุ
กําไรขั�นต้น
รายได้อื�น
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
4
หน�����ได้รับ�ืน
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
��าใ�้จ�ายในการขาย
กําไรขั�นต้น
��าใ�้จ�ายในการบริ หาร
4
รายได้อื�น
ต้นทุนทา�การเ�ิน
หน�����ได้รับ�ืน
กําไรก�อน�า��เ�ินได้
��าใ�้จ�ายในการขาย
��าใ�้จ�าย�า��เ�ินได้
19
��าใ�้จ�ายในการบริ หาร
4
กําไร�ุ ท�ิ�าํ หรับ��
ต้นทุนทา�การเ�ิน
กําไรเบ�ดเ�ร�จอื�น
กําไรก�อน�า��เ�ินได้
�ลต�า�ขอ�อัตราแลกเ�ล��ยนจากการแ�ล���า�บการเ�ิน
��าใ�้จ�าย�า��เ�ินได้
19
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไร�ุ ท�ิ�าํ หรับ��
กําไรเบ�ดเ�ร�จอื�น
การแบ่ งปันกําไร
�ลต�า�ขอ�อัตราแลกเ�ล��ยนจากการแ�ล���า�บการเ�ิน
�� �นท��เ�� นขอ����้ ือหุน้ บริ �ทั ให��
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
�� �นท��เ�� นขอ��� �นได้เ�� ยท��ไม�ม�อาํ นาจ��บ�ุม
การแบ่ งปันกําไร
การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม:
�� �นท��เ�� นขอ����้ ือหุน้ บริ �ทั ให��
�� �นท��เ�� นขอ����้ ือหุน้ บริ �ทั ให��
�� �นท��เ�� นขอ��� �นได้เ�� ยท��ไม�ม�อาํ นาจ��บ�ุม
�� �นท��เ�� นขอ��� �นได้เ�� ยท��ไม�ม�อาํ นาจ��บ�ุม
การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม:
กําไรต่ อหุ้น :
�� �นท��เ�� นขอ����้ ือหุน้ บริ �ทั ให��
าไรต�
น้ ขั�น�พืนได้
�นฐาน
�� �กํนท�
�เ�� อนหุขอ���
เ�� ยท��ไม�ม�อาํ นาจ��บ�ุม
จําน�นหุน้ �ามั��ั�เ�ล��ย����นํ�าหนัก (หุน้ )
าไรต�อหุอหุ้ นน้ :�รับลด
กํากํไรต่
จํกําาน�นหุ
�เ�ล��ย����นํ�าหนัก�รับลด (หุน้ )
ไรต�อหุน้ น้ �ามั
ขั�นพื��น�ัฐาน
จําน�นหุน้ �ามั��ั�เ�ล��ย����นํ�าหนัก (หุน้ )
กําไรต�อหุน้ �รับลด
จําน�นหุน้ �ามั��ั�เ�ล��ย����นํ�าหนัก�รับลด (หุน้ )

