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วิสัยทัศน์

VISION

คิดค้น สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง
เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

พันธกิจ

MISSION

1. คิดค้นผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ
และนวัตกรรม
2. สร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน
3. ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
รวดเร็ว และคุ้มราคา

ค่านิยม
ขององค์กร

CORPORATE
CORE VALUES

•
•
•
•
•
•

การท�ำงานเป็นทีม
ความมุ่งมั่นในการบริการลูกค้า
การมุ่งเน้นคุณภาพ
ความคิดสร้างสรรค์
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ความซื่อตรง

สาส์นจาก
ประธานกรรมการ

นายสุเรซ ซูบรามาเนียม
ประธานกรรมการ

เรียนท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ
ก่อนอืน่ กระผมต้องขอขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและอนุมตั กิ ารลงทุนในโครงการ Senior Living Project
ซึง่ เป็นโครงการต่อยอดธุรกิจของกลุม่ บริษทั บิวเดอสมาร์ท จากผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กอ่ สร้างคุณภาพสูง ไปสูห่ นึง่ ในผูพ้ ฒ
ั นา
อสังหาริมทรัพย์ โครงการนีเ้ ป็นการสร้างชุมชนทีพ่ กั อาศัยในลักษณะ active retirement residence เพือ่ รองรับการใช้ชวี ติ หลังเกษียณ
เป็นธุรกิจแนวใหม่ทพี่ ฒ
ั นาจากวิถกี ารใช้ชวี ติ ของคนทีม่ อี ายุมากกว่า 50 ปี ทีย่ งั ต้องการสังคมและต้องการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ
เพื่อเติมเต็มชีวิตในวัยหลังเกษียณ โดยบริการต่างๆที่โครงการจัดหาให้เป็นบริการเทียบเท่ากับระดับโรงแรม 5 ดาว นอกจากนี้
ทางโครงการได้ให้บริการพิเศษด้านสุขภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญอีกด้วย บริษทั ฯได้ตงั้ บริษทั ย่อยแห่งใหม่ขนึ้ 2 บริษทั คือ บริษทั แสนสรา
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด และ บริษัท แสนสรา ไลฟ์สไตส์ เซอร์วิส จ�ำกัด ขึ้นมาเพื่อรองรับธุรกิจนี้
อนึง่ บริษทั ในกลุม่ มีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง และการด�ำเนินธุรกิจในแต่ละบริษทั เริม่ มีความหลากหลายโดดเด่นเฉพาะด้านมากขึน้
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดในแต่ละบริษัท เพื่อบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงขึ้น โดยระหว่างปี 2559 คณะกรรมการจึงได้พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส�ำหรับ 3 บริษัท อันได้แก่
BSM D&W และ SANSARA

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
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ทั้งนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2558 ซึ่งทางกลุ่มบริษัทได้มีการรับพนักงานระดับบริหารเพิ่มเติม และพัฒนาพนักงานที่มีอยู่
ให้มีศักยภาพมากขึ้น ตลอดจนได้ปรับปรุงระบบงานภายในเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อให้ทัดเทียมกับบริษัทชั้นน�ำใน
ตลาดหลักทรัพย์
จากแนวคิดและการปฎิบตั ทิ งั้ หมดนี้ได้สะท้อนความมุง่ มัน่ ความตัง้ ใจจริง ของคณะกรรมการ ในอันทีจ่ ะท�ำให้ธรุ กิจเติบโตแข็งแกร่ง
และยั่งยืน
สุดท้ายนี้ ผมในฐานะตัวแทนคณะกรรมการ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจในการบริหารงาน และ
ให้ความสนับสนุนบริษทั ฯทัง้ ในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด อีกทัง้ ผมขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้ทมุ่ เทแรงกายแรงใจ
ในการท�ำงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา
ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั บิวเดอสมาร์ทยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเติบโตอย่างยัง่ ยืน ไปพร้อมๆ กับการการมีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ รับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่อไป

สาส์นจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียนท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ
ก่อนอืน่ ผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบริษทั ทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางให้ผมได้ดำ� รงต�ำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ของบริษทั
บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน) ทัง้ นี้ เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั ฯ ได้มกี ารแบ่งสายงาน และการบริหารงานทีช่ ดั เจนมากขึน้ ในแต่ละหน่วยธุรกิจ
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมี 3 บริษัทหลัก ได้แก่
บริษัท บิวเดอสมาร์ท (จ�ำกัด)มหาชน (BSM)

•

บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จ�ำกัด(D&W) เป็นบริษัทย่อยที่ BSM ถือหุ้น 100%

•

บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (Sansara) ซึง่ เป็นบริษทั ใหม่ทตี่ งั้ ขึน้ เพือ่ ท�ำโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับคนวัยเกษียณ
มีลูกค้าเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเกษียณในประเทศไทย พื้นที่โครงการตั้งอยู่ภายในโครงการ Black Mountain
Lifestyle Resort ที่ต�ำบลหินเหล็กไฟ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การบริหารงานแต่ละบริษัทมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนมากขึ้น ดังนี้
• บริษัท บิวเดอสมาร์ท (จ�ำกัด) มหาชน
บริหารงานโดย คุณสัญชัย เนื่องสิทธิ์ (CEO)
• บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จ�ำกัด
บริหารงานโดย คุณหยาง ชวน โมห์ (CEO)
• บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
บริหารงานโดย คุณสุเรซ ซูบรามาเนียม (CEO)
ทัง้ นี้ เราเชือ่ มัน่ ว่าการแบ่งหน่วยธุรกิจ (business unit) และแยกสายการบริหารทีช่ ดั เจน จะท�ำให้เราเติบโตต่อไปได้ดว้ ยการบริหารงาน
บริหารบุคลากรที่มีความช�ำนาญเฉพาะในแต่ละสายงาน
ส�ำหรับปีที่ผ่านมา เป็นปีของการลงทุนทั้งในแง่ของเงินลงทุนและการจ้างบุคคลากรในระดับผู้บริหารเพื่อมาบริหารงานในบริษัท
ในเครือทั้ง 2 แห่ง
สุดท้ายนี้ บริษทั ขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน คูค่ า้ ทางธุรกิจ ลูกค้า พนักงานบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วนที่ได้เชือ่ มัน่
และให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทยังคงยืนหยัดและพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง
และยั่งยืน

05
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559

•

คณะกรรมการ
บริษัท
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นายสุเรซ ซูบรามาเนียม
ประธานกรรมการ

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายหยาง ชวน โมห์
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์
กรรมการบริหาร

นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.ธีรธร ธาราไชย
กรรมการตรวจสอบ

น.ส.ฐิติยา วงศ์จิรชัย
กรรมการตรวจสอบ
07
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นายเอนก พิเชฐพงศา
กรรมการ

ประวัติกรรมการ

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559
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นายสุเรซ ซูบรามาเนียม

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์

อายุ 49 ปี

อายุ 45 ปี

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บจ. แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์

รองประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บมจ. บิวเดอสมาร์ท

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 18 ตุลาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 7.665 %
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, การบัญชีและการเงิน
มหาวิทยาลัยเวสเทอน ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 61/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่นที่ 4/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
คุณวุฒิและประสบการณ์
• 2539 - 2545 ผู้อ�ำนวยการทางการค้า
					
บริษัท ออสคอน อินทรีเลีย จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 18 ตุลาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 8.265 %
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจการจัดการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 61/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่นที่ 3/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
• หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA)
คุณวุฒิและประสบการณ์
• 2012-2015 ประธานกรรมการตัดสินรางวัล
					
Thailand Property Awards
• ปัจจุบัน
กรรมการมูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชพิ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท

นายหยาง ชวน โมห์

นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์

อายุ 48 ปี

อายุ 54 ปี

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเงิน : บมจ. บิวเดอสมาร์ท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บจ. ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย)

กรรมการบริหาร

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 9 มีนาคม 2553
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 2.252 %
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยโมนาซ ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
- ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม
คุณวุฒิและประสบการณ์
• 2547-2550 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
					
บริษัท สแปนไลน์ สเปซ ซิสเต็ม จ�ำกัด
					
ประเทศออสเตรเลีย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี
09
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 18 ตุลาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ University of Auckland
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ University of Auckland
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
- ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม
คุณวุฒิและประสบการณ์
• 2547 - 2556 ผู้อ�ำนวยการทางภาษีภาคพื้นเอเชีย
					
บริษัท เทสโก้ จ�ำกัด
• 2544 - 2546 Tax Principal เคพีเอ็มจี
					
(อาเธอร์ แอนด์เดอซัน)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559
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นายเอนก พิเชฐพงศา

นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน

อายุ 46 ปี

อายุ 49 ปี

กรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 18 ตุลาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเท็กซัส เอแอนด์เอ็ม สหรัฐอเมริกา
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 56/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
คุณวุฒิและประสบการณ์
• ปัจจุบัน
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิง่ จ�ำกัด
กรรมการบริหาร เครือเอสทีซี
กรรมการ		 บริษัท เอสซีเอช ไพรม์โฮลดิ้ง จ�ำกัด
กรรมการ		 บริษัท ซีอาร์ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
กรรมการ		 บริษัท แคปปิตัลเทรดดิ้ง จ�ำกัด
กรรมการ		 บริษัท ท๊อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์
						 ซัพพลายส์ จ�ำกัด
กรรมการ		 บริษัท เอสทีซี โลจิสติกส์
กรรมการ		 บริษัท พลังมิตรทรานสปร์ต จ�ำกัด
กรรมการ		 บริษัท มาริต้า มารีน จ�ำกัด
กรรมการ		 บริษัท มาริต้า โลจิสติกส์ จ�ำกัด
กรรมการ		 บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - 10 บริษัท

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 18 ตุลาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0.390 %
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท เกียรตินิยม บริหารการจัดการ
มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล
สถาบัน แมสซาจูเซท เทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 65/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 207/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
คุณวุฒิและประสบการณ์
• ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
					
บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จ�ำกัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
					
กลุ่มบริษัท คีรี ทราเวล
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น - 1 บริษัท
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - 1 บริษัท

นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย

อายุ 39 ปี

อายุ 44 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 18 ตุลาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์, สาขาการบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการบริหารงานก่อสร้าง,
มหาวิทยาลัยมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจการจัดการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 101/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 68/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่นที่ 4/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
คุณวุฒิและประสบการณ์
• ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
					 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ
					 บริษทั โปรเจค แพลนนิง่ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น - 1 บริษัท
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - 1 บริษัท

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 23 เมษายน 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท MBA Columbia Business School
• ปริญญาตรี Economics: Columbia College,
Columbia University
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่นที่ 9/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
คุณวุฒิและประสบการณ์
• ปัจจุบัน
Deputy General Manager
					
บริษทั บริหารสินทรัพย์อลั ฟาแคปปิตอลจ�ำกัด
2551-2558
Senior Vice President, Risk
					
จีอี แคปปิตอล
2550-2551
Integration Team
					
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

11
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559

ดร.ธีรธร ธาราไชย

โครงสร้าง
กลุ่มบริษัท
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน = 204 ล้านบาท
ทุนช�ำระแล้ว = 169 ล้านบาท
ธุรกิจ : ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง

100%

100%
บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว
(เอเชีย) จ�ำกัด

ทุนจดทะเบียน
= 60 ล้านบาท
ทุนช�ำระแล้ว
= 60 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ = 5 บาท
ธุรกิจ
ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบประตู
และหน้าต่างอลูมิเนียมอัจฉริยะ
“Fletcher”

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559
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บริษัท แสนสรา
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด

ทุนจดทะเบียน
= 100 ล้านบาท
ทุนช�ำระแล้ว
= 100 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ = 5บาท
ธุรกิจ
ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง และ
ให้เช่าสิ่งปลูกสร้างภายในโครงการ
Senior Living Project

100%
บริษัท แสนสรา
ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จ�ำกัด

ทุนจดทะเบียน
= 500,000 บาท
ทุนช�ำระแล้ว
= 500,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ = 5 บาท
ธุรกิจ
ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเป็นตัวแทน
บริหารจัดการส่วนกลางของ
โครงการ Senior Living Project

การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
ในปี 2559
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของกลุ่มบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนโครงสร้างการบริหารของกลุ่มบริษัท มีมติให้แบ่งแยกสายการบริหารให้ชัดเจนขึ้น โดยแต่งตั้ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแยกตามสายธุรกิจ เพื่อบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ โดยได้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละบริษัทดังนี้

คุณสัญชัย เนื่องสิทธิ์
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
คุณหยาง ชวน โมห์
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
คุณสุเรซ ซูบรามาเนียม ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

บริษัท บิวเดอสมาร์ท (จ�ำกัด)มหาชน
บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จ�ำกัด
บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้อนุมัติลงทุนในโครงการ Senior Living Project และได้อนุมัติ
การจัดหาเงินทุน โดยการเพิ่มทุนและการออกหุ้นกู้ ส่งผลให้เกิดการท�ำรายการที่ส�ำคัญในระหว่างปี ดังนี้

1. บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 3 ครั้ง รายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 1 ลดทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 7,595,753 หุน้ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,424,999,875 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท จ�ำนวนเงิน
142,499,987.50 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 1,417,404,122 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท จ�ำนวนเงิน 141,740,412.20 บาท
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เพื่อยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ
ของหุ้นสามัญเดิม (BSM-W1)
ครั้งที่ 2 เพิ่มทุนจดทะเบียน 629,957,388 หุ้น จากทุนจดทะเบียน1,417,404,122 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท จ�ำนวนเงิน
141,740,412.20 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 2,047,361,510 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท จ�ำนวนเงิน 204,736,151 บาท
เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เพือ่ การลงทุนในโครงการ Senior Living Project ,เพิม่ สภาพคล่องเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ให้บริษัท และเพื่อให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น เป็นการสร้างความพร้อมในการระดมทุนส�ำหรับการลงทุน
ในอนาคต และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (BSM-W2)
บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวนไม่เกิน 314,978,694 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
ที่จะจองซื้อหุ้นในจ�ำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวนไม่เกิน 314,978,694 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนรุน่ ที่ 2 (BSM-W2) ของบริษทั ซึง่ จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ทีจ่ องซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นและที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิ
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รายละเอียดเบื้องต้นของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ชนิดของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
: ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
จ�ำนวนที่ออกและเสนอขาย
: 278,576,554 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
: 2 ปี 6 เดือน นับจากวันออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ
: ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ
: ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนได้
				 ในราคาหุน้ ละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
การใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ		 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในวันท�ำการสุดท้ายของเดือน
				 ทุกๆ ไตรมาส
บริษทั ได้เสนอขายให้กับผู้หุ้นเดิมของบริษัท เมื่อวันที่ 6-13 มิถุนายน 2559 มีผถู้ อื หุน้ เดิมมาใช้สทิ ธิจำ� นวน 652 คน
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ขายได้ในครั้งนี้จ�ำนวน 278,576,554 หุ้น และใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรุ่นที่ 2
(BSM-W2) จ�ำนวน 278,576,554 หน่วย ตามสิทธิทผี่ ถู้ อื หุน้ พึงได้จากการใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ เพิม่ ทุน
ครั้งที่ 3 บริษทั ได้ดำ� เนินการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนช�ำระแล้ว เพิม่ ขึน้ ตามจ�ำนวนหุน้ ทีม่ กี ารใช้สทิ ธิ ท�ำให้ทนุ ช�ำระแล้วเพิม่ ขึน้
จากเดิมจ�ำนวน 141,740,412.20 บาท เป็นทุนช�ำระแล้วใหม่จำ� นวน 169,598,067.60 บาท และมีหนุ้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดจ�ำนวน 1,695,980,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559

2. บริษัทได้ออกหุ้นกู้จ�ำนวน 100 ล้านบาทชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ระยะเวลา 1 ปี
(รายละเอียดของหุน้ กู้ เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 16 เรือ่ งหุน้ กู้ )

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัท มีมติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จ�ำนวน 2 บริษัท คือ
•

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
เพื่อซื้อที่ดิน สร้างสิ่งปลูกสร้าง และให้เช่าสิ่งปลูกสร้างภายในโครงการ Senior Living Project

•

บริษัทแสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จ�ำกัด ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
เพื่อเป็นตัวแทนบริหารจัดการส่วนกลางของโครงการ Senior Living Project

การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในบริษัทย่อย
บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จ�ำกัด

บริษทั ได้ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จ�ำนวน 6,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 30,000,000 บาท
ขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของกิจการ ซึ่งบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้น
เพิม่ ทุนรวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 30,000,000 บาท เพือ่ คงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยทีร่ อ้ ยละ 99.99 ของหุน้ ทีอ่ อกและจ�ำหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของ
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559
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บริษัท บิวดิ้ง บลิ้ง จ�ำกัด

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน) ได้ขายหุ้นสามัญของบริษัท บิวดิ้ง บลิ้ง จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนิน
ธุรกิจ ซือ้ มา ขายไป และรับเหมาติดตัง้ งานอลูมเิ นียม บานเกล็ด จ�ำนวน 9,799 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 25 บาท รวมเป็นเงิน 244,975 บาท
ให้แก่ บริษทั ลูฟเวอร์ ซิสเต็ม ออสเตรเลีย จ�ำกัด เพือ่ เป็นการร่วมทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับบานหน้าต่างและบานเกล็ด
ส่งออกไปจ�ำหน่ายทีป่ ระเทศออสเตรเลีย มีผลท�ำให้บริษทั มีสดั ส่วนการลงทุนในบริษทั ดังกล่าว ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ส�ำคัญในอดีต

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีความเป็นมาและพัฒนาการทีส่ ำ� คัญนับตัง้ แต่ชว่ งเตรียมการเข้าเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ดังนี้

ปี 2550

เพิม่ ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 47.00 ล้านบาท โดยออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 470,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 100 บาท เพือ่ จัดสรรเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม และเสนอขายให้แก่กองทุนรวมแห่งหนึง่ ในฐานะผูร้ ว่ มทุน
จึงท�ำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนช�ำระเต็มมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 50.00 ล้านบาท และได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้จาก 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็น 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) และเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน
25.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
จัดสรรไว้สำ� หรับการเสนอขายให้กบั ประชาชนเป็นครัง้ แรก (IPO) ท�ำให้บริษทั มีทนุ จดทะเบียนเพิม่ ขึน้ เป็น
75.00 ล้านบาท
บริษัทได้ด�ำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด โดยบริษัทได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท บิวเดอ
สมาร์ท ดิสทรีบิวชั่น เซนเตอร์ จ�ำกัด” เป็น “บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)” และเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ใช้ชอื่ ย่อหลักทรัพย์วา่ “BSM” เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551
ขยายธุรกิจโดยการจัดตัง้ บริษทั ย่อย ชือ่ “บริษทั อินสตอลไดเรค จ�ำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท
เพื่อด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100%

ปี 2553

ขยายธุรกิจโดยการจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ “บริษัท บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชั่น ซิสเต็ม จ�ำกัด” จดทะเบียน
ในประเทศอินเดีย ด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านรูปีอินเดีย เพื่อด�ำเนินธุรกิจตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าของ
BSM ในประเทศอินเดีย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100%
บริษทั ฯ ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 หรือ “BSM-W1” จ�ำนวน 75.00 ล้านหน่วย
โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนโดยไม่คดิ มูลค่า ก�ำหนดอัตราการใช้สทิ ธิแปลงสภาพ 1 ใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นมีการปรับสิทธิของใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิฯ) ทั้งนี้ก�ำหนดใช้สิทธิได้ทุกวันท�ำการสุดท้ายของไตรมาสจนกว่าจะครบก�ำหนดอายุใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิฯ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหัวข้อ 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น) บริษัทฯ ได้น�ำ BSM-W1
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
บริษัทฯ ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ให้แก่กรรมการและพนักงาน หรือ
“BSM-ESOP1” จ�ำนวน 3.00 ล้านหน่วย โดยจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
ที่มีส่วนร่วมท�ำให้ธุรกิจให้เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ก�ำหนดอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 ใบส�ำคัญแสดง
สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นมีการปรับสิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิ
ทธิฯ) ทั้งนี้ก�ำหนดใช้สิทธิได้ครั้งเดียวในวันครบก�ำหนดอายุใบส�ำคัญแสดงสิทธิฯ (ศึกษารายละเอียดเพิ่ม
เติมจากหัวข้อ 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น)
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 114.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 78.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ BSM-W1 และ BSM-ESOP1

ปี 2556

ขยายธุรกิจโดยการจัดตัง้ บริษทั ย่อย ชือ่ “บริษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จ�ำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 30.00
ล้านบาท เพื่อด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมคุณภาพสูง “Fletcher” โดยบริษัทฯ
ถือหุ้นในสัดส่วน 100%
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ปี 2555

ปี 2557

บริษัทฯ มีการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามัญจ�ำนวน 20 หุ้น ซึ่งเป็นส่วนจัดสรรไว้รองรับ BSM-W1
แต่มีการจัดสรร BSM-W1 ไม่หมดทั้งจ�ำนวน ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 113.99 ล้านบาท และมี
การแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 0.50 บาท เป็น 0.10 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีจ�ำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น จากเดิม
227,999,980 หุ้น เป็น 1,139,999,900 หุ้น
บริษทั ฯ มีการเพิม่ ทุนช�ำระแล้วจากการใช้สทิ ธิของ BSM-W1 ในระหว่างปี ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทฯ มีทุนช�ำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 75.00 ล้านบาท เป็น 104.26 ล้านบาท
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ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2558 ได้มมี ติอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 113.99 ล้านบาท เป็น 142.49
ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิของ WARRANT (BSM-W1) และ ESOP
(BSM-ESOP1) ซึง่ ในระหว่างปี บริษทั มีผถู้ อื หุน้ ที่ใช้สทิ ธิแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่1 (BSM-W1) จ�ำนวน 4 ครั้ง ท�ำให้บริษัทมีจ�ำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจ�ำนวน
97,015,342 หุ้น คิดเป็นเงินสดที่บริษัทได้รับจ�ำนวน 9.70 ล้านบาท นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทมีการ
ใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ESOP1 ท�ำให้มหี นุ้ สามัญเพิม่ ขึน้ อีกจ�ำนวน 11,750,000 หุน้ คิดเป็น
เงินสดที่ได้รับจ�ำนวน 1.88 ล้านบาท รวมเงินสดรับทั้งสิ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งสิ้นเท่ากับ 11.58
ล้านบาท

บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จ�ำกัด

บริษัทออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

ปี 2558

BETTER VIEW เป็นสินค้าประเภทประตู หน้าต่างส�ำเร็จรูป ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อและน�ำไปติดตั้งได้เอง
โดยมีแผนที่จะจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายทั่วประเทศ
VISTALITE เป็นสินค้าประเภทประตูหน้าต่างส�ำหรับที่อยู่อาศัยที่ต้องการช่องเปิดขนาดใหญ่มาก

บริษัท อินสตอลไดเรค จ�ำกัด

บริษทั ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาท เป็น 10.00 ล้านบาท ซึง่ บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
ยังคงถือหุ้นในสัดส่วน 100%

บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชั่น ซิสเต็ม จ�ำกัด, ประเทศอินเดีย

บริษทั ได้ตดั สินใจหยุดด�ำเนินกิจการ ตัง้ แต่ไตรมาส 2 ของปี 2558 เนือ่ งจากบริษทั ได้เปลีย่ นกลยุทธทางการตลาด
โดยจะขายสินค้าให้กบั ตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศอินเดียโดยตรง คือ ALLOY WAREHOUSE
AND INTERIORS LLP ซึง่ จะเป็นผูด้ แู ล เก็บสินค้า และกระจายสินค้าให้กบั บริษทั ดังนัน้ จึงไม่มคี วามจ�ำเป็น
ต้องมีบริษัทย่อยในประเทศอินเดีย

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559
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ทิศทางและ
แผนงานในอนาคต
ทิศทางและแผนงานของบริษัทส�ำหรับปี 2560 แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ดังนี้

1. ALLOY : ระบบอลูมิเนียมส�ำหรับงานตกแต่งภายใน

บริษทั ได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ทตี่ อบสนองความต้องการของตลาด โดยได้ขยายตลาดมายังกลุม่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและศูนย์สขุ ภาพ
หรือ โรงพยาบาลมากขึ้น ซึ่งเดิมบริษัทมุ่งเน้นกลุ่มอาคารส�ำนักงาน เป็นหลัก ณ ปัจจุบันบริษัทมีศูนย์บริการสินค้าในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ALLOY ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจัดแสดงและลูกค้าสามารถสั่งซื้อและรับสินค้าได้ที่ศูนย์บริการ ลูกค้าในกลุ่มนี้
ได้แก่ มัณฑนากรและผู้รับเหมาตกแต่งภายใน
ปีทผี่ า่ นมา บริษทั ได้มกี ารออกแบบระบบประตูบานเลือ่ น “ALLOY S40” เพือ่ เจาะตลาดคอนโดมิเนียม ซึง่ ผลิตภัณฑ์ ALLOY
S40 มีคุณสมบัติพิเศษ เป็นประตูบานเลื่อนที่มีการออกแบบที่สวยงาม มีรางแขวนด้านบนไม่มีเฟรมด้านล่าง การดีไซน์
เป็นแบบ slim มีหลากหลายสีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า ที่ผ่านมา สินค้าได้รับการตอบรับพอสมควร ได้ใช้ใน
โครงการใหญ่ หลายๆ โครงการ ส�ำหรับปี 2560 ก็ยังคงเดินหน้าท�ำการตลาดต่อไป

2. GYPSUM : ระบบฝ้าเพดานและผนังยิปซัม่
บริษัทได้แบ่งทีมดูแลลูกค้าเป็น 2 ทีม ดังนี้

ทีมดูแลลูกค้าหลัก :

เนื่องจากลูกค้าหลักของบริษัทเป็นผู้รับเหมาตกแต่งภายใน และ ผู้รับเหมางานยิบซั่ม ซึ่งมักจะรับงานโครงการขนาดใหญ่
จึงต้องการรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติการใช้งานที่ละเอียด บริษัทจึงจัดให้มีทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่มีประสบการณ์
และมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ดูแลอย่างใกล้ชดิ โดยแบ่งทีมขายดูแลลูกค้าเป็น 2 ฝ่าย คือ ทีมดูแล
ผูร้ บั เหมาตกแต่งภายใน และทีมดูแลผูร้ บั เหมางานยิบซัม่ รวมทัง้ ได้ปรับเปลีย่ นการท�ำงานของหน่วยงานทีส่ นับสนุนงานขาย
เช่น หน่วยงาน sale support และ call centre ให้สอดคล้องกับการแบ่งทีมขายด้วยเช่นกัน เพื่อท�ำให้การดูแลลูกค้ามีความ
คล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพัฒนาระบบ software ในการดูแลลูกค้าและติดตามงานโครงการต่างๆ (SBA Systems) โดยให้
พนักงานขายใช้เพื่อติดตามโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บริษทั ยังมีแผนก Call Centre ทีค่ อยให้บริการช่วยเหลือลูกค้า ในด้านการเช็คสต็อกสินค้า ตรวจสอบวงเงิน แจ้ง promotion
และติดต่อประสานงานการจัดส่งสินค้า ลูกค้าสามารถสอบถามสถานะของรถจัดส่งได้ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
วางแผนรับสินค้าได้อย่างสะดวกมากขึน้ โดยปีทผี่ า่ นมาบริษทั ได้เปลีย่ นโครงสร้างการท�ำงานของแผนกให้สอดคล้องกับการ
แบ่งทีมขาย เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
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นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีระบบ Membership Program ส�ำหรับลูกค้าทีม่ กี ารซือ้ ขายอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ การเป็นสมาชิกมีหลายระดับ
ตั้งแต่ระดับ Platinum ,Gold, Specialist โดยแต่ละระดับจะได้เครดิต และวงเงินแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ ประวัติการซื้อ และ
การช�ำระค่าสินค้า ถ้าลูกค้ามีประวัติการซื้อและการช�ำระเงินที่ดี ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น ซื้อสินค้าได้ใน
ราคาพิเศษกว่าราคาปกติ นอกจากนีบ้ ริษทั ยังให้บริการพิเศษ จัดส่งสินค้าฟรีสำ� หรับลูกค้าทีม่ กี ารสัง่ ซือ้ มากกว่า 5,000 บาท ต่อครัง้
และบริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าอีกมากมาย พร้อมกันนี้บริษัทยังให้บริการ
ฝึกอบรมการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยบริษัทมี Training Centre ไว้คอยให้บริการ และมี Gyproc Centre ซึ่งเป็น
โชว์รูมจัดแสดงสินค้าที่บริษัทจัดจ�ำหน่าย ลูกค้าสามารถใช้เป็นที่ประชุมพบปะกับลูกค้าของสมาชิกได้

ทีมดูแลลูกค้ารายย่อย :

ส�ำหรับลูกค้ารายย่อยทีม่ าซือ้ และรับสินค้าทีบ่ ริษทั จะได้รบั การดูแลผ่านทาง Call Centre และเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำศูนย์ Gyproc Centre
จากแผนงานปีทผี่ า่ นมา บริษทั ต้องการจะอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ลูกค้ากลุม่ นีม้ ากขึน้ โดยน�ำเทคโนโลยี online เข้ามาพัฒนา
internet application ให้งา่ ยและสะดวกในการเข้าถึงสินค้าของบริษทั โดยบริษทั จะให้บริการแบบครบวงจรส�ำหรับการสัง่ ซือ้ สินค้า
ผ่าน internet application ลูกค้าสามารถสัง่ ซือ้ ผ่านช่องทางนี้ รวมถึงสามารถเช็คสต๊อกสินค้าได้ดว้ ยตนเอง และยังมีบริการ
ช�ำระค่าสินค้าผ่านทาง online ที่สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเช็คราคา และ promotion ด้วยตนเองอีกด้วย
ซึง่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการสัง่ ซือ้ ให้กบั ลูกค้ารายย่อยมากขึน้ แต่จากการส�ำรวจตลาดพบว่าลูกค้ารายย่อยส่วนใหญ่
ติดต่อสั่งซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์และทางไลน์ จึงได้พักการพัฒนาระบบดังกล่าวไว้ก่อน

3. HIGH PERFORMANCE DOORS & WINDOWS : ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง

ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง เป็นสินค้าทีบ่ ริษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จ�ำกัด เป็นผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่าย โดยในปี 2560
บริษัทจะมุ่งผลิตและจัดหน่ายสินค้าประตูหน้าต่างและมุ้งกันแมลงซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัท (Core Product) โดยจะเน้น
ผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า (Product Solution) บริษัทมีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าในประเทศเพิ่มขึ้นโดย
ผ่านทีมขายของบริษัทเป็นหลัก ส�ำหรับปี 2560 บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาช่องทางทางการขายผ่านผู้จัดจ�ำหน่าย (Dealer)
โดยก�ำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกผู้จัดจ�ำหน่ายที่เหมาะสมกับธรุกิจของบริษัท และมีแผนสร้างโครงข่ายความสัมพันธ์กับ
ผู้จัดจ�ำหน่ายในแต่ละภูมิภาครวมถึงในต่างประเทศด้วย

4. NEW PRODUCT LINES : ผลิตภัณฑ์ ใหม่

ส�ำหรับปี 2560 บริษัทมีแผนที่จะท�ำการตลาดและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ผลิตภัณฑ์ คือ

ALLOY DOORFRAME : วงกบประตูของ alloy ท�ำจากอลูมเิ นียมเส้น ซีง่ มีคณุ สมบัตแิ ตกต่างจากวงกบทัว่ ไป คือ ติดตัง้ ง่าย
โดยน�ำไปครอบผนังแทนการยึดติดกับผนัง และสามารถปรับขนาดของวงกบตามความหนาบางของผนังได้ตั้งแต่ 9-20
เซนติเมตร ซึง่ ท�ำให้งานติดตัง้ รวดเร็ว และสวยงาม เหมาะส�ำหรับงานติดตัง้ ในคอนโดมีเนียม และอาคารส�ำนักงาน โดยในปีนี้
บริษัทตั้งเป้าที่จะเน้นตลาดที่มีการเติบโตสูง คือ กลุ่มงานก่อสร้างโรงพยาบาล

ULTRA WALL : ระบบผนังที่จะน�ำมาใช้แทนงานก่ออิฐฉาบปูน ซึ่งท�ำให้งานก่อสร้างผนังรวดเร็ว และคุณภาพดีขึ้น

ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ คาดว่าจะเริ่มท�ำการตลาดประมาณกลางปี 2560

5. โครงการ Sansara (Senior Living Project) :
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จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการลงทุนใน Senior
Living Project ภายใต้ชื่อโครงการ Sansara ซึ่งเป็นโครงการสร้างชุมชนส�ำหรับคนที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ โดยจัดให้มี
สิ่งปลูกสร้างและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับให้บริการ ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีความเหมาะสมส�ำหรับการใช้ชีวิตหลัง
เกษียณอายุ โดยรูปแบบโครงการเป็นการท�ำสัญญาเช่า ซึง่ มีกำ� หนดระยะเวลาเช่าตลอดอายุของผูเ้ ช่า ตัง้ อยูใ่ นโครงการ Black
Mountain Lifestyle Resort ทีต่ ำ� บลหินเหล็กไฟ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มูลค่าการลงทุนประมาณ 372 ล้านบาท
ในปี 2559 คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติจดั ตัง้ บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย เพือ่ ด�ำเนินการจัดซือ้
ทีด่ นิ สร้างสิง่ ปลูกสร้าง และเป็นผูใ้ ห้เช่าสิง่ ปลูกสร้างส�ำหรับโครงการ ซึง่ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 ล้านบาท และได้มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยอีกแห่ง ชื่อ บริษัท แสนสรา ไลฟ์สไตส์
เซอร์วสิ จ�ำกัด เพือ่ เป็นตัวแทนบริหารจัดการส่วนกลางของโครงการ ซึง่ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ไปแล้วเมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม
2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
โครงการได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 โดยไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 บริษัทเริ่มท�ำ pre-sale ส่วนการก่อสร้าง
sale gallery บ้านตัวอย่าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณต้นไตรมาส 2 ของปี