24
25
24
25

2558

2557

�บการเ�ินเ�พาะกิจการ
2558
2557

หน��ย : บาท
557,710,344.60
507,761,945.79
444,348,665.06 418,326,639.26
�บการเ�ินร�ม
�บการเ�ินเ�พาะกิจการ
(406,115,462.67) (369,281,033.62) (323,676,959.04) (307,682,695.68)
2558
2557
2558
2557
151,594,881.93
138,480,912.17
120,671,706.02 110,643,943.58
5,392,351.60
3,611,447.66
4,503,921.92
3,049,453.87
557,710,344.60
507,761,945.79
444,348,665.06 418,326,639.26
34,000.00
1,525,782.44
34,000.00
1,468,940.07
(406,115,462.67) (369,281,033.62) (323,676,959.04) (307,682,695.68)
(49,735,068.91) (46,448,537.59) (39,694,672.03) (36,975,183.54)
151,594,881.93
138,480,912.17
120,671,706.02 110,643,943.58
(84,907,608.80) (61,601,180.70) (66,452,239.09) (48,251,383.06)
5,392,351.60
3,611,447.66
4,503,921.92
3,049,453.87
(3,736,018.22)
(4,093,301.34)
(2,804,238.34)
(2,796,559.35)
34,000.00
1,525,782.44
34,000.00
1,468,940.07
18,642,537.60
31,475,122.64
16,258,478.48
27,139,211.57
(49,735,068.91) (46,448,537.59) (39,694,672.03) (36,975,183.54)
(4,022,459.02)
(6,940,753.05)
(4,130,831.90)
(5,810,043.97)
(84,907,608.80) (61,601,180.70) (66,452,239.09) (48,251,383.06)
14,620,078.58
24,534,369.59
12,127,646.58
21,329,167.60
(3,736,018.22)
(4,093,301.34)
(2,804,238.34)
(2,796,559.35)
18,642,537.60
31,475,122.64
16,258,478.48
27,139,211.57
298,998.98
(514,082.12)
�
�
(4,022,459.02)
(6,940,753.05)
(4,130,831.90)
(5,810,043.97)
14,919,077.56
24,020,287.47
12,127,646.58
21,329,167.60
14,620,078.58
24,534,369.59
12,127,646.58
21,329,167.60
298,998.98
14,620,078.58
14,919,077.56
�
14,620,078.58

(514,082.12)
24,534,369.59
24,020,287.47
�
24,534,369.59

�
12,127,646.58
12,127,646.58
�
12,127,646.58

�
21,329,167.60
21,329,167.60
�
21,329,167.60

14,620,078.58
14,919,077.56
�
�
14,620,078.58
14,919,077.56

24,534,369.59
24,020,287.47
�
�
24,534,369.59
24,020,287.47

12,127,646.58
12,127,646.58
�
�
12,127,646.58
12,127,646.58

21,329,167.60
21,329,167.60
�
�
21,329,167.60
21,329,167.60

14,919,077.56
0.01
�
1,324,629,262
14,919,077.56
�
�
0.01

24,020,287.47
0.02
�
1,032,077,949
24,020,287.47
0.02
1,134,158,926
0.02

12,127,646.58
0.01
�
1,324,629,262
12,127,646.58
�
�
0.01

21,329,167.60
0.02
�
1,032,077,949
21,329,167.60
0.02
1,134,158,926
0.02

1,324,629,262
�
�

1,032,077,949
0.02
1,134,158,926

1,324,629,262
�
�

1,032,077,949
0.02
1,134,158,926

หมายเหตุ�ระกอบ�บการเ�ินเ�� น�� �นหน���ขอ��บการเ�ินน��

5

หมายเหตุ�ระกอบ�บการเ�ินเ�� น�� �นหน���ขอ��บการเ�ินน��

5

21

21

������:����
��ก���������

����������3,390,472.50
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������514,082.12�
��������������������������������������������������������������97,051.76

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2,958,310.50� ��������������������������������������������������������������26,605,756.20� �����������������������������������������������������������������14,620,078.58 ������������������������298,998.98
�����������������������������������������������������������������������������������������������606,382.33
�606,382.33� ����������������������������������������������5,063,313.21 ����31,569,768.02 ������������������������396,050.74

�������������������������������������������11,999,999.84�
����24,534,369.59
�1,066,458.38�
����47,120,138.47

����������9,701,306.00
����������5,877,166.79
�2,958,310.50�
���������������������������������14,919,077.56
��������������������������������������������������������211,987,745.50

�������������425,333.31
��������29,258,350.00
�11,999,999.84�
��������24,020,287.47
�������������������������������184,448,505.65

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300.00
��������������������������������������������600.00

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300.00

�������������������300.00

�������ก������
����� ��������� ���� ��
ก�������������������� �����
����� ��������� ���� �� �� �������� ���������
ก���������
��� ��� ����
������������
��ก������

����35,652,227.10 ������������������������611,133.88 ������142,744,534.71

ก��������
���������ก����� ������������ ���

�������������9,701,306.00 ����������������������������������������������������������������1,175,000.00 �������6,227,500.10
�1,525,333.31�
�������������������������������������������������������������������������������������������26,605,756.20 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������141,740,412.20 �����33,218,201.33 �����������������������������-

�������������1,100,000.00

�����������ก������
������������ ��ก���

20
20
23
23

�����26,990,701.23

�� ���ก��
�������� �������

�������������������������������������������������������������������425,333.31 ������������������������������������29,258,350.00 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1,066,458.38
����������104,258,350.00 �����26,990,701.23 �������������1,525,333.31 ����������4,456,930.88

�����������75,000,000.00

������ ���� �������ก���
���������

�� ��������� ���� ����� ��� ����

20
20
23

��������

�����������ก����ก��������� ��� ������������ก���������

��������������������1��ก�����2557
ก����������������� ��������� ���� ����������� �:
�����������ก������������������ ��ก���
�����������������
������ �������
ก������������ �������������
��������� ����������ก�����
��������������������31���������2557
ก����������������� ��������� ���� ����������� �:
�����������������
�� �������ก�������� ���
������ �������
�� ���� ���
ก������������ �������������
������������ �������� ������������ ���������
��������� ����������ก�����
��������������������31���������2558

�บแสด�การเ�ล��ยนแ�ล�ส่ วน�อ��ู้ถือหุ้น
สํ าหรั บ�� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2558

สำบริ�ษหรั
สิ้นสุดท วัจํานกัทีด ่(มหาชน)
31 ธันและบริ
วาคมษัท2558
ัท บิบวปี
เดอสมาร์
ย่ อย

งบแสดงการเปลี
ย
่
นแปลงส่
ว
นของผู
ถ
้
อ
ื
หุ
น
้
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

6

������9,701,306.00
������5,877,166.79
�2,958,310.50�
��������������������������14,919,077.56
����������������300.00
�������������������������211,988,345.50

���������425,333.31
����29,258,350.00
�11,999,999.84�
����24,020,287.47
�������������������������184,448,805.65

���142,744,834.71

����� ��
������� ���� ��

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
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FOR LIFE

BUILD

ห����ห�����������������
�������������นน������นน������นหน�
นหน�� �������������
������������นนน�น�� �
ห����ห��

������ห���������
�����นน������1��������2557
��1��������2557
������ห��
���������น�����น��
��น�����น����น�����
น������� �� ��ห�ห�น� น� �����ห��
�ห���������:�:
�������
����������������
���������
������������หห�น�น������นน�����
�����
�����������
��������น�น
��������������นน�������
�������
������นน����นน����
��
�
�����
�����������
������ห��
�ห��������
��������������
������นน�������������ห���
���������ห���
������������
������ห���������
�����นน������31���
��31���นน�����2557
�����2557
������ห��
���������น�����น��
��น�����น����น�����
น������� �� ��ห�ห�น� น� �����ห��
�ห���������:�:
�������
��������น�น
�������� ������นน�������
����ห�������
����������
ห�ห�น� น� ����นน����ห�
�������
������นน����นน����
ห�ห�น� น� ����นน����
������������
�����������
������ห��
�ห��������
����������
������นน�������������ห���
���������ห���
������������
������ห���������
�����นน������31���
��31���นน�����2558
�����2558
������ห��

สำ�หรั
บปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
�บแสด�การเ�ล�ย� นแ�ล�ส่ วน�อ��ู้ถือหุ้น