ข้อมูลทางการเงิน
ที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง

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

2557

2558

2559

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

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

1.56
1.11
0.13
6.54
55.03
4.07
88.44
6.07
59.31
84.16

%
%
%
%
%
%

27.27%
7.00%
0.00%
30.72%
4.80%
15.00%

27.18%
4.01%
0.00%
194.66%
2.60%
7.38%

26.58%
(0.16%)
0.00%
N.A.
(2.03%)
(3.92%)

%
%
เท่า

7.57%
164.98%
1.57

3.97%
107.45%
1.51

(2.22%)
(7.13%)
1.10

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.93
4.36
0.31
138.61%

0.80
12.74
2.08
38.57%

0.74
5.92
0.88
0.00%*

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร

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

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

หมายเหตุ * คณะกรรมการน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของบริษทั ประจ�ำปี 2559
เนือ่ งจากบริษทั มีผลขาดทุนสุทธิจากการด�ำเนินงานตามงบการเงินรวม
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อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปันผล

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานการ
วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
รายได้

ในปี 2557-2559 บริษทั มีรายได้จากการขายและการให้บริการจ�ำนวน 507.76 ล้านบาท 557.71 ล้านบาท และ 521.15 ตามล�ำดับ
โดยรายได้ในปี 2559 ลดลง 6.56% จากปี 2558 เนือ่ งจากมียอดขายสินค้าลดลงตามสภาพเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว โดยเฉพาะยอดขาย
ในประเทศของผลิตภัณฑ์ระบบฝ้า เพดานและผนังยิปซัม่ ลดลง 10% ตามภาวะตลาด ประกอบกับยอดขายของบริษทั ดีแอนด์ดบั บลิว
(เอเชีย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายระบบประตูและหน้าต่างคุณภาพสูงก็มียอดขายลดลงเช่นกัน
ในขณะทีก่ ลุม่ Alloy ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์อลูมเิ นียมส�ำหรับงานตกแต่งภายใน ยังคงมียอดขายทีเ่ ติบโตโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในต่างประเทศ
กล่าวคือ มียอดขายเพิ่มขึ้น 12.60% ส�ำหรับตลาดต่างประเทศ
ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์

2558
ล้านบาท

ALLOY : อลูมิเนียมส�ำหรับงานตกแต่งภายใน
GYPSUM : ระบบฝ้าเพดานและผนังกั้นห้อง
ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
รวมรายได้จากการขาย

220.48 39.53%
211.25 37.88%
105.05 18.84%
20.92 3.75%
557.71 100.00%

%

2559
ล้านบาท

%

228.35 43.82%
190.03 36.46%
90.38 17.34%
12.39 2.38%
521.15 100.00%

จะเห็นได้ว่ายอดขายในผลิตภัณฑ์ ALLOY มีการเติบโตของยอดขาย 3.60% และมีสัดส่วนขายต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดี
ต่อบริษัทเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีอัตราการท�ำก�ำไรสูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่น
รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการขอคืนภาษีส่งออก รายได้จากการขายเศษอลูมิเนียม และดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
โดยในปี 2557-2559 บริษัทมีรายได้อื่นเท่ากับ 3.61 ล้านบาท 5.39 ล้านบาท และ 7.21 ล้านบาท ซึ่งในปี 2559 บริษัทมีรายได้
อื่นเพิ่มขึ้น 1.82 ล้านบาท เหตุผลหลักเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขอคืนภาษีส่งออก

ต้นทุนขาย

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
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ต้นทุนขายและการให้บริการ ประกอบด้วย ต้นทุนของสินค้า ต้นทุนโรงงาน ค่าขนส่ง และ overhead cost ของฝ่ายจัดส่ง โดย
ในปี 2557-2559 มีจ�ำนวนเท่ากับ 369.28 ล้านบาท 406.12 ล้านบาท และ 382.63 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนต้นทุน
ต่อรายได้เท่ากับ 72.73% 72.82% และ 73.42% ตามล�ำดับ ซึ่งในปี 2559 สัดส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น

อัตราก�ำไรขั้นต้น

ในปี 2559 บริษทั ฯ มีกำ� ไรขัน้ ต้นเท่ากับ 138.52 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�ำไรขัน้ ต้น 26.58% ลดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับปีทผี่ า่ นมา
(27.18%) เนือ่ งจากตลาดในประเทศมีการแข่งขันทางด้านราคาสูง แต่อย่างไรก็ตามอัตราดังกล่าวใกล้เคียงกับค่าเฉลีย่ 3 ปี ย้อนหลัง
ซึ่งอยู่ประมาณ 27%-28%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย overhead cost ค่าใช้จ่ายในการท�ำการตลาด และค่าคอมมิชชั่นของแผนกขาย ส่วนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร ประกอบด้วย over head cost ของฝ่ายบริหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าที่ปรึกษา เป็นต้น
ในภาพรวมของกลุม่ บริษทั ค่าใช้จา่ ยในการขายในปี 2557-2559 มีจำ� นวนเท่ากับ 46.45 ล้านบาท 49.74 ล้านบาท และ 57.98 ล้านบาท
ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้จากการขายและการให้บริการเท่ากับ 9.15% 8.92% และ 11.13% ตามล�ำดับ โดยสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น เพราะมีการลงทุนด้านการตลาดของโครงการ Sansara
ในปี 2559
โดยปี 2557-2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ�ำนวนเท่ากับ 61.60 ล้านบาท 84.91 ล้านบาท และ 88.63 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายการบริหารเพิ่มขึ้น 3.72 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการ Sansara
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับงบเฉพาะกิจการปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 5.85 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของ
ค่าคอมมิชชัน่ การขาย การตัง้ ค่าเผือ่ ด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย (ในประเทศอินเดีย) และค่าใช้จา่ ยในการออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

ต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2557-2559 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน มีจ�ำนวนเท่ากับ 4.09 ล้านบาท 3.74 ล้านบาท และ 5.21 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของ
ต้นทุนทางการเงินในปี 2559 เกิดจากดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้ที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ Sansara

อัตราก�ำไรสุทธิ

ในปี 2557 และ 2558 บริษทั มีกำ� ไรสุทธิ 24.53 ล้านบาท และ 14.62 ล้านบาท ส�ำหรับปี 2559 บริษทั ขาดทุนสุทธิ 10.70 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิตอ่ รายได้รวมเท่ากับ 4.80% 2.60% และ (2.03%) ตามล�ำดับ ทัง้ นีป้ จั จัยหลักทีท่ ำ� ให้บริษทั ขาดทุนในปี 2559
เนื่องจากมีการลงทุนในโครงการ Sansara ซึ่งเป็นโครงการสร้างที่อยู่อาศัยส�ำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการมาใช้ชีวิตหลังเกษียณ
ในประเทศไทย ซึ่งในปี 2559 โครงการอยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง และท�ำการตลาด
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการส�ำหรับงบเฉพาะกิจการส�ำหรับปี 2559 บริษัทยังคงมีก�ำไรสุทธิเท่ากับ 22.77 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราก�ำไรสุทธิเท่ากับ 5.23% ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีก�ำไรสุทธิเท่ากับ 12.13 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�ำไร
สุทธิเท่ากับ 2.70% ของรายได้รวม
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัท
สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 356.06 ล้านบาท 380.54 ล้านบาท และ 582.33 ล้านบาท ตามล�ำดับ
บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 201.79 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 53.03% จากปี 2558 โดยสินทรัพย์ของบริษัทที่ส�ำคัญประกอบด้วย
เงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
•

ณ สิ้นปี 2557-2559 บริษัทมีเงินสดและเงินฝากธนาคารจ�ำนวน 70.71 ล้านบาท 118.32 ล้านบาท และ 172.23 ล้านบาท
ตามล�ำดับ เงินสดที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้เงินดังกล่าวไปลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
ส่วนเงินสดทีอ่ ยู่ในบัญชีออมทรัพย์ เป็นการพักเงินในบัญชีเพือ่ รอการลงทุนระยะสัน้ ในรอบต่อไป ทัง้ นีเ้ งินสดดังกล่าวบริษทั
เตรียมไว้เพื่อน�ำไปใช้ในการลงทุนก่อสร้างโครงการ Sansara

•

ณ สิ้นปี 2557 - 2559 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ จ�ำนวน 93.32 ล้านบาท 78.24 ล้านบาท และ 91.04
ตามล�ำดับ
หน่วย : ล้านบาท
31/12/2557 31/12/2558 31/12/2559

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
รวม

81.79
11.53
93.32

63.71
14.53
78.24

70.26
20.78
91.04

ในปี 2559 ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เปลี่ยนนโยบายขาย
จากขายเงินสดเป็นขายเครดิต ส่งผลให้ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จาก 54.29 วันเป็น 55.03 วัน ส�ำหรับลูกหนีอ้ นื่ เพิม่ ขึน้
สาเหตุเนื่องมาจาก บริษัท อินสตอลไดเรค จ�ำกัด ซึ่งท�ำธุรกิจติดตั้งผลิตภัณฑ์ของ BSM อยู่ระหว่างส่งมอบงาน ท�ำให้มี
รายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น 5.73 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม BSM มีการควบคุมเครดิต โดยบริษทั ไม่ให้ลกู ค้าค้างช�ำระหนีเ้ กินก�ำหนดมากกว่า 3 เดือน โดยบริษทั จะระงับ
การขายส�ำหรับลูกค้าที่มียอดค้างช�ำระเกินกว่า 3 เดือน เพื่อเป็นการควบคุมหนี้มีปัญหาของบริษัท อีกทั้งบริษัทยังได้ท�ำ
ประกันเครดิตส�ำหรับการขายสินค้า (Credit Insurance Policy) ไว้กับบริษัทประกันแห่งหนึ่ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการ
ให้เครดิตการค้าดังกล่าวด้วย
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•

ณ สิ้นปี 2557 - 2559 บริษัทมีสินค้าคงเหลือจ�ำนวน 120.40 ล้านบาท 109.14 ล้านบาท และ 99.82 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยยอดสินค้าคงเหลือมีแนวโน้มลดลงตลอดในช่วง 3 ปี เนือ่ งจากบริษทั ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงคลัง
มีการท�ำประมาณการความต้องการสินค้าขายให้สอดคล้องกับปริมาณสินค้าในคลังสินค้าเพือ่ เพิม่ สภาพคล่องให้บริษทั มากขึน้
ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือสูงขึ้น จาก 3.64 เท่า เป็น 3.87 เท่า และ 4.07 เท่า ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นผล
มาจากสต๊อกหมุนเวียนเร็วขึ้น และท�ำให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลงเช่นกัน จาก 98.99 วัน เป็น 92.93 วัน และ เป็น
88.44 วัน ตามล�ำดับ

•

ในปี 2559 บริษทั มีอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน จ�ำนวน 126.93 ล้านบาท เป็นทรัพย์สนิ ของโครงการ Sansara ซึง่ เกิดจาก
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2559 ได้อนุมตั กิ ารลงทุนในโครงการ Sansara บริษทั จึงได้ดำ� เนินการจัดซือ้ ทีด่ นิ และก่อสร้าง
โครงการ โดยทีด่ นิ โครงการมีมลู ค่า 89.16 ล้านบาท และเป็นทรัพย์สนิ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้างของโครงการมูลค่า 37.77 ล้านบาท

•

ในปี 2559 บริษัทมีเงินฝากธนาคารติดภาระค�้ำประกัน เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท จาก 34.25 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 40.25
ล้านบาท ในปี 2559 เพื่อค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อทางการค้าเพิ่มขึ้น

•

ในปี 2559 บริษทั มีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนเพิม่ ขึน้ 9.60 ล้านบาท จาก 1.21 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 10.81 ล้านบาท ในปี 2559
โดยสินทรัพย์ที่ไม่มตี วั ตนดังกล่าว เป็นสินทรัพย์ประเภท โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทบี่ ริษทั จัดซือ้ มาเพือ่ พัฒนาระบบงานภายใน
ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท

แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559 บริษทั มีหนีส้ นิ รวม 171.61 ล้านบาท 168.55 ล้านบาท และ 247.81 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพิม่ ขึน้
79.26 ล้านบาท จากปี 2558 เนือ่ งจาก บริษทั ได้ออกหุน้ กูจ้ ำ� นวน 100 ล้านบาท และการเพิม่ ขึน้ ของเจ้าหนีก้ ารค้า รายละเอียดดังนี้
• ในปี 2559 บริษัทได้ออกหุ้นกู้จ�ำนวน 100 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี
• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รวม
อัตราส่วนต่อหนี้สินรวม (ร้อยละ)
•

31/12/2557 31/12/2558 31/12/2559

69.00
24.93
93.93
54.74

เงินกู้จากสถาบันการเงินลดลงดังนี้
รายการ

เงินกู้ระยะสั้น
เงินกู้ระยะยาว
ทรัสต์รีซีท
รวมเงินกู้จากสถาบันการเงิน
อัตราส่วนต่อหนี้สินรวม (ร้อยละ)

61.46
21.45
82.91
49.19

64.62
36.88
101.50
40.96

หน่วย : ล้านบาท
31/12/2557 31/12/2558 31/12/2559

26.52
0.83
19.37
46.72
27.23

46.76
-

-

4.29

0.71
0.71
0.29

51.05
30.29

ระหว่างปี 2558 บริษัทได้ช�ำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมดครบเต็มจ�ำนวนที่ได้กู้จากสถาบันการเงินเรียบร้อยหมดแล้ว
คงเหลือเฉพาะหนี้ทรัสต์รีซีทจ�ำนวน 0.71 ล้านบาท
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รายการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีจำ� นวน 184.45 ล้านบาท 211.99 ล้านบาท และ 334.52 ล้านบาท
เป็นผลจากการเพิม่ ขึน้ ของส่วนทุน เนือ่ งจากทุนจดทะเบียนบริษทั ในปี 2559 เพิม่ ขึน้ จากการทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2559
ได้มมี ติอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 142.50 ล้านบาท เป็น 204.74 ล้านบาท เพือ่ เป็นการเพิม่ สภาพคล่อง เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ให้กบั บริษทั เพือ่ ให้บริษทั มีฐานเงินทุนทีเ่ ข้มแข็งขึน้ และเพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั
รุ่นที่ 2 (BSM-W2)

โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2557-2559 เท่ากับ 0.93 เท่า 0.80 เท่า และ 0.74 เท่า ตามล�ำดับ โดยอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงในปี 2558 เป็นผลจากการมีหนี้สินลดลง ในขณะที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของ
BSM-W1 และ BSM-ESOP1 ส�ำหรับอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีล่ ดลงในปี 2559 เป็นผลมาจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ในขณะที่หนี้สินรวม อาทิ หุ้นกู้ เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของส่วนของเจ้าของ

สภาพคล่อง
ในปี 2559 เนื่องจากบริษัทได้ออกหุ้นกู้จ�ำนวน 100 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี เพื่อใช้ในโครงการ Sansara ท�ำให้หนี้สินหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio ) ลดลงจาก 1.96 เท่า เป็น 1.56 เท่า และส่งผลต่ออัตราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็ว (Quick Raito) ลดลงเช่นกัน จาก 1.22 เท่า เป็น 1.11 เท่า
ในปี 2557 - 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากการด�ำเนินงานสุทธิ 10.93 ล้านบาท 43.56 ล้านบาท และ 26.22 ล้านบาท
ตามล�ำดับ บริษทั มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิ 5.38 ล้านบาท 9.57 ล้านบาท และ 147.96 ล้านบาท ส�ำหรับปี 2559
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิม่ ขึน้ จากการซือ้ อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนส�ำหรับโครงการ Sansara ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
(โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสินทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่) ซือ้ สินทรัพย์ถาวร และ เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระ
ค�้ำประกันเพิ่มขึ้น เป็นต้น บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินทุนจ�ำนวน 23.26 ล้านบาท 13.62 ล้านบาท
และ 175.65 ล้านบาท ซึ่งในปี 2559 ได้มาจากการออกหุ้นกู้ 100 ล้านบาท และการออกหุ้นเพิ่มทุน 136.91 ล้านบาท ส่งผลให้
ในปี 2557-2559 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 28.81 ล้านบาท 47.61 ล้านบาท และ 53.91 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินส�ำรองต่างๆ
ทุกประเภทตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ�ำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปีตั้งแต่ปี 2557-2559
รายการ

ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)/1
ก�ำไรสุทธิหลังหักเงินส�ำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

21.33
20.26
29.56
138.61%

12.13
11.52
4.68
38.57%

22.77
21.63
-/2
n.a.