เดอสมาร์ททจํจํากัากัดด(มหาชน)
(มหาชน)และบริ
และบริษษทั ทั ย่ย่ออยย
บริบริษษทั ทั บิบิววเดอสมาร์
�บแสด�การเ�ล�ย� นแ�ล�ส่ วน�อ��ู้ถือหุ้น
าหรับบ�� ��สิสิ�น�นสุสุดดวัวันนท�ท�� 31� 31ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558
สํสําหรั

���������������
9,701,306.00
���������������
9,701,306.00
���������������
1,175,000.00
���������������
1,175,000.00
�������������������������������
�������������������������������
-�������������
26,605,756.20
�������������
26,605,756.20
�������������������������������- �������������������������������
�������������������������������- �������������������������������
�����������141,740,412.20
141,740,412.20
�����������

2020
2020
2323
2323
2121

2121

�������������������������������- �������������������������������
�������������
29,258,350.00
�������������
29,258,350.00
�������������������������������
�������������������������������
-�������������������������������
�������������������������������- �������������������������������- �������������������������������
�����������
104,258,350.00
�����������
104,258,350.00
�������������������- �������������������
6,227,500.10
������6,227,500.10
�������������������- �������������������
�������������������- �������������������
�������������������- �������������������
�������������������- �������������������
�33,218,201.33
�33,218,201.33

�������������������- �������������������
�������������������- �������������������
�������������������- �������������������
�������������������- �������������������
�������������������- �������������������
�26,990,701.23
�26,990,701.23
������������������������- ������������������������
(1,525,333.31)
(1,525,333.31)
������������������������- ������������������������
������������������������- ������������������������
������������������������- ������������������������
������������������������- ������������������������
������������������������- ������������������������

�����������425,333.31
425,333.31
�����������
������������������������- ������������������������
������������������������- ������������������������
������������������������- ������������������������
������������������������- ������������������������
��������
1,525,333.31
��������
1,525,333.31
��������������������- ��������������������
��������������������- ��������������������
��������������������- ��������������������
��������������������- ��������������������
��������������������- ��������������������
�������606,382.33
606,382.33
�������
5,063,313.21
��������5,063,313.21

��������������������- ��������������������
��������������������- ��������������������
��������������������- ��������������������
��������������������- ��������������������
1,066,458.38
��������1,066,458.38
4,456,930.88
��������
4,456,930.88

��������������������- ��������������������
��������������������- ��������������������
(2,958,310.50)
(2,958,310.50)
(26,605,756.20)
(26,605,756.20)
��12,127,646.58
��12,127,646.58
(606,382.33)
(606,382.33)
��28,956,822.12
��28,956,822.12

��������������������- ��������������������
��������������������- ��������������������
(11,999,999.84)
(11,999,999.84)
��21,329,167.60
��21,329,167.60
(1,066,458.38)
(1,066,458.38)
��46,999,624.57
��46,999,624.57

�������������������������- �������������������������
�������������������������- �������������������������
�������������������������- �������������������������
�������������������������- �������������������������
�������������������������- �������������������������
�������������������������- �������������������������
�������������������������- �������������������������

�������������������������- �������������������������
�������������������������- �������������������������
�������������������������- �������������������������
�������������������������- �������������������������
�������������������������- �������������������������
�������������������������
�������������������������
--

�������������75,000,000.00
75,000,000.00 �26,990,701.23
�26,990,701.23 ��������
��������1,100,000.00
1,100,000.00 ��������3,390,472.50
3,390,472.50 ��38,736,915.19
��38,736,915.19 �������������������������
�������������������������- �������������
2020
2020
2323

ห����ห��
ห����ห��

หน�����:����
��:����
หน�
��������นน�������
������������
���
��������
นห�น� น� �������������
�����
น���นน
����������������
��������
�������
�������������
��������น�น���
���
����นน��������นห�
������น���
�����������
�����������
����
��������
������ ������������หห�น�น������นน�����
����� ������������
�������� ��������
������������� �����
��� ������น�����
น������� �� ��ห�ห�น� น�
����������
�����������ห��ห�น� น� ����

งบแสดงการเปลี
ย
่
นแปลงส่
ว
นของผู
ถ
้
อ
ื
หุ
น
้
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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������9,701,306.00
9,701,306.00
������
������5,877,166.79
5,877,166.79
������
(2,958,310.50)
(2,958,310.50)
����������������������- ����������������������
12,127,646.58
��������12,127,646.58
����������������������- ����������������������
��208,978,748.86
��208,978,748.86

���������425,333.31
425,333.31
���������
29,258,350.00
��������29,258,350.00
(11,999,999.84)
(11,999,999.84)
����
21,329,167.60
����21,329,167.60
����������������������- ����������������������
��184,230,939.99
��184,230,939.99

��145,218,088.92
��145,218,088.92

�������นน
�����
������� �� ��ห�ห�น� น�
�����
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เดอสมาร์ ททจําจ�กัำดกั(มหาชน)
และบริษัทย่ อย
บริบริษษัทัทบิบิววเดอสมาร์
ด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2558

งบกระแสเงิ
น
สด
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สำงบกระแสเงิ
�หรับปีสิ้นสุสดดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:
กําไร�� ��� ก����า��
ปรับรายการกระทบกําไรสุ ทธิเป็ นเงินสดรับ (จ่ าย) จากการดําเนินงาน
��� ��������� ����ก��� การ��า�����ก��� ����
��า���� ��รา�า�����า����ํา���า�
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:
��า����������า�� ���า��า����
กําไร�� ��� ก����า��
กําไร�ากการ�ํา���า��� ��ร�����า�ร
ปรับรายการกระทบกําไรสุ ทธิเป็ นเงินสดรับ (จ่ าย) จากการดําเนินงาน
กําไร(�า����)�าก���รา��ก������������� ไ���ก�����
��� ��������� ����ก��� การ��า�����ก��� ����
����า��ากการ������า��การ����
��า���� ��รา�า�����า����ํา���า�
��า�����า����ร���������ก�า�
��า����������า�� ���า��า����
��า�����า��������������������� ��ก���
กําไร�ากการ�ํา���า��� ��ร�����า�ร
�������า�การ����
กําไร(�า����)�าก���รา��ก������������� ไ���ก�����
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่ อนการเปล�ย� นแปลง
����า��ากการ������า��การ����
�นสิ นทรั�ย์ และหน�ส� ิ นดําเนินงาน
��า�����า����ร���������ก�า�
การเปล�ย� นแปลง�นสิ นทรั�ย์ ดําเนินงาน(เ�ิม� ��น� )ลดลง
��า�����า��������������������� ��ก���
��ก��� การ��า�����ก��� ����
�������า�การ����
�� ���า�������
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่ อนการเปล�ย� นแปลง
�� ��ร�����������������
�นสิ นทรั�ย์ และหน�ส� ิ นดําเนินงาน
�� ��ร����ไ���������������
การเปล�ย� นแปลง�นสิ นทรั�ย์ ดําเนินงาน(เ�ิม� ��น� )ลดลง
การเปล�ย� นแปลง�นหน�ส� ิ นดําเนินงานเ�ิม� ��น� (ลดลง)
��ก��� การ��า�����ก��� ����
���า��� การ��า������า��� ����
�� ���า�������
��������ําร���������า
�� ��ร�����������������
��� �� ��������������
�� ��ร����ไ���������������
��า��ําร��า������ไ�����������
การเปล�ย� นแปลง�นหน�ส� ิ นดําเนินงานเ�ิม� ��น� (ลดลง)
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
���า��� การ��า������า��� ����
��������ําร���������า
��� �� ��������������
��า��ําร��า������ไ�����������
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