หมายเหตุ :
/1

= ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ (งบเฉพาะกิจการ)

/2

= คณะกรรมการน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของบริษทั
		 ประจ�ำปี 2559 เนือ่ งจากบริษทั มีผลขาดทุนสุทธิจากการด�ำเนินงานตามงบการเงินรวม
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ภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

บริษทั ฯ เริม่ ด�ำเนินธุรกิจในปี 2544 โดยเริม่ ต้นจากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เพียง
2 กลุ่ม ได้แก่ ระบบอลูมิเนียม Alloy และเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จ�ำกัด (มหาชน) โดยทางบริษัทมีทีมงาน
ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มดี ไี ซน์สวยงามโดดเด่นสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี จนท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ได้รบั การ
ตอบรับเป็นอย่างดีจากทัง้ ผูอ้ อกแบบ ผูร้ บั เหมา รวมถึงเจ้าของโครงการ ซึง่
สินค้าของบริษัทถูกน�ำไปใช้ในงานตกแต่งภายในของโครงการก่อสร้างที่พัก
อาศัย อาคารส�ำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท ชัน้ น�ำหลายโครงการทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ธุรกิจของบริษทั ฯมีการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง จนกระทัง่ เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551
ด้วยวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารทีต่ อ้ งการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์กอ่ สร้างสูงทีม่ คี ณุ ภาพสูง
จึงได้ติดต่อกับ Fletcher Aluminium, New Zealand เพื่อน�ำเข้าสินค้าที่เป็น
ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูงจากประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมีการออกแบบที่
มีนวัตกรรมสวยงาม คงทน และเหมาะสมส�ำหรับติดตัง้ ในประเทศทีต่ งั้ อยู่ใน
ภูมิภาคเขตร้อนชื้น เพื่อจัดจ�ำหน่ายในประเทศไทย
ต่อมาได้ทำ� การจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จ�ำกัด ขึน้ มา
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 โดย ปัจจุบันทางบริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเซีย)
จ�ำกัด ได้รบั ลิขสิทธิเ์ ป็นผูผ้ ลิตและตัวแทนจ�ำหน่ายแห่งเดียวของประเทศไทย
และภูมภิ าคเอเซีย ส�ำหรับระบบประตูหน้าต่าง Fletcher สินค้าของบริษทั ได้
รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ในโครงการบ้าน
คอนโดมิเนียม โรงแรมและรีสอร์ทชั้นน�ำ, โรงเรียนนานาชาติ, วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และบริษัทต่างๆ อีกมากมาย
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จากการต่อยอดทางธุรกิจและความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเติบโตอย่างไม่หยุดยัง้ ท�ำให้ปจั จุบนั
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้น�ำในการผลิตและจัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง ส�ำหรับอาคารและที่อยู่อาศัย สินค้าของกลุ่ม
บริษทั ฯ มีความหลากหลายมากขึน้ โดยแบ่งเป็น 3 กลุม่ ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่
1.) ระบบฝ้าเพดาน และผนังยิปซัม่ (BSM Wall & Celling) 2.)ระบบอลูมเิ นียม
ส�ำหรับงานตกแต่งภายใน ( Aluminium for Interiors Systems) และ
3.) ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง (High Performance Doors & Windows)
จากวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่ต้องการคิดค้น สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
คุณภาพสูงเพือ่ ชีวติ ทีด่ ขี นึ้ สะท้อนให้เห็นได้จากผลิตภัณฑ์ทบี่ ริษทั จัดจ�ำหน่าย

จะเป็นผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง โดยบริษัทมีช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่
หลากหลาย มีคลังสินค้าขนาดใหญ่เพื่อเก็บสินค้ารองรับความต้องการของ
ลูกค้าได้ทันเวลาเสมือนเป็นคลังสินค้าให้กับลูกค้า มีระบบการจัดส่งที่มี
ประสิทธิภาพใช้ระบบ GPS ในการควบคุมการจัดส่ง ลูกค้าสามารถสอบถาม
สถานะการจัดส่งได้ตลอดเวลาจนสินค้าถึงทีห่ มาย นอกจากนีบ้ ริษทั ยังจัดให้
มี Training Center ทีอ่ ำ� นวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าทีเ่ ป็นผูร้ บั เหมาสามารถ
ส่งทีมช่างมาอบรม เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามช�ำนาญในการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ผา้
เพดานและผนังกัน้ ห้องที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ช่วยให้งานของลูกค้ามี
คุณภาพและท�ำงานได้รวดเร็ว ซึง่ บริษทั ได้จดั การอบรมให้โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย
ลูกค้าสามารถเข้าฝึกอบรมทั้งทางทฤษฎีและทางการปฎิบัติจริง
ที่ผ่านมาธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตและน�ำไปสู่การขยายธุรกิจ ในลักษณะ
เป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิม จากผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ขยายธุรกิจเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ในปี 2559 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั ิให้บริษทั ลงทุนในโครงการ Senior
Living Project ภายใต้ชอื่ โครงการ Sansara ซึง่ เป็นการสร้างชุมชนทีพ่ กั อาศัย
ส�ำหรับชาวต่างชาติทตี่ อ้ งการใช้ชวี ติ หลังเกษียณอายุในประเทศไทย โครงการ
ตัง้ อยูใ่ นโครงการ Black Mountain Lifestyle Resort ทีต่ ำ� บลหินเหล็กไฟ อ�ำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากบริษทั ได้เล็งเห็นว่าชุมชนหลังวัยเกษียณ
ที่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้อาวุโสได้รับความนิยมและประสบความ
ส�ำเร็จในยุโรปและออสเตรเลีย ประกอบกับอายุเฉลีย่ ของคนสูงขึน้ จากการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ และความก้าวหน้าทาง
ด้านการแพทย์ ประเทศไทยเป็นแหล่งยอดนิยมส�ำหรับการท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงในด้านการให้การต้อนรับและสามารถจัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ในการอยูอ่ าศัย และการบริการทางการแพทย์ทดี่ ี และจากการส�ำรวจของหนังสือ
นิตยสาร Forbes ปี 2015 พบว่าอ�ำเภอหัวหิน เป็นหนึง่ ในสิบของโลกทีเ่ ป็นสถานที่
ทีเ่ หมาะส�ำหรับผูส้ งู วัยมาใช้ชวี ติ ในปัน่ ปลาย บริษทั จึงเลือกสถานที่ในการท�ำ
โครงการ ทีอ่ ำ� เภอหัวหิน ลักษณะของโครงการเป็นการให้เช่าสิง่ ปลูกสร้างทีม่ ี
ก�ำหนดระยะเวลาเช่าตลอดอายุของผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่าจะต้องมีอายุตงั้ แต่ 50 ปีขน้ึ ไป
โดยโครงการจะดูแลและบริหารสิ่งปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ใน
สภาพดีตามมาตรฐานโรงแรม 5 ดาว ตลอดจนจัดหาสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
บริการทางการแพทย์ และบริการอืน่ ๆ ให้กบั ผูเ้ ช่าตามความสนใจของผูอ้ ยูอ่ าศัย
เช่น งานศิลปะ การท�ำอาหารไทย การเล่นโยคะ ไทชิ รวมไปถึงการสันทนาการต่างๆ
ร่วมกัน เพื่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณมีความสุขและมีสังคม

จากการที่บริษัทเพิ่มสายงานธุรกิจ (business line ) ออกไป จะท�ำให้ธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯเติบโต และมีความสามารถในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับพันธกิจของบริษทั ในอันทีจ่ ะสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน บน
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าด้วยดีตลอดไป
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ปีที่ผ่านมา บริษัทจึงได้จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท แสนสรา
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด และบริษทั บริษทั แสนสรา ไลฟ์สไตส์ เซอร์วสิ จ�ำกัด
เพือ่ ด�ำเนินการจัดซือ้ ทีด่ นิ และก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้าง ตลอดจนบริหารส่วนกลาง
ให้กับโครงการ

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กอ่ สร้างคุณภาพสูงส�ำหรับอาคารส�ำนักงานและทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยเน้นผลิตภัณฑ์ทมี่ ดี ไี ซน์
และนวัตกรรมใหม่ๆ
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ระบบฝ้าเพดาน และผนังยิปซั่ม (BSM Wall & Ceiling Systems) อาทิ ผนังยิปซั่ม, ฝ้าเพดานยิปซั่ม, ระบบโครงคร่าวผนัง
ระบบโครงคร่าวเพดาน (BSM - TIS, BSM 40, BSM ที-บาร์), ระบบผนังและฉนวนกันความร้อน (BSM Insulated-Wall),
ช่องฝ้าเซอร์วิส (BSM Serve Board), บัวยิปซั่ม (Ceiling Decor)
2. อลูมเิ นียม ส�ำหรับตกแต่งภายใน (Aluminium for Interiors) อาทิ ระบบเฟรมผนังกัน้ ห้อง ALLOY Partition, มือจับสแตนเลส
และอุปกรณ์ Alloy Door Hardware ซึง่ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในส�ำนักงานส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ลขิ สิทธิต์ ราสินค้า
ของบริษัทฯ
3. ระบบประตูหน้าต่าง คุณภาพสูง (High Performance Doors & Windows) ซึ่งมีจุดเด่นเน้นการใช้งานง่ายผสานกับดีไซน์
อย่างลงตัว แข็งแรง ทนทาน
บริษทั ฯ เน้นจัดหาผลิตภัณฑ์กอ่ สร้างทีม่ ดี ไี ซน์สวยงามและทันสมัย รวมไปถึงวัสดุที่ใช้ผลิตจะต้องมีคณ
ุ ภาพ ผสมผสานกับกลยุทธ์
การตลาด โดยเฉพาะการให้บริการจัดส่งสินค้าทีร่ วดเร็ว รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่สม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้
ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
ทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการให้ค�ำปรึกษาแก่กลุ่มลูกค้า และคอยช่วยเหลือลูกค้าในด้านการออกแบบตกแต่ง
ภายในและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับรูปแบบของงานก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์
1. ระบบฝ้าเพดาน และผนังยิปซั่ม (BSM Wall & Ceiling Systems)
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การใช้งาน / คุณสมบัติ

• ยิปซัมประเภทต่างๆ
ตราสินค้า “Gyproc”

ผลิตภัณฑ์ยิปซัมใช้ส�ำหรับงานฝ้าเพดาน พื้นผิวเรียบ สวยงาม
ตกแต่งง่ายและมีความทนทาน ติดตั้งง่ายและมีน�้ำหนักเบา ได้รับ
ISO9002 และมาตรฐาน มอก.

• โครงคร่าวฝ้าเพดานฉาบเรียบ
ตราสินค้า BSM
และ Gyproc

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ส�ำหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบ ติดตั้งง่าย
รวดเร็ว ให้ความแข็งแรงดีเยี่ยม ได้รับ ISO9002 และมาตรฐาน
มอก. 863-2532

• โครงคร่าวฝ้าเพดาน ที-บาร์
ตราสินค้า Gyproc
และ Armstrong

โครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์ ติดตัง้ ง่าย รวดเร็ว ให้ความแข็งแรง ได้รบั
ISO9002 และมาตรฐาน มอก.

ผลิตภัณฑ์

รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์

การใช้งาน / คุณสมบัติ

• โครงคร่าวผนังยิปซัม
ยูและซี ตราสินค้า BSM
และ Gyproc

โครงคร่าวเหล็กผนังชุบสังกะสี มาตรฐาน มอก.863-2532 ส�ำหรับ
ระบบผนังภายในอาคาร แข็งแรง ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว

• ช่องเปิดฝ้าเพดานส�ำเร็จรูป
ตราสินค้า
“BSM SERVE BOARD”

ผลิตด้วยเทคโนโลยีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองงานที่ต้องการความ
พิถพี ถิ นั มีความปลอดภัย สะดวกในการใช้งาน ประหยัดเวลาติดตัง้
แข็งแรง เปิดปิดง่าย ไร้รอยต่อ และทาสีได้ตามต้องการ

• ยิปซัมขึ้นรูป
ตราสินค้า “BSM Step”

ยิปซัมขึน้ รูปเพือ่ งานฝ้าเพดานเล่นระดับ ตกแต่ง เพือ่ ความสวยงาม
ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

• บัวตกแต่งเพดานยิปซัม
ตราสินค้า
“Ceiling Decor”

บัวตกแต่งขอบเพดานยิปซัม่ เข้ามุมรอยต่อระหว่างฝ้าเพดานและผนัง
เพือ่ ความสวยงาม อีกทัง้ ยังไม่ทำ� ให้เกิดมลพิษเมือ่ โดนไฟ ซึง่ แตกต่าง
จากบัวชนิดอื่นๆ

• ฉนวนกันความร้อน
ตราสินค้า “Rockwool”

ฉนวนกันความร้อน ลดเสียง ลดความร้อน และป้องกันไฟ ใช้สำ� หรับ
ส�ำนักงาน ศูนย์การค้า อาคารแสดงสินค้า โรงพยาบาล

2. อลูมิเนียมส�ำหรับตกแต่งภายใน (Aluminium for Interiors)

ระบบเฟรมผนังกั้นห้อง ALLOY Partition, ระบบเส้นอลูมิเนียม
ส�ำหรับตกแต่งผนัง, ระบบบัวอลูมเิ นียม, ระบบประตู พร้อมอุปกรณ์
Alloy Door Hardware ซึง่ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในส�ำนักงานส่วนใหญ่
จะเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ตราสินค้าของบริษัท

ระบบผนัง DSG
DSG. Partition

ระบบ Double Glazing เป็นระบบเฟรมวงกบช่องแสง 2 ชัน้ เหมาะส�ำหรับ
Commercial Office ทีต่ อ้ งการคุณสมบัตกิ ารกันเสียง สามารถใช้เป็น
เฟรมกั้นห้องเพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก เหมาะส�ำหรับ
กั้นห้องประชุม เฟรมกันเสียงชุดนี้รองรับการกันเสียง STC = 43

ระบบประตูบานเลื่อน S40
Alloy S40 Sliding Door

ระบบประตูบานเลื่อนล้อบน คือ ระบบประตูบานเลื่อนที่เน้นดีไซน์
กรอบเฟรมให้บางกว่าเฟรมบานเลือ่ นทัว่ ไป เหมาะส�ำหรับกลุม่ งาน
ออฟฟิศ และงานคอนโดมิเนียม
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ระบบผนัง ALLOY
Alloy Partition

ผลิตภัณฑ์

รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ระบบประตูบานเลื่อน
Vogue Wall

การใช้งาน / คุณสมบัติ

ระบบประตูบานเลื่อนเกี่ยวล้อล่าง คือ ระบบประตูบานเลื่อนเกี่ยว
ที่ถูกออกแบบให้มีเฟรมกรอบบานบางที่สุด และ ท�ำสามารถเกี่ยว
บานเลือ่ นได้มากสุดถึง 4 บาน เหมาะส�ำหรับกลุม่ งานออฟฟิศ และ
งานคอนโดมิเนียมที่เน้นดีไซน์โดดเด่น

3. ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง (High Performace Doors & Windows)

• ระบบประตูหน้าต่าง
ตราสินค้า “FLETCHER”

ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง มีรูปแบบให้เลือกทั้งแบบพื้นล่าง
แบบเรียบ และพืน้ ล่างเสมอด้านในและด้านนอก ดีไซน์สวยงาม ทันสมัย
คงทน แข็งแรง ใช้งานง่าย และมีรูปแบบหลากหลาย

• ระบบมุ้งลวดกันแมลง

ระบบมุง้ ลวดกันแมลง เป็นนวัตกรรมใหม่ดว้ ยระบบซิป เน้นคุณสมบัติ
การใช้งาน และได้รบั การออกแบบให้คงทน และใช้ได้หลากหลายรูปแบบ
สามารถใช้กับงานภายนอกได้

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจ�ำหน่ายมีดังนี้
ล�ำดับ
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ประเภทผลิตภัณฑ์

เครื่องหมายการค้า

1

เครื่องหมายการค้าส�ำหรับบริการจัดการขายวัสดุก่อสร้าง

2

ผลิตภัณฑ์โครงคร่าว ระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซั่ม
ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท

3

โครงคร่าวผนังและเพดานส�ำหรับงานแผ่นยิปซั่ม
ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรม

4

โครงคร่าวฝ้าเพดานส�ำหรับงานแผ่นยิปซั่ม

5

บัวเพดานส�ำเร็จรูปท�ำจากยิปซั่ม

6

ช่องเปิดฝ้าเพดานส�ำเร็จรูป

ประเภทผลิตภัณฑ์

เครื่องหมายการค้า

7

ผลิตภัณฑ์ฝ้าเพดานและผนังยิปซั่ม ภายใต้ตราสินค้า “Gyproc”

8

ฉนวนกันความร้อน

9

แผ่นผนังส�ำเร็จรูป

10

ประตูอลูมิเนียม, มือจับประตูท�ำจากสแตนเลสสตีล,
แผ่นอลูมิเนียมใช้บุฝ้าเพดาน

11

ระบบประตูบานเลื่อนล้อบน

12

ระบบประตูบานเลื่อนเกี่ยวล้อล่าง

13

ผนังกระจก 2 ชั้น

14

ระบบเฟรมอลูมิเนียมส�ำหรับงานกั้นผนัง ตกแต่งภายในส�ำนักงาน

15

ระบบประตูหน้าต่างภายนอกคุณภาพสูง

16

มุ้งม้วน นวตกรรมใหม่จากประเทศออสเตรเลีย

17

มุ้งจีบ ส�ำหรับช่องเปิดขนาดใหญ่
31
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ล�ำดับ

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

กลยุทธ์ทางด้านการตลาด (Marketing Strategies)

บริษทั ฯ มีกลยุทธ์ทางด้านการตลาด โดยการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง ควบคูก่ บั การให้คำ� แนะน�ำ ค�ำปรึกษา และน�ำเสนอรายละเอียด
การใช้งานที่ถูกต้องกับผู้ออกแบบ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านส�ำหรับผู้ออกแบบ (Specified Product) ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณุ ลักษณะพิเศษเฉพาะ เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจแก่ผอู้ อกแบบและเจ้าของโครงการ
ทัง้ ในด้านรูปแบบพิเศษ ความสวยงาม และคุณภาพ ซึง่ บริษทั ฯ มีทมี งานฝ่ายขายทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์กอ่ สร้างเป็นอย่างดี
ในปี 2560 บริษทั ได้จดั ระบบงานฝ่ายขายใหม่ โดยให้เจ้าหน้าทีข่ ายทีม่ ปี ระสบการณ์ และมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
เป็นอย่างดี ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชดิ โดยแบ่งทีมขายดูแลลูกค้าเป็น 2 ฝ่าย คือ ทีมดูแลผูร้ บั เหมาตกแต่งภายใน และทีมดูแลผูร้ บั เหมา
งานยิปซั่ม รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนการท�ำงานของหน่วยงานที่สนับสนุนงานขาย เช่น หน่วยงาน sale support และ call centre
ให้สอดคล้องกับการแบ่งทีมขายด้วยเช่นกัน เพื่อท�ำให้การดูแลลูกค้ามีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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บริษทั ยังให้ความส�ำคัญกับการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์แก่ลกู ค้าไปถึงยังสถานทีท่ ลี่ กู ค้าต้องการด้วยความรวดเร็ว บริษทั ฯ มีฝา่ ย
ลูกค้าสัมพันธ์ (BSM Call Center) คอยให้ค�ำแนะน�ำ ให้ค�ำปรึกษา ช่วยสนับสนุนและให้บริการหลังการขายกับลูกค้า รวมทั้งช่วย
ประสานงานกับฝ่ายขายเพือ่ ส่งค�ำสัง่ ซือ้ ไปยังฝ่ายคลังสินค้า และประสานงานการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ลกู ค้าตามก�ำหนด ท�ำให้บริษทั
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ลูกค้าทุกรายสมัครเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเกิด
ความรู้สึกที่ดีและการมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการซื้อในครั้งต่อไป บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการแนะน�ำช่องทางธุรกิจให้แก่
กลุ่มลูกค้าสมาชิกด้วยกัน รวมทั้งมีการจัดงานพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกเพื่อสร้างเครือข่ายสมาชิก (Networking) ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการประสานธุรกิจร่วมกันในอนาคต ซึง่ การสมัครเป็นลูกค้าสมาชิกของบริษทั ฯ นอกจากจะได้รบั ข้อเสนอทีด่ กี ว่าลูกค้า
ทั่วไปแล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ทางบริษัทตอบแทนคืนสู่สมาชิกอีกด้วย โดยสิทธิประโยชน์เบื้องต้นจากการเป็นสมาชิก
ของบริษัทฯ มีดังนี้

Retail Cash

BSM Club Card

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Retail Credit

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Specialist

Platinum G

ได้รับวงเงินเครดิตและระยะเวลาเครดิตในการสั่งซื้อสินค้า
ฟรีค่าขนส่ง ในเขต กทม. และ ปริมณฑล เมื่อสั่งซื้อสินค้า 5,000 บาท ขึ้นไป
ได้รับสินค้าภายใน 24 ชม. หลังจากสั่งซื้อสินค้า
ได้รับบริการข้อมูลวิเคราะห์เครดิต จากบริษัทข้อมูลเครดิต (BOL)
ได้รับค�ำแนะน�ำการขอสินเชื่อจากธนาคาร
ได้รับการยืนราคาส�ำหรับงานโครงการ
บริการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าแต่ละประเภทให้กับลูกค้า
เข้าร่วมโครงการสะสมแต้ม เพื่อแลกของรางวัล (Point Reward Program)
กรณีเต็มวงเงินเครดิต สามารถขอปลดล็อกการปล่อยสินค้าไม่เกิน 10% จากวงเงินทีม่ อี ยู่
การเข้าร่วมโครงการจัดอบรมการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ที่ศูนย์อบรม BSM ฟรี
บริการส่งช่างเทคนิค เข้าตรวจสอบและแนะน�ำวิธีแก้ไขปัญหาหน้างาน
Platinum ฮอตไลน์

Corporate Gold

สิทธิประโยชน์

Platinum I

ระดับลูกค้า

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

หมายเหตุ : กรณีสมาชิกขอซือ้ ผลิตภัณฑ์เกินกว่าวงเงินเครดิตสูงสุดทีก่ ำ� หนด ทีมงานฝ่ายขายจะต้องขออนุมตั จิ ากกรรมการบริหาร ซึง่ จะต้องพิจารณา
อนุมตั เิ ป็นกรณีพเิ ศษ

บริษทั ฯ ยังได้มกี ารเปิดศูนย์ฝกึ อบรมช่างหรือ BSM Tranning Center เพือ่ เพิม่ ทักษะในการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ให้กบั ผูร้ บั เหมา
ทีเ่ ป็นสมาชิกของบริษทั ฯ โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย ศูนย์ฝกึ อบรมช่างเป็นส่วนหนึง่ ของสิทธิป์ ระโยชน์ทที่ างบริษทั ฯ ให้บริการกับลูกค้า

กลยุทธ์ด้านราคา (Price)

การก�ำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ แบ่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท โดยค�ำนึงถึงปัจจัยในการแข่งขันเป็นองค์ประกอบ
โดยสามารถแบ่งกลยุทธ์ด้านราคาได้ดังนี้
•

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่หาซื้อได้ทั่วไป (General Building Products) เนื่องจากสินค้าประเภทดังกล่าวมีจ�ำหน่ายทั่วไปและมี
ความยืดหยุ่นต่อราคาสูง บริษัทฯ จึงก�ำหนดราคาสินค้าโดยอ้างอิงตามราคาตลาด ซึ่งจะมีการส�ำรวจราคาตลาดทุกสัปดาห์
เพื่อพิจารณาในการปรับราคาสินค้า
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายก�ำหนดราคาสินค้าเท่ากับผูจ้ ำ� หน่ายรายอืน่ ซึง่ บริษทั ฯ ให้อำ� นาจการตัดสินใจลดราคาสินค้าเป็น
กรณีพิเศษแก่ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย หรือผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านส�ำหรับผู้ออกแบบ (Specified Products) ส�ำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ถึงแม้ว่าในตลาดจะมีผลิตภัณฑ์
ทดแทนอยูม่ ากมายหลากหลายตราสินค้า และมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง แต่ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ก็สามารถสร้าง
ความแตกต่างในด้านคุณภาพ ความหลากหลาย และการบริการที่ดีกว่า บริษัทฯ จึงไม่มีนโยบายที่จะแข่งขันด้านราคากับ
คู่แข่งในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ แต่จะก�ำหนดราคาขายโดยวิธีบวกก�ำไรส่วนเพิ่มจากต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Mark-up on Cost)

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ�ำหน่าย (Place)

บริษัทฯ มีกลยุทธ์การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเชิงรุก โดยใช้ทีมงานฝ่ายขายที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์
ในด้านผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง ตกแต่งภายใน ซึง่ บริษทั ได้แบ่งทีมงานฝ่ายขายออกเป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีมงานขายส�ำหรับดูแลผูอ้ อกแบบ
และทีมงานขายส�ำหรับดูแลผู้รับเหมา เพื่อให้เข้าถึงความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้า และบริษัทฯ ยังเน้นการบริการที่
รวดเร็วโดยมีศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ให้คำ� ปรึกษาและแนะน�ำข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการตกแต่งภายใน ซึ่งปัจจุบันช่องทางการ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มี 2 ช่องทาง ดังนี้
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•

•
•

ลูกค้าสามารถเลือกชมผลิตภัณฑ์และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ได้โดยตรง ณ ส�ำนักงานขายของบริษัทฯ (Gyproc Center)
ลูกค้าสามารถสัง่ ซือ้ สินค้าได้โดยตรงผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ในกรณีทเี่ ป็นสมาชิกของบริษทั ฯ อยูก่ อ่ นแล้ว หรือสัง่ ซือ้
ผ่านทีมงานขายในกรณีทเี่ ป็นลูกค้าใหม่หรือยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก ซึง่ การรับบริการทัง้ 2 วิธนี ี้ ลูกค้าจะได้รบั ความสะดวก
และรวดเร็ว

ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างคุณภาพสูง บริษทั ได้ปรับกลยุทธการขายใหม่ โดยจะขายผ่าน 2 ช่องทาง คือ ผ่านทีมขายของบริษทั
และผ่านผูจ้ ดั จ�ำหน่าย (Dealer) ซึง่ ในปี 2560 บริษทั ได้กำ� หนดคุณสมบัตขิ องผูจ้ ดั จ�ำหน่ายและจะท�ำการคัดเลือกผูจ้ ดั จ�ำหน่ายทีเ่ หมาะสม
เพื่อขายสินค้าให้กับบริษัทอีกช่องทางหนึ่งด้วย

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยมุ่งเน้นการตอบแทนคืนแก่ลูกค้าสมาชิกของบริษัทเป็นหลัก (Loyalty Program)
โดยลูกค้าสมาชิกจะได้รับสิทธิเข้าร่วมโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น เช่น การได้รับส่วนลดพิเศษส�ำหรับลูกค้าสมาชิก
แต่ละระดับ การยืนราคาสินค้าส�ำหรับโครงการที่มีระยะเวลาการก่อสร้างที่นานกว่าปกติ การสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล
การจัดส่งฟรีส�ำหรับลูกค้าระดับ Platinum หรือการบริการจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง เป็นต้น
ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า โดยการใช้สื่อออนไลน์ เช่น วิดีโอ Yootube เว็บไซน์ของบริษัท หรือ
การเข้าร่วมในการจัดงานหรือนิทรรศการแสดงสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในและการก่อสร้างทัง้ ส่วน
ของอาคารส�ำนักงานและที่อยู่อาศัย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เนือ่ งจากการตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้างและตกแต่งภายใน เจ้าของโครงการจะแจ้งงบประมาณและรูปแบบความต้องการ
แก่ผู้ออกแบบงานตกแต่งภายใน เพื่อท�ำการออกแบบและก�ำหนดชนิดของผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน
จะเป็นผู้จัดซื้อผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ออกแบบก�ำหนดเพื่อน�ำไปใช้ก่อสร้างตกแต่งภายใน เมื่อเสร็จงานแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการ
ตรวจรับงานโดยเจ้าของโครงการ บริษทั มีความเข้าใจในลักษณะความสัมพันธ์ของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างดี บริษทั ฯ จึงก�ำหนดกลุม่ ลูกค้า
เป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. เจ้าของโครงการ
2. ผู้ออกแบบ เช่น สถาปนิก และมัณฑนากร
3. ผู้รับเหมา ได้แก่ ผ้รับเหมาตกแต่งภายใน และผู้รับเหมาทั่วไป

ภาวะการแข่งขัน
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บริษทั ฯ ไม่มคี แู่ ข่งขันทางตรง (Direct Competitor) เนือ่ งจากบริษทั มีความแตกต่างจากคูแ่ ข่งขันรายอืน่ ทัง้ ด้านลักษณะผลิตภัณฑ์
ทีจ่ ดั จ�ำหน่าย และด้านกลุม่ ลูกค้า กล่าวคือ บริษทั ฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กอ่ สร้างตกแต่งภายในและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
ภายใต้ตราสินค้าของบริษทั เอง และเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทยส�ำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ลขิ สิทธิต์ ราสินค้า
ชั้นน�ำจากต่างประเทศบางผลิตภัณฑ์ ในด้านกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เน้นการตลาดทางตรงสู่กลุ่มผู้ออกแบบ (Interior Designer)
และผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน (Interior Constructor) เป็นหลัก ในขณะที่คู่แข่งขันส่วนใหญ่เน้นกลุ่มลูกค้าประเภทผู้รับเหมา
และเจ้าของบ้านพักอาศัย (End User) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ผู้ประกอบการจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง
บริษทั ฯ มีคแู่ ข่งขันทางอ้อม (Indirect Competitor) ซึง่ เป็นผูป้ ระกอบการศูนย์คา้ ส่ง ค้าปลีกวัสดุกอ่ สร้างและอุปกรณ์ตกแต่ง และ
ผูป้ ระกอบการร้านค้าจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กอ่ สร้างตกแต่งภายในเฉพาะด้าน ปัจจุบนั ในประเทศไทยมีผปู้ ระกอบธุรกิจจ�ำหน่ายวัสดุ
ก่อสร้างและตกแต่งเพิม่ ขึน้ มาก โดยมีผปู้ ระกอบการรายใหญ่ในธุรกิจจ�ำนวน 8 ราย ซึง่ มีสาขาและตัวแทนจ�ำหน่ายกระจายอยูท่ งั้
ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และภูมภิ าคต่างๆ ทัว่ ประเทศ โดยผูป้ ระกอบการรายใหญ่ทกุ รายมีรปู แบบการด�ำเนินธุรกิจแบบร้านค้าส่ง
ค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) มีแนวคิดให้เป็นศูนย์รวมสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านครบวงจร ที่ลูกค้าสามารถ
เลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับบ้านได้ในที่เดียว (One Stop Shopping)

ตารางแสดงรายชื่อผู้ประกอบการธุรกิจจ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง (แยกตามรูปแบบธุรกิจ)
รูปแบบธุรกิจ

รายชื่อผู้ประกอบการ

ธุรกิจโฮมเซ็นเตอร์
(Modern Trade)
ธุรกิจร้านค้าเฉพาะอย่าง
(Specialty Store)

1) บจก. แกรนด์โฮมมาร์ทกรุ๊ป		
3) บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ
1) บจก. ซิเมนต์ ไทยการตลาด
2) บจก. ซันพาราไดซ์ (ไทยแลนด์)

2) บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

ที่มา : รวบรวมโดยฝ่ายวิจัยธุรกิจ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

การจัดหาผลิตภัณฑ์

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษทั ซึง่ มีทงั้ การด�ำเนินการผลิตสินค้าด้วยตนเอง และว่าจ้างโรงงานผูผ้ ลิตทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศที่ได้คณุ ภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีบ่ ริษทั ก�ำหนด ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ทวั่ ไป บริษทั ฯ มีนโยบายการจัดซือ้ จากผูผ้ ลิต
โดยตรง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีขนั้ ตอนและวิธกี ารจัดหาผลิตภัณฑ์โดยการก�ำหนดรูปแบบ คุณลักษณะ และประเภทผลิตภัณฑ์ทตี่ อ้ งการ
ตามแผนการขายของฝ่ายขาย หลังจากนัน้ จะพิจารณาคัดเลือกและจัดซือ้ ผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิต ซึง่ โดยปกติจะท�ำการคัดเลือกผูผ้ ลิต
มากกว่าหนึง่ ราย ยกเว้นผูผ้ ลิตทีเ่ ป็นพันธมิตรของบริษทั มาเป็นเวลานาน อาทิ บริษทั ไทยผลิตภัณฑ์ยปิ ซัม่ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น
ส�ำหรับการพิจารณาตัดสินใจจัดหาผลิตภัณฑ์จะเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝ่ายขาย
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามที่ก�ำหนด
ปี 2559 บริษัทฯ มียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากคู่ค้ารายใหญ่ ดังนี้
บริษัท