����า������ร�ก����การ������� ��� ������ ������การ������

���������า�
��การ����ร��
2558

2557

��การ�������า�ก��การ
2558
2557

���������า�
������8���2�5�7��� ���������75��22��� ��������258��78��8 �����27�����2���57
��การ����ร��
��การ�������า�ก��การ
2558
2557
2558
2557
����������577�2���87 ����������22�258��7 �����������7���8�8� ����������5����82�8�
�������8�����2�2��� �������7���5��2���� ���������777���5�55 ���������72��8�����
�����������52������8 �����������5���8��2� ������������������������
�����������5���8��2�
������8���2�5�7��� ���������75��22��� ��������258��78��8 �����27�����2���57
(�8������88)
(����������)
(�8������88)
(������8�)
������������������5�
(��7�8���77)
(������8�8�)
(����8�5���)
����������577�2���87 ����������22�258��7 �����������7���8�8� ����������5����82�8�
����������2�8���8��8
(5����82��2) ������������������������
������������������������
�������8�����2�2��� �������7���5��2���� ���������777���5�55 ���������72��8�����
������������7�2���88 ����������8���7����� ������������8������� ����������5����8���7
�����������52������8 �����������5���8��2� ������������������������
�����������5���8��2�
(��525�������) �����������25�������
(��525�������) �����������25�������
(�8������88)
(����������)
(�8������88)
(������8�)
���������7�����8�22 ������������������� �������2�8���2�8��� �������2�7���55���5
������������������5�
(��7�8���77)
(������8�8�)
(����8�5���)
����������2�8���8��8
(5����82��2) ������������������������
������������������������
���������78�7���8� ������5��5���88�5� �����2���5�������� ������7�����75����
������������7�2���88 ����������8���7����� ������������8������� ����������5����8���7
(��525�������) �����������25�������
(��525�������) �����������25�������
����������5�728�2� (����5��2�����) ���������7����8�7�
(22�58��55����)
���������7�����8�22 ������������������� �������2�8���2�8��� �������2�7���55���5
��������7�5���7�87 (�8�22�������5) �����2���28�8���7�
(�7�7�7�2�����)
��������������5����
(���88���2���)
(8�5���8�72)
(����7���8��2)
���������78�7���8� ������5��5���88�5� �����2���5�������� ������7�����75����
������������8�2���52
(����8��8��5�) �������������������� ������������������������
����������5�728�2� (����5��2�����) ���������7����8�7�
(����8���28��8) ����������2��22��5 (22�5�2��27���)
��������7�5���7�87 (�8�22�������5) �����2���28�8���7�
�������5�����82����
(��2�2�����2�)
(2�25����5�7�)
��������������5����
(���88���2���)
(8�5���8�72)
(��27��7�����) ���������822������7
(��8�78���7)
������������8�2���52
(����8��8��5�) ��������������������
(7�����878��2)
(��822������7)
(��8�5��87���)
��������5�2�8����7 ���������2�������� �����2��5�����5���
(����8���28��8) ����������2��22��5 (22�5�2��27���)
�������5�����82����
(��2�2�����2�)
(2�25����5�7�)
(��27��7�����) ���������822������7
(��8�78���7)
(7�����878��2)
(��822������7)
(��8�5��87���)
��������5�2�8����7 ���������2�������� �����2��5�����5���

(22�58��55����)
�����22�7�8��5����
(�7�7�7�2�����)
(���5��8�8�5�)
(����7���8��2)
����������7��5���78
������������������������
(��22��25���5)
����������2�����57
�����22�7�8��5����
(���5��8�8�5�)
����������7��5���78
(��22��25���5)
����������2�����57
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งบกระแสเงินสด
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2558