ผลิตภัณฑ์ ประเทศ

1. บริษทั .ไทยผลิตภัณฑ์ยปิ ซัม่ จ�ำกัด (มหาชน) ยิปซั่ม

ไทย

ระยะเวลาติดต่อ

ยอดสั่งซื้อ ปี 2559

มากกว่า 10 ปี 118.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.12
ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวม

หมายเหตุ : มูลค่าการสัง่ ซือ้ สินค้ารวมในปี 2559 เท่ากับ 281.18 ล้านบาท

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากการผลิตสินค้าของบริษัทมีกระบวนผลิตหลักๆ 2 รูปแบบ กล่าวคือ
1. บริษัทจะน�ำเหล็กเส้นไปผ่านขบวนการรีด และขึ้นรูป เพื่อใช้เป็นโครงคร่าวผนังและฝ้าเพดาน
2. บริษัทจะท�ำการแปรรูปอลูมิเนียมเส้น โดยการตัดประกอบเป็นบานประตูหน้าต่าง
ในขบวนการผลิต บริษทั ใช้เครือ่ งจักรทีท่ นั สมัย โดยวัสดุทเี่ หลือจากการผลิต สามารถรีไซเคิลแล้วน�ำกลับมาใช้ได้อกี จึงอาจจะกล่าว
ได้วา่ กระบวนการผลิตของบริษทั ไม่สร้างมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม ประกอบกับทีต่ ง้ั โรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม (ซึง่ เป็นพืน้ ทีส่ มี ว่ ง)
ไม่ติดกับเขตชุมชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีงานที่อยู่ระหว่างผลิตจ�ำนวน 13.77 ล้านบาท

35
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559

งานที่ยังไม่ ได้ส่งมอบ

ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร

บริษัทฯ ได้ท�ำการเช่าที่ดินและอาคารจากบุคคลอื่น โดยทรัพย์สินที่ใช้เป็นที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่และโกดังเก็บของ ดังนั้น บริษัทฯ
จึงมีความเสีย่ งทีอ่ าจจะถูกยกเลิกสัญญาเช่าทีด่ นิ และอาคาร หรือการไม่ได้รบั การต่อสัญญาเช่าทีด่ นิ และคลังสินค้าแห่งใดแห่งหนึง่
อันจะท�ำให้บริษัทอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการย้ายส�ำนักงานและคลังสินค้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทได้
ส�ำหรับสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท ได้ท�ำสัญญาเช่าไว้กับเครือญาติของผู้บริหารหลัก
ของบริษทั และ บริษทั ฯ มีมาตรการป้องกันความเสีย่ ง โดยท�ำข้อตกลงสัญญาเช่าแต่ละครัง้ มีกำ� หนดอายุของสัญญาครัง้ ละ 3 ปี
และมีเงื่อนไขพิเศษให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีก�ำหนดเพดานสูงสุดในการปรับ
ขึน้ ค่าเช่าแต่ละครัง้ ไว้แน่นอน และหากผูใ้ ห้เช่าต้องการยกเลิกสัญญาเช่าต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบก่อนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
โดยบริษัทฯ มีนโยบายเจรจาต่อสัญญาเช่าก่อนสัญญาเช่าครบก�ำหนดไม่น้อยกว่า 90 วัน
นอกจากนี้ หากมีการโอนสิทธิการเช่าของบริษทั ผูใ้ ห้เช่าจะจัดหาพืน้ ทีแ่ ปลงอืน่ มาให้ใช้ทดแทนหรือชดใช้คา่ เสียหายให้แก่บริษทั
จึงน่าจะท�ำให้ความเสี่ยงที่บริษัท อาจจะถูกยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคารก่อนก�ำหนดมีความเป็นไปได้ไม่มากนัก และในอดีต
ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยถูกยกเลิกสัญญาเช่า หรือไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่า

ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าและการจัดหาสินค้า
ความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์

บริษทั ฯ มีการจัดหาผลิตภัณฑ์ในลักษณะของการว่าจ้างผลิตส�ำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ลขิ สิทธิต์ ราสินค้าของบริษทั เอง และบริษทั ฯ
ท�ำการสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์จากเจ้าของลิขสิทธิต์ ราสินค้าชัน้ น�ำทัง้ ในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะ บริษทั ไทยผลิตภัณฑ์ยบิ ซัม่
จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยบิ ซัม่ รายหลักให้แก่บริษทั ฯ มาอย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งในการ
จัดหาผลิตภัณฑ์ในกรณีทผี่ ผู้ ลิตและเจ้าของลิขสิทธิต์ ราสินค้าอาจจะไม่สามารถผลิตหรือจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษทั ฯ ได้ตาม
คุณภาพ ปริมาณ เวลา และเงื่อนไขที่บริษัทก�ำหนดไว้ได้ รวมทั้งมีความเสี่ยงในการที่เจ้าของลิขสิทธิ์ตราสินค้าอาจบอกเลิกหรือ
ไม่ต่อสัญญาการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลต่อการด�ำเนินงานและการเติบโตของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการติดต่อค้าขายและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาเป็นระยะเวลานาน
โดยเฉพาะบริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์หลักทีส่ ร้างยอดรายได้ให้กบั บริษทั ฯ ทัง้ ยังได้รว่ มมือกันจัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้ พัฒนาฝีมอื ผูร้ บั เหมา (Gyproc Training Center)
ในบริเวณพืน้ ทีข่ องบริษทั ฯ ดังนัน้ จึงถือได้วา่ บริษทั ฯ และบริษทั ไทยผลิตภัณฑ์ยบิ ซัม่ จ�ำกัด เป็นหุน้ ส่วนทางธุรกิจทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั
ด้วยดีเสมอมา
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ในส่วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์ประเภทอืน่ ๆ บริษทั ฯ มีนโยบายกระจายการจัดหาผลิตภัณฑ์ โดยมีการติดต่อกับโรงงานผูผ้ ลิตใน
ประเทศที่ได้คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัท ก�ำหนดไว้มากกว่า 1 แห่ง นอกจากนี้ ส่วนผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ตราสินค้า
จากต่างประเทศที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย บริษัทฯ ก็มีการท�ำสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนหลัก
ในการจัดการผลิต และสัญญาแต่งตัง้ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ บริษทั ฯ คาดว่าความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการจัดหา
ผลิตภัณฑ์จึงมีโอกาสน้อย และที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยประสบปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนผลิตภัณฑ์และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษทั ฯ อาจได้รบั ความเสีย่ งจากความผันผวนของต้นทุนผลิตภัณฑ์ อันเนือ่ งมาจากการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนวัตถุดบิ แต่ละประเภท
รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ทนี่ ำ� เข้ามาจากต่างประเทศทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ซึง่ อาจ
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนผลิตภัณฑ์เช่นกัน โดยผลกระทบดังกล่าวจะส่งผลให้ความสามารถในการท�ำก�ำไรขั้นต้นของบริษัทลดลง
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการวางแผนและการบริหารการจัดซือ้ ผลิตภัณฑ์และการบริหารสินค้าคงคลัง รวมทัง้ การ
บริหารระบบขนส่งและโลจิสติกส์ เพือ่ ควบคุมและบริหารต้นทุนรวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ รวมทัง้ มีการพิจารณา
ปรับราคาขายผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทให้สอดคล้องกับต้นทุนโดยสม�ำ่ เสมอ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาก็ได้รบั ความร่วมมือด้วยดีจากผูจ้ ำ� หน่าย
ผลิตภัณฑ์ในการก�ำหนดกรอบราคาขาย โดยหากผู้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้องการปรับราคาเกินกว่ากรอบราคาที่ก�ำหนดต้องแจ้งให้
บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้บริษัทสามารถวางแผนในการจัดซื้อและแจ้งราคาใหม่ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ได้
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ทนี่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ กรณีทเี่ ป็นการสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ในปริมาณสูงอย่างมีนยั ยะส�ำคัญ บริษทั ฯ มีนโยบาย
ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยท�ำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
(Forward Contract) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มี
วงเงินท�ำสัญญาซือ้ ขายอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินอย่างเพียงพอในการควบคุมความเสีย่ ง
จากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากการที่ผลิตภัณฑ์ถูกลอกเลียนแบบ

ปัจจุบนั บริษทั ได้รบั การรับรองอนุสทิ ธิบตั รส�ำหรับผลิตภัณฑ์วงกบประตูและผลิตภัณฑ์วงกบช่องแสง และได้รบั สิทธิบตั รการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หน้าตัดโลหะเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว รวมทัง้ บริษทั ยังได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก บริษทั ไทยผลิตภัณฑ์ยบิ ซัม่ จ�ำกัด
(มหาชน) ในการออกหนังสือรับรองคุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์ของบริษทั ให้แก่ลกู ค้าประเภทผูร้ บั เหมาก่อสร้างตกแต่งภายในเพือ่ น�ำไป
ยืนยันแก่เจ้าของโครงการ นอกจากนี้ บริษทั ฯ มุง่ เน้นการให้บริการค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ควบคูก่ บั การจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สร้างการยอมรับและความภักดีในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั มากยิง่ ขึน้
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ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างตกแต่งภายในเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะและรูปแบบที่ง่ายต่อการลอกเลียนแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ลอกเลียนแบบรูปลักษณ์ภายนอก อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้มงุ่ เน้นให้ความส�ำคัญกับคุณภาพ ลักษณะการใช้งาน และการพัฒนา
รูปแบบให้มลี กั ษณะเฉพาะตัวทีย่ ากต่อการลอกเลียนแบบแต่งา่ ยต่อการติดตัง้ ใช้งาน และมีการจดอนุสทิ ธิบตั รผลิตภัณฑ์ (Patent)
เพือ่ ป้องกันการผลิตสินค้าลอกเลียนแบบ

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
บริษัทดูแลผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกๆ ภาคส่วน ซึ่งการด�ำเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท มีทั้งในรูปแบบของ
CSR in process และ CSR after process ดังนี้

CSR- IN PROCESS

บริษัทได้ให้ความส�ำคัญอย่างมากในการดูแลผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกๆ ภาคส่วน อันได้แก่

ลูกค้า :

บริษทั ได้ใส่ใจดูแลลูกค้าในทุกระดับไม่วา่ จะเป็นรายใหญ่ ซึง่ เป็นลูกค้าหลัก หรือรายย่อย ทีเ่ ป็นลูกค้า walk-in มาซือ้ ของทีห่ น้าร้าน
ของบริษทั โดยบริษทั ได้จดั แบ่งทีมพนักงานให้ไว้เฉพาะส�ำหรับดูแลลูกค้าทีเ่ ป็นผูร้ บั เหมาตกแต่งภายใน และผูร้ บั เหมางานยิบซัม่
ซึง่ มักจะรับงานโครงการขนาดใหญ่ ซึง่ ต้องการรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์และคุณสมบัตกิ ารใช้งานทีล่ ะเอียด บริษทั จึงจัดให้มที มี เจ้าหน้าที่
ฝ่ายขายที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีระบบ
Membership Program ที่จะสานต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ใกล้ชิดมากขึ้น โดยมีการจัดระดับแบ่ง 3 กลุ่ม คือ Platinum, Gold,
Specialist โดยแต่ละระดับจะได้เครดิต วงเงินแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ ประวัติการซื้อ และการช�ำระเงิน ซึ่งจะได้ราคาพิเศษกว่า
ราคาปกติ
ในขณะที่ลูกค้ารายย่อย รายเล็กที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทก็จัดเจ้าหน้าที่ไว้ค่อยดูแลไม่ว่าจะผ่านทาง Call Centre หรือ
ทางเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ Gyproc Centre ซึ่งจะท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�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�ำระ
ค่าสินค้า และบริการจัดส่ง ตลอดจนสามารถเช็คสถานะการจัดส่งสินค้าได้ด้วย
สินค้าของบริษทั ถูกออกแบบมาโดยค�ำนึงถึงการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก ดังนัน้ สินค้าของบริษทั จึงถูกออกแบบให้งา่ ยต่อการใช้งาน
สะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง และยังคงความสวยงามและแข็งแรงอีกด้วย โดยสินค้าที่บริษัทจัดจ�ำหน่ายอยู่ในราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพ ซึง่ บริษทั ได้ทำ� การตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QC) ก่อนทีจ่ ะขายทุกชิน้ เพราะฉะนัน้ ลูกค้าสามารถมัน่ ใจในคุณภาพสินค้า
ของบริษัทได้
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นอกจากนี้สินค้าของบริษัทเมื่อติดตั้งให้แล้ว บริษัทยังมี Warrantee รับประกันคุณภาพสินค้า ทุกงานที่บริษัทเป็นผู้ติดตั้ง

พนักงาน :

บริษัทได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคคลากรที่ร่วมพัฒนาให้บริษัทมีความเติบโต ดังนั้นบริษัทจึงได้ให้ความใส่ใจในคุณภาพชีวิต โดย
จัดให้มีการตรวจสุขภาพขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยจัดขึ้นภายในบริษัทเพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน อีกทั้งยังได้
ดูแลใส่ใจพนักงานที่เจ็บป่วยโดยได้มีบัตรประกันสุขภาพให้กับพนักงานในกรณีที่ต้องเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล

ด้านการพัฒนาบุคคลากร บริษัทเห็นความส�ำคัญว่าองค์กรจะเติบโตได้ด้วยพนักงานที่มีคุณภาพ จึงได้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานในทุกระดับชัน้ ตัง้ แต่ความรูเ้ รือ่ งสินค้าและผลิตภัณฑ์ ความรูเ้ รือ่ งการติดตัง้ สินค้า ตลอดจนความรูใ้ นเรือ่ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งบริษัทให้ความส�ำคัญมาก บริษัทมีการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ขึน้ มารองรับการท�ำงานของพนักงาน ท�ำให้สามารถควบคุมการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
และได้มกี ารจัดฝึกอบรมพนักงานให้มคี วามเข้าใจในระบบงานต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง และมีทมี IT ให้การดูแลอย่างใกล้ชดิ นอกจากนี้
ยังได้มีพัฒนาทักษะทางทีมงานขาย พนักงานบัญชีและฝ่ายต่างๆ ให้มีทักษะในงานมากขึ้น ตลอดจนได้พัฒนาทักษะการบริหาร
งานของพนักงานระดับกลางให้มีศักยภาพในการควบคุมดูแลงานมากขึ้น
จากเจตนารมณ์ของบริษทั ทีอ่ ยากให้พนักงานท�ำงานบนพืน้ ฐานของความสุข เพราะบริษทั เชือ่ ว่าเมือ่ พนักงานท�ำงานด้วยความสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จะท�ำให้งานที่ออกมามีคุณภาพงานที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นบริษัทจึงมีการพัฒนาและยกระดับจาก
พนักงานระดับล่างให้เป็นพนักงานปฎิบัติงาน เช่นมีการพัฒนาพนักงานส่งของ ขึ้นมาเป็นพนักงานเก็บเงิน ตามความสมัครใจ
ของพนักงาน และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในแต่ละแผนก โดยหัวหน้างานและพนักงานได้มกี ารพูดคุยและเสนอ
แนะแนวทางในการท�ำงาน ทีเ่ ขาเหล่านัน้ จะมีความสุขกับงาน และท�ำงานตรงตามความถนัด ตลอดจนชีแ้ นะและแก้ไขจุดบกพร่อง
ของพนักงานแต่ละคน เพื่อให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพสูงขึ้น
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังส่งเสริมให้พนักงานมีสมั พันธ์ภาพทีด่ ตี อ่ กันระหว่างพนักงานและผูบ้ ริหารของบริษทั โดยบริษทั มีโครงการเลีย้ ง
อาหารกลางวันทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้พบปะสังสรรค์กันระหว่างพักรับประทานอาหาร
ในส่วนของโรงงาน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นบุคคลากรทีม่ ถี นิ่ ฐานอยูต่ า่ งจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ บริษทั ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของความสัมพันธ์
ในครอบครัวของพนักงาน โดยบริษทั ได้ให้พนักงานได้หยุดยาวประมาณ 5-6 วัน เพือ่ ได้เดินทางกลับถิน่ ฐานภูมลิ ำ� เนา ซึง่ จะเป็น
ช่วงเวลาสอดคล้องกับวันหยุดของบริษัทลูกค้าส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงไม่กระทบกับการด�ำเนินงานของบริษัท
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังให้ความส�ำคัญกับวันเกิดของพนักงานแต่ละคน จึงได้กำ� หนดให้วนั เกิดของพนักงานงานแต่ละคนเป็นวันหยุดพิเศษ
ซึ่งให้พนักงานได้ท�ำกิจกรรมส่วนตัวในวันเกิดกับครอบครัวอีกด้วย

ผู้ถือหุ้น :

บริษทั ได้คำ� นึงถึงผลประโยชน์และสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยได้มกี ารด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกกิจการทีด่ ี ทัง้ ในส่วนของการ
บริหารงาน โดยจัดให้มกี ารประชุมคณะตรวจสอบดูแลควบคุมงานตรวจสอบภายใน มีการประชุมและพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานงานให้
มีศักยภาพมากขึ้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�ำหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็มก�ำลังความสามารถเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ในขณะ
เดียวกันบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวาระส�ำคัญของบริษัทอย่างสม�่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
แต่เมื่อมีเรื่องเร่งด่วน กรรมการของบริษัทมีความยินดีและให้ความร่วมมือในการจัดการประชุมในกรณีเร่งด่วน ดังจะเห็นได้จาก
ปี 2559 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง
นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้การสรรหามีความโปร่งใสและมีค่าตอบแทนที่
เป็นธรรมต่อทุกๆ ฝ่าย

นอกจากนี้บริษัทยังได้ท�ำ WEBSITE เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนได้
ทราบถึงกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษัทผ่านทาง WEBSITE : www. Buildersmart.com
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บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญกับผูถ้ อื หุน้ ในการทีจ่ ะได้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงาน
ราชการต่างๆ รวมถึงส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั
ได้จา้ งทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในเรือ่ งการให้ขอ้ มูลกับตลาดหลักทรัพย์ เพือ่ เป็นทีป่ รึกษาให้กบั บริษทั เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้
ได้รับข้อมูลที่ส�ำคัญครบถ้วน

เจ้าหนี้:

บริษทั ให้ความส�ำคัญในการดูแลเรือ่ งภาระหนีส้ นิ ทัง้ ทีม่ ตี อ่ สถาบันการเงิน และองค์กรเอกชนให้มกี ารจ่ายตรงตามก�ำหนดเสมอมา
ในปีทผี่ า่ นมาบริษทั ได้รบั ความไว้วางใจจากธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งเพิม่ ขึน้ ทัง้ ทีเ่ ป็นสถาบันการเงินเดิม และเป็นสถาบัน
การเงินรายใหม่ ได้ให้ความสนใจในการสนับสนุนเพิม่ เติมกับบริษทั และบริษทั ไม่มปี ญั หาในเรือ่ งการช�ำระหนีค้ รบก�ำหนดกับเจ้าหนีร้ ายใด

คู่ค้า (Supplier) :

บริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเติบโตไปพร้อมๆ กับคูค่ า้ ของบริษทั ไม่วา่ จะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ ทีผ่ า่ นมาบริษทั ได้พฒ
ั นาความสัมพันธ์
ทางการค้าที่ดีเสมอมา เพื่อที่จะให้บริษัทคู่ค้าเติบโตก้าวหน้าควบคู่กันไปกับการเติบโตของบริษัท

สื่อมวลชน :

บริษัทได้ให้ความส�ำคัญในการสื่อสาร-ติดต่องานและให้ข่าวกับสื่อมวลชน โดยบริษัทได้จัดจ้างมืออาชีพในการประสานงานและ
แถลงข่าวกับสือ่ มวลชน และมีการให้ขา่ วอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารให้มคี วามถูกต้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของบริษัท อนึ่งบริษัทได้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนโดยมีการท�ำกิจกรรมการกุศลร่วมกัน และมีการเลี้ยงขอบคุณ
นักข่าวทุกปี

คู่แข่งทางการค้า :

ในธุรกิจยิบซั่มซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายของบมจ. ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม พนักงานขายของบริษัททั้ง 2 ไม่มีการขัดแย้ง
ทางด้านผลประโยชน์ในการขาย เนื่องจากพนักงานขายด�ำเนินงานบนจรรยาบรรณในการขาย ไม่แย่งลูกค้าซึ่งกันและกัน ซึ่งทั้ง
2 มีการตกลงทางการค้าที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งท�ำให้บริษัทและคู่ค้ามีการเติบโตอย่างยั่งยืน
ส�ำหรับแนวทางในการท�ำธุรกิจของบริษัท บริษัทยึดมั่นการด�ำเนินธุรกิจบนหลักธรรมภิบาลโดยจะไม่เอาเปรียบหรือไม่มีนโยบาย
กลัน่ แกล้งคูแ่ ข่งทางการค้า บริษทั เน้นจุดขายทีค่ ณุ ภาพสินค้าเป็นหลัก จึงด�ำเนินธุรกิจโดยให้ความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อคูแ่ ข่ง
ทางการค้า

สิ่งแวดล้อม :

เนื่องจากการผลิตสินค้าของบริษัทมีกระบวนผลิตหลักๆ 2 รูปแบบ กล่าวคือ
1. บริษัทจะน�ำเหล็กเส้นไปผ่านกระบวนการรีด และขึ้นรูป เพื่อใช้เป็นโครงคร่าวผนังและฝ้าเพดาน
2. บริษัทจะท�ำการแปรรูปอลูมิเนียมเส้น โดยการตัดประกอบเป็นบานประตูหน้าต่าง
ในกระบวนการผลิต บริษทั ใช้เครือ่ งจักรทีท่ นั สมัย โดยวัสดุทเี่ หลือจากการผลิต สามารถรีไซเคิลแล้วน�ำกลับมาใช้ได้อกี จึงอาจจะกล่าว
ได้วา่ กระบวนการผลิตของบริษทั ไม่สร้างมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม ประกอบกับทีต่ งั้ โรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม (ซึง่ เป็นพืน้ ทีส่ มี ว่ ง)
ไม่ติดกับเขตชุมชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน
นอกจากนี้ บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญกับการใช้พลังงานสะอาด บริษทั จึงได้จดั ซือ้ รถบรรทุกซึง่ ใช้กา๊ ซ NGV มาใช้ในการจัดส่งสินค้า
ให้กับลูกค้าด้วย
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เริ่มจากแนวคิดของผู้บริหารที่เห็นความส�ำคัญของการศึกษาไทย จึงได้ร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยกว่า
20 ปี จัดตั้งโรงเรียนโบว์มอนท์ ตั้งอยู่ที่อ.บ้านซับใหญ่ จ.ชัยภมิ โดยอยู่ในการดูแลของมูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ
ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการมูลนิธิแห่งนี้ด้วย
กลุ่มผู้ก่อตั้งมีความตั้งใจที่จะให้การศึกษากับเด็กไทยในชนบท ซึ่งส่วนมากพ่อแม่ได้เข้ามาท�ำงานในพื้นที่เมืองหลวง และได้ฝาก
เด็กให้อยู่ในความอุปการะของปูย่ า่ ตายาย ได้มคี ณ
ุ ภาพการศึกษาทีด่ ี จึงได้สร้างโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการเรียนรูอ้ ย่างผสมผสาน
มีการสอนอย่างมีคณ
ุ ภาพ ให้แก่เด็กนักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย พร้อมทัง้ ดูแลเรือ่ งรถโรงเรียนและอาหาร
กลางวันให้กบั เด็กนักเรียน โดยมีเงือ่ นไขให้คณ
ุ พ่อคุณแม่มสี ว่ นร่วมในการออกแรงเพือ่ พัฒนาโรงเรียนเทอมละ 15 ชัว่ โมง โรงเรียน
ดังกล่าวมีทั้งครูที่เป็นคนไทย และชาวต่างชาติ สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 อนาคตจะขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย
หลักสูตรที่สอนได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีครู 14 คน นักเรียนประมาณ 180 คน ซึ่งการบริหารงานและ
การด�ำเนินงานมีค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 8 ล้านบาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือเป็นการรับบริจาคจาก
ผู้ใจบุญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ที่ผ่านมาผู้บริหารและบริษัทได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายกับทางโรงเรียนมาโดยตลอด และอนาคตบริษัทอยู่ระหว่างหาพันธมิตร
ทางธุรกิจที่มีความสนใจในแนวทางเดียวกันสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียนต่อไป
ในปี 2559 บริษัทมีโครงการช่วยเหลือสังคมดังนี้
1. สร้างบ้านพักครูให้กับ โรงเรียนโบว์มอนท์
2. โครงการซือ้ ข้าวจากชาวนาในช่วงทีร่ าคาข้าวตกต�ำ่ จ�ำนวน 10 ตัน และน�ำข้าวสารไปร่วมบริจาคให้กบั สถานรับเลีย้ งเด็กก�ำพร้า
บ้านมหาเมฆ

บริษัทขอกล่าวโดยสรุปว่า ถึงแม้ว่าบริษัทยังไม่มีการก�ำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นลายลักษณ์อักษร แต่บริษัทมี
ความตั้งใจจริงที่จะคืนก�ำไรให้สังคมและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน เพื่อความเติบโตที่ยั่งยืนคู่กับบริษัทตลอดไป

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 204,736,151 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 2,047,361,510 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
เท่ากับ 0.10 บาท มีทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว 169,598,067.60 ล้านบาท
(หมายเหตุ : -ข้อมูลล่าสุด ณ 8 กุมภาพันธ์ 2560)

การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วระหว่างปี
ครั้งที่ 1 : ลดทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนเดิม
1,424,999,875 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
จ�ำนวนเงิน 142,499,987.50 บาท

ลดลง
7,595,753 หุ้น

ทุนจดทะเบียนใหม่
1,417,404,122 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
จ�ำนวนเงิน 141,740,412.20 บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิของหุ้นสามัญเดิม
ด�ำเนินการจดทะเบียน : เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ครั้งที่ 2 เพิ่มทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนเดิม
1,417,404,122 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
จ�ำนวนเงิน 142,499,987.50 บาท

เพิ่มขึ้น
629,957,388 หุ้น

ทุนจดทะเบียนใหม่
2,047,361,510 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
จ�ำนวนเงิน 204,736,151 บาท

วัตถุประสงค์ : เพือ่ การลงทุนในโครงการ Senior Living Project, เพิม่ สภาพคล่องเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้บริษทั และเพือ่ ให้บริษทั
มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น เป็นการสร้างความพร้อมในการระดมทุนส�ำหรับการลงทุนในอนาคต และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (BSM-W2)
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ด�ำเนินการจดทะเบียน : เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ครั้งที่ 3 เพิ่มทุนช�ำระแล้ว (หลังจากบริษัทได้เสนอขายให้กับผู้หุ้นเดิมของบริษัท เมื่อวันที่ 6-13 มิถุนายน 2559)
ทุนช�ำระแล้วเดิม
1,417,404,122 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
จ�ำนวนเงิน 141,740,412.20 บาท
ด�ำเนินการจดทะเบียน : เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559

เพิ่มขึ้น
278,576,554 หุ้น

ทุนจดทะเบียนใหม่
1,695,980,676 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
จ�ำนวนเงิน 169,598,067.60 บาท
มีสว่ นเกินมูลค่าหุน้ จ�ำนวน 109,055,084.60 บาท

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ล�ำดับแรกของบริษัทฯ (รวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์) มีรายชื่อดังต่อไปนี้
รายชื่อ

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

นางพัทยา พิเชฐพงศา
กลุ่มนายสัญชัย เนื่องสิทธิ/1์
กลุ่มนายสุเรช ซูบรามาเนียม/2
นางเกศรา มานะศิลป์
นายเพชร ภาณุพัฒนพงศ์
นายภีม ภาณุพัฒนพงศ์
นายวิชาญ ตรีสุทธาชีพ
น.ส.พิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์
MR.CHRISTOPHER JOHN CARTWRIGHT
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

ร้อยละ

245,063,700
242,500,000
155,268,159
83,627,372
69,574,200
63,010,700
58,155,600
52,500,000
38,194,444
24,508,971
663,577,530
1,695,980,676

14.450
14.299
9.155
4.931
4.102
3.715
3.429
3.096
2.252
1.445
39.127
100.00

หมายเหตุ :
/1
กลุม่ นายสัญชัย เนือ่ งสิทธิ์ ประกอบด้วย นายสัญชัย เนือ่ งสิทธิ์ และนางนริสา เนือ่ งสิทธิ์ (ภรรยา)
/2
กลุม่ นายสุเรซ ซูบรามาเนียม ประกอบด้วย นายสุเรซ ซูบรามาเนียม และนางนวพร สบฤกษ์ (ภรรยา)
(หมายเหตุ : -ข้อมูลล่าสุด ณ 8 กุมภาพันธ์ 2560)

การออกหลักทรัพย์อื่น

ประเภทของหลักทรัพย์ : การออกเสนอขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นรายเดิม (Right Offering)
				 และใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรุ่นที่ 2 (BSM-W2)
สืบเนือ่ งจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2559 ได้อนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนจากจ�ำนวน 1,417,404,122 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ
0.10 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 141,740,412.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำนวน 2,047,361,510 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
เป็นจ�ำนวนเงิน 204,736,151 บาท เพือ่ การลงทุนในโครงการ Senior Living Project อีกทัง้ เป็นการเพิม่ สภาพคล่องเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ให้บริษทั เพือ่ ให้บริษทั มีฐานเงินทุนทีเ่ ข้มแข็งขึน้ เพือ่ สร้างความพร้อมในการระดมทุนส�ำหรับการลงทุนในอนาคต และเพือ่ รองรับ
การใช้สทิ ธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั รุน่ ที่ 2 (BSM-W2) ซึง่ บริษทั ได้ดำ� เนินการจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวนไม่เกิน 314,978,694 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนรุ่นที่ 2 (BSM-W2) ของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
และที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิ
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1. จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวนไม่เกิน 314,978,694 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท เพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั
ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นในจ�ำนวนที่
เกินกว่าสิทธิของตนได้ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท

รายละเอียดเบื้องต้นของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ชนิดของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ : ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
จ�ำนวนที่ออกและเสนอขาย
: 278,576,554 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
: 2 ปี 6 เดือน นับจากวันออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ			
: ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ			
: ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้
						 ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
การใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในวันท�ำการสุดท้ายของเดือนทุกๆ ไตรมาส
บริษัทได้เสนอขายให้กับผู้หุ้นเดิมของบริษัท เมื่อวันที่ 6-13 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเดิมมาใช้สิทธิจ�ำนวน 278,576,554 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้หุ้นที่ออกและเรียกช�ำระแล้วของบริษัทเป็นจ�ำนวน 1,695,980,676 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
เป็นจ�ำนวนเงิน 169,598,067.60 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจ�ำนวน 109,055,084.60 บาท ซึ่งบริษัทได้ด�ำเนินการ
จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรุ่นที่ 2 (BSM-W2) มีจ�ำนวน 278,576,554 หน่วย ตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้จากการ
ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

ประเภทของหลักทรัพย์ :

หุ้นกู้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้อนุมัติการออกจ�ำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ดังนี้ :
วงเงินไม่เกิน 200,000,000 ล้านบาท หรือ เทียบเท่าในเงินสกุลอืน่ ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ประเภทมีหรือไม่มหี ลักประกัน ชนิดทยอย
คืนเงินต้นหรือคิดเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบก�ำหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
โดยวิธีเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุน โดยทั่วไปและ/หรือ เสนอขายในกรณีจ�ำกัด และ/หรือ เสนอ
ขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ เสนอขายในกรณีจ�ำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/
หรือ ผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้ งทุนทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ และ/หรือ ผูล้ งทุนอืน่ ใดทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนจะได้
ประกาศก�ำหนด ไม่ว่าทั้งจ�ำนวนหรือแต่บางส่วน โดยเสอนขายคราวเดียวหรือ หลายคราวก็ได้
ในปี 2559 บริษทั ได้ออกห้นกูช้ นิดระบุชอื่ ผูถ้ อื ไม่มหี ลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิทธิ ระยะเวลา 1 ปี มูลค่า 100 ล้านบาท โดยรายละเอียด
ของหุ้นกู้ เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 16 เรื่องหุ้นกู้
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โครงสร้าง
การจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้ หมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล

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

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

ต�ำแหน่ง

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

หมายเหตุ: นางพรรษชล กุศลภุชฌงค์ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการบริษทั

กรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
นายสุเรซ ซูบรามาเนียม, นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ และนายหยาง ชวน โมห์ โดยกรรมการ 2 ใน 3 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราส�ำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน
2. ดร. ธีรธร ธาราไชย
3. น.ส.ฐิติยา วงศ์จิรชัย

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:
กรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูท้ างด้านบัญชี-การเงิน คือ นายมาร์ค เดวิด เรมมีแจน
โดยมี นางพรรษชล กุศลภุชฌงค์ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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ชื่อ-สกุล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล

1.
2.
3.
4.