งบกระแสเงิ
น
สด
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สำงบกระแสเงิ
�หรับปีสิ้นสุสดดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
�����������������ก�� ����������ก�ก��ก������ก��������ก��
����������������ก�� ����������ก�ก��ก������ก��������ก��
������������ ��� �����������
�����������กก������� �����������
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
������������ �����ก�������� ��� �
�����������������ก�� ����������ก�ก��ก������ก��������ก��
������������ ��������������� ��� ����
����������������ก�� ����������ก�ก��ก������ก��������ก��
������ก�������������������ก��(����� ���)����
������������ ��� �����������
เงินสดสุ ทธิ(ใช้ ไปใน)ได้ มาจากกิจกรรมลงทุน
�����������กก������� �����������
กระแสเงิ
สดจากกิ
จกรรมจั�ด���หาเงิ
��������น����
�����ก����
��� �น
ก��� ������
������
������������
��������ก�����
������������ก�����
�� ����� ��������
����������ก��� ������������ก�����
�
���������ก��������
����������ก��(������ก�����
���)����
���เงิ���น�สดสุ
�����
������
����ก�����
������ �น��
ทธิ��(�ใช้�����
ไปใน)ได้
มาจากกิ
จกรรมลงทุ
���������������� ��������
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
���������������� ���
����ก��� �����������ก������ก��������������
�������������������ก������
�������������ก��� �����������ก������ก������
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
������������ �� ����������������ก����������� ���
������������ก������������������������������ ��� ���������
���������������� ��������
������������ก����������������������
���������������� ���
������������ก�����������������������
�������������������ก������
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
������������������ก����ก����������
������������ก������������������������������ ��� ���������
�) ���ก����������� ��������
������������ก����������������������
��� �� �������������ก��������กก���� ����������
������������ก�����������������������
���� �� ���
��กก����� ��������������������ก�������������������������� ��� ����
������������������ก����ก����������
�) ���ก����������� ��������
��� �� �������������ก��������กก���� ����������
���� �� ���
��กก����� ��������������������ก�������������������������� ��� ����

�����������
��ก���������
2558

2557

��ก�����������ก��ก��
2558
2557

�����������
������������������������
������������������������
(5�����������)
(��5���������)
��ก���������
��ก�����������ก��ก��
������������������������
������������������������
���������5��������� �������������������
2558
2557
2558
2557
(8��8����7��7)
(��8�������2�)
(��85���2��8�)
(2�7�2��5���2)
��������������2���8� �������������7������� �����������8����5�88 ������������5��7����7
(�5��������)
(78��25����)
(����������)
(2�7�������)
������������������������
������������������������
(5�����������)
(��5���������)
������������������������
������������������������
(������7�����) ������������������������
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
:
		
ชื่อย่อหลักทรัพย์
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
		
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
:
		
โทรศัพท์ส�ำนักงานใหญ่
:
โทรสารส�ำนักงานใหญ่
:
Home Page
:
จ�ำนวนทุนจดทะเบียน
:
		
		
จ�ำนวนทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว :

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
BuilderSmart Public Company Limited
BSM
0107550000173
ผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงส�ำหรับอาคารส�ำนักงานและที่อยู่อาศัย
โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์และนวัตกรรมใหม่ๆ
เลขที่ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
0-2683-4900
0-2683-4949
www.buildersmart.com
142,499,987.50 บาท
จ�ำนวนหุ้นสามัญ 1,424,999,875 หุ้น
มูลค่าต่อหุ้นที่ตราไว้ 0.10 บาท
141,740,412.20 บาท (ณ 25 กุมภาพันธ์ 2559)

บุคคลอ้างอิง :
1) นายทะเบียนหลักทรัพย์
:
		
		
		

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2596-9311 โทรสาร 0-2832-4994-5

2) ผู้สอบบัญชี
:
		
		
		

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด
เลขที่ 100/72 ชั้น 22, 100/2 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-645-0109 โทรสาร 02-645-0110
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BuilderSmart Public Company Limited
905/7 Soi 51, Rama 3 Road, Bangpongpang,
Yannawa Bangkok 10120 Thailand
Tel: +66 (0)2 683-4900
Fax: +66 (0)2 683-4949
Email: customercare@buildersmart.com

www.buildersmart.com