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

ต�ำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: นางพรรษชล กุศลภุชฌงค์ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารตามนิยามของ กลต. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล

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

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
นายหยาง ชวน โมห์
นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ
นางสาวพัชรี เก๊อะเจริญ
นางพรรษชล กุศลภุชฌงค์
นางรชนีกร สันคนาภรณ์
นางสาวนนทชา พรเพิ่มสุข

ต�ำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายต่างประเทศ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: รายชือ่ ผูบ้ ริหารตามการปรับโครงสร้างการบริหาร ณ ปี 2559
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ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
นางสาวนนทชา พรเพิ่มสุข
ผู้จัดการอาวุโส

นายหยาง ชวน โมห์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบัญชี
นางสาวพัชรี เก๊อะเจริญ
ผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายขายในประเทศและการตลาด
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นางรชนีกร สันคนาภรณ์
ผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์
นางสาวนนทชา พรเพิ่มสุข
ผู้จัดการอาวุโส

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายขายต่างประเทศ
นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ
ผู้อ�ำนวยการ

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)

47

ฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัท
นางพรรษชล กุศลภุชฌงค์
ผู้จัดการอาวุโส

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางพรรษชล กุศลภุชฌงค์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อท�ำหน้าที่จัดการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และจัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานประจ�ำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยเลขานุการบริษทั ทีค่ ณะกรรมการแต่งตัง้ ขึน้ เป็นผูท้ คี่ ณะกรรมการ
เห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรูค้ วามสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษทั (รายละเอียดคุณสมบัตปิ รากฎตามเอกสารแนบ 1)

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ในปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และ
โบนัสกรรมการ รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 1,318,155.04 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 2558
ปี 2559
(ล้านบาท) (ล้านบาท)

0.38
0.36
0.36
0.36
0.34
0.38
0.36
0.16

0.18
0.16
0.16
0.16
0.16
0.18
0.16
0.16

หมายเหตุ: การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 เป็นไปตามมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2559 อนุมตั กิ ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น และเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทน
ผู้บริหารค�ำนวณตามโครงสร้างผู้บริหารล่าสุด ปรับปรุงระหว่างปี 2559 โดยจ�ำนวนผู้บริหารที่เข้าหลักเกณฑ์ค�ำนิยาม
ผู้บริหาร ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2558 จ�ำนวน 6 คน และ ในปี 2559
จ�ำนวน 7 คน โดยมีค่าตอบแทนผู้บริหารดังนี้
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เงินเดือน
โบนัส
คอมมิชชั่น
อื่นๆ
รวม
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ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่ ไม่ ใช่ตัวเงิน
-ไม่มี

ปี 2558
ปี 2559
(ล้านบาท) (ล้านบาท)

10.0
1.00
0.82
0.87
12.69

12.79
1.50
0.93
1.24
16.47

จ�ำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีบุคลากรที่แบ่งออกเป็นสายงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
บมจ.บิวเดอสมาร์ท

บจก.บิวเดอสมาร์ท
บจก.อินสตอลไดเรค คอนสตรัคชัน่ ซิสเต็ม

บจก. ดีแอนด์ดับบ
ลิว (เอเชีย)

บจ. แสนสรา
ดีเวลลอปเมนท์

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59

- พนักงานประจ�ำ 116 คน 115 คน
- พนักงานรายวัน 0 คน
คน
รวม
116 คน 115 คน

4 คน
0 คน
4 คน

3 คน
คน
3 คน

0 คน
0 คน
0 คน

0 คน 79 คน 77 คน
0 คน 0 คน 0 คน
0 คน 79 คน 77 คน

0 คน
0 คน
0 คน

8 คน
0 คน
8 คน

ค่าตอบแทนบุคลากร

ค่าตอบแทนบุคลากรในปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แบ่งออกเป็นสายงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
บมจ.บิวเดอสมาร์ท
(หน่วย : ล้านบาท)

บจก.บิวเดอสมาร์ท บจก. ดีแอนด์ดบั บลิว
บจก.อินสตอลไดเรค คอนสตรัคชัน่ ซิสเต็ม
(เอเชีย)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559
(ปรับปรุง)
(ปรับปรุง)
(ปรับปรุง)
(ปรับปรุง)

ค่าตอบแทนพนักงาน
ประจ�ำ (เงินเดือน
โบนัส คอมมิชชั่น*
และเงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ)
65.73 65.39
ค่าตอบแทนของ
ลูกจ้างรายวัน (ค่าจ้าง)
รวม
65.73 65.39

บจ. แสนสรา
ดีเวลลอปเมนท์
ปี 2558

ปี 2559

8.02

2.03

0.03

- 28.36 30.51

-

3.51

8.02

2.03

0.03

- 28.36 30.51

-

3.51

หมายเหตุ: บริษทั ฯ มีขอ้ ก�ำหนดในการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ ให้พนักงานฝ่ายขาย โดยวิธกี ารค�ำนวณจะขึน้ กับข้อตกลงทีท่ ำ� ไว้กบั บริษทั ซึง่ บริษทั จะจ่าย
ค่าคอมมิชชัน่ เข้าบัญชีเงินเดือนให้ทกุ งวดสิน้ เดือน

บริษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพาทด้านแรงงานใดๆ รวมถึงไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงจ�ำนวนพนักงานอย่างมีนยั ส�ำคัญ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีทผี่ า่ นมา

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษทั ฯ มีการจัดอบรมพนักงานให้มคี วามรูค้ วามสามารถตามลักษณะงานของแต่ละฝ่าย โดยมีการจัดอบรมเพิม่ เติมความรู้ และ
วิวัฒนาการใหม่ๆ ตามความเหมาะสมของงานแต่ละฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้
ภายในองค์กรเป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอในเรือ่ ง ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษทั ตลอดจนให้ความรูใ้ นการติดตัง้ สินค้าของบริษทั แก่พนักงาน
และบุคคลภายนอกที่สนใจ นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้อบรมทั้งในและนอกสถานที่อีกด้วย
(หน่วย : บาท)

ปี 2558

ปี 2559

ค่าฝึกอบรมภายนอก - ภายในบริษัท
ค่าฝึกอบรมต่างประเทศ
รวม

79,463 1,302,890.13
79,463 1,302,890.13
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในปี 2558-2559 สามารถแสดงได้ดังตาราง

การก�ำกับดูแล
กิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและปฏิบตั ติ ามหลักการและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการ เพือ่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็นผูถ้ อื หุน้ ,
ผู้มีส่วนได้เสีย, คณะกรรมการ, คณะผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัท ซึ่งมีสาระส�ำคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
รวมถึงได้อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ จึงได้มีการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1) บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าการด�ำเนินงานของกิจการอย่างสม�่ำเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จะเลือกใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางไปได้สะดวก รวมถึงวันและเวลาที่เหมาะสม
3) บริษทั จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอในการพิจารณา
ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับของบริษทั ฯ และ/หรือตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และก�ำหนดให้มคี วามเห็นของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณา
ลงมติของผูถ้ อื หุน้ ในทุกๆ วาระการประชุม รวมถึงก�ำหนดให้มคี วามเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระส�ำคัญๆ
หรือตามที่กฎหมายก�ำหนด
4) ก่อนเริม่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้ถอื ปฏิบตั ิให้มกี ารแถลงแก่ผถู้ อื หุน้ ให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษทั การด�ำเนิน
การประชุม วิธกี ารใช้สทิ ธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทัง้ การตัง้ ค�ำถามใดๆ ต่อทีป่ ระชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม โดยประธานทีป่ ระชุม กรรมการ และกรรมการทีด่ �ำรงต�ำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล
ตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ ทั้งนี้ประธานกรรมการที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม โดยจะก�ำหนดเวลาในการ
ประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
5) หลังเสร็จสิน้ การประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะท�ำการแจ้งมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันทีกอ่ นตลาดหลักทรัพย์ฯ
เปิดท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัท จะมีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาที่ประชุมถูกต้อง
ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม การแจงคะแนนนับทุกๆ วาระ และข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นทีส่ ำ� คัญ
เป็นต้น เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ โดยจะจัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559

50

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทให้ความส�ำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยมีการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1) บริษทั จะจัดส่งหนังสือมอบอ�ำนาจโดยเสนอรายชือ่ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณาคัดเลือกเป็น
ผู้รับมอบอ�ำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้นและลงมติในวาระต่างๆ แทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยตนเองได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงมติในแต่ละวาระได้เอง
2) กรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ รายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษทั เพือ่ ขอเสนอให้เพิม่ วาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ไม่นอ้ ยกว่า
3 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็นประโยชน์
ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น ทางบริษัทมีนโยบายที่จะอ�ำนวยความสะดวกในการน�ำเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยจะด�ำเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
3) กรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ รายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษทั เพือ่ ขอเสนอชือ่ บุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั โดยได้แจ้งความประสงค์
ผ่านมายังบริษัท พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชือ่ มาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะพิจารณาบุคคลดังกล่าว
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทนกรรมการทีค่ รบก�ำหนดออกตามวาระในแต่ละปี และน�ำเสนอเข้าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาลงมติตอ่ ไป
4) บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลส�ำคัญอันมีผลต่อการลงทุน โดยบริษัท
จะแจ้งมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีกอ่ นตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดท�ำการซือ้ ขายหลักทรัพย์
รอบถัดไป กรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั จึงไม่มโี อกาสใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์แห่งตน อีกทัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารบริษัท
จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต.

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และได้ก�ำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิ
ตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า กิจการคู่ค้า ตลอดจนสังคมจะ
ได้รบั การดูแล นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผูม้ สี ว่ นได้เสียในกลุม่ ต่างๆ เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินกิจการต่อไปได้
ด้วยดี มีความมั่นคงโดยตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความส�ำเร็จในระยะยาว โดยบริษัทมีแนวทางการ
ปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกัน
เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัท
ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อท�ำลายคู่แข่งทางการค้า
มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทัง้ ให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพือ่ เกือ้ กูลสังคมในวาระ
และโอกาสที่เหมาะสม
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หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอืน่ ๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายก�ำหนด
อย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั้น บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ คือ
1) ข้อมูลเผยแพร่และข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
2) ข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ www.setsmart.com ซึ่งบริษัท น�ำส่งข้อมูลงบการเงินทุกครั้งพร้อมกับข้อมูลที่จัดส่งไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 โดยสามารถ
ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท คือ 0-2683-4900

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
คณะกรรมการได้มสี ว่ นร่วมในการก�ำหนด และ/หรือให้ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ของบริษัทตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ ง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการด�ำเนินการอย่าง
สม�่ำเสมอ
คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจ�ำนวน 4 ท่าน และกรรมการบริษัทที่
ไม่ได้มาจากฝ่ายบริหารจ�ำนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้ก�ำหนดขอบเขตและ
อ�ำนาจในการด�ำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทมีนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และน�ำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนี้
1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ให้กับบริษัทได้
3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ
4) เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษทั จะจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั และด�ำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
บริษทั มหาชนจ�ำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิม่ ตามความจ�ำเป็น โดยประธานกรรมการ
ในฐานะประธานในทีป่ ระชุมจะส่งเสริม ให้มกี ารใช้ดลุ ยพินจิ ทีร่ อบคอบและจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการประชุม เพือ่ ทีจ่ ะให้
ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาส�ำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยบริษัทจะน�ำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมพร้อมทั้ง
ก�ำหนดให้กรรมการมีหน้าทีต่ อ้ งเข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ เว้นแต่กรณีทมี่ เี หตุจำ� เป็น นอกจากนีบ้ ริษทั จะมีการบันทึก
การประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดท�ำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบการเงินรวม
ของบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัด
ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและเป็นทีย่ อมรับ และถือปฏิบตั ิ
อย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ ได้ใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังในการจัดท�ำและดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริษทั จะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าที่ รวมทัง้
พบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยหลักสูตรเบือ้ งต้น
ที่กรรมการบริษัทเข้าร่วมสัมมนาเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร
Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อน�ำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัท ต่อไป

คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร

โดยมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษทั ต้องปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ำกับ
ดูแลการบริหารการจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจ
ว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้น ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด
3. คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจแต่งตัง้ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารหนึง่ คนหรือหลายคน และ/หรือต�ำแหน่ง
อืน่ ใด ให้ดำ� รงต�ำแหน่งภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการอาจก�ำหนดขึน้ และคณะกรรมการอาจมอบหมายหรือก�ำหนด
อ�ำนาจให้แก่บคุ คลดังกล่าวนัน้ ตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรซึง่ เป็นอ�ำนาจทีต่ ามกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษทั
มิได้ก�ำหนดไว้ว่าเป็นอ�ำนาจของผู้ถือหุ้น

5. คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และควบคุมก�ำกับดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลรวมทัง้ จัดท�ำรายงานต่างๆ
ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก�ำหนด
6. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดย
จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและด�ำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
7. คณะกรรมการมีหน้าทีจ่ ัดให้มกี ารจัดท�ำรายงานทางการเงินและต้องจัดให้มผี ู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน
รายงานทางการเงินนั้นให้เสร็จก่อนจะมีการน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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4. คณะกรรมการมีอำ� นาจเลือกตัง้ กรรมการจ�ำนวนหนึง่ เป็นคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทีป่ รึกษา
อื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อด�ำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายหลายก็ได้

8. การด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษทั ในเรือ่ งดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระท�ำได้กต็ อ่ เมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
(ค) การท�ำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ ำ� คัญ การมอบหมายให้
บุคคลอืน่ ใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การแบ่งผลก�ำไร
ขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
ทัง้ นี้ กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในเรือ่ งนัน้
นอกจากนีค้ ณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลให้บริษทั หรือบริษทั ย่อยปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดและประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทัง้ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกีย่ วกับการท�ำรายการเกีย่ วโยงกัน หรือรายการเกีย่ วกับ
การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
กรรมการบริษัทมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของ
ปีที่ได้รบั การแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปีถดั ไป กรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั การเสนอชือ่
และแต่งตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้
ทัง้ นี้ การมอบอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั นัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจ
ช่วงทีท่ ำ� ให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษทั สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ยิ ามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ส�ำหรับทัง้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบตามข้อก�ำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเพียงพอและเชื่อถือได้
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
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3) สอบทานการปฏิบตั ขิ องบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเี่ กิดรายการเกีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
7) จัดท�ำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั โดย 1 ปี ในทีน่ ี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ของปีทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปีถดั ไป กรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั การเสนอชือ่
และแต่งตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบายต่างๆ ดังนี้
(ก) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการสรรหากรรมการ หรือผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ตัง้ แต่ตำ� แหน่งรองกรรมการ
ผู้จัดการขึ้นไป
(ข) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ ที่ให้แก่ กรรมการ หรือผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั เฉพาะต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการขึ้นไปโดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือก และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั
(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 ารณาปรับผลตอบแทน
ประจ�ำปีโดยได้ค�ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอ�ำนาจสั่งการ วางแผน และด�ำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด
2. ก�ำหนดกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
3. ก�ำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
4. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัท
5. มีอำ� นาจพิจารณาก�ำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายทีบ่ งั คับใช้อยู่
ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ก�ำหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหาร
ซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใด ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ซึง่ การอนุมตั ริ ายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดังกล่าวอาจต้องด�ำเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งหลักเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิดเผยรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

55
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559

6. มีอ�ำนาจในการอนุมัติตามขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ�ำนาจด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ
ข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดอ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถสรุปได้ดังนี้
1. เป็นผูบ้ ริหารจัดการและควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั และรายงานการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการบริษัท ทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน
2. ด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย
3. เป็นผู้ก�ำหนดและก�ำกับดูแลการด�ำเนินการโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
4. มีอ�ำนาจในการอนุมัติตามขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย
5. เป็นผูพ้ จิ ารณาเรือ่ ง กลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษทั เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ตามล�ำดับความส�ำคัญ
6. มีอำ� นาจจ้าง แต่งตัง้ ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก�ำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำ� เหน็จรางวัล ขึน้ เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส
ส�ำหรับพนักงานทุกระดับ ตามนโยบายการก�ำหนดค่าตอบแทน
7. มีอำ� นาจด�ำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับสถาบันการเงินตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
8. ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร
ทัง้ นี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอ�ำนาจ และ/หรือ
การมอบอ�ำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอ�ำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้
ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการใน
ลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
รายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถกระท�ำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

สถิติการเข้าประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้
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รายชื่อกรรมการ

ปี 2559

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

5/5 ครั้ง
5/5 ครั้ง
5/5 ครั้ง
5/5 ครั้ง
5/5 ครั้ง
5/5 ครั้ง
4/5 ครั้ง
4/5 ครั้ง

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีการจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวัน
ประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและ
ประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้ก็ได้

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม / จ�ำนวนครั้งการประชุม

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

4/4 ครั้ง
4/4 ครั้ง
4/4 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : มีการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม / จ�ำนวนครั้งการประชุม

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

1/1 ครั้ง
1/1 ครั้ง
1/1 ครั้ง
1/1 ครั้ง

หมายเหตุ
ในการประชุมแต่ละครัง้ คณะกรรมการได้รบั เบีย้ ประชุม เป็นค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ต่อครัง้ การประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท

สรุปอ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร

ในปี 2559 คณะกรรมการได้พจิ าณาทบทวนอ�ำนาจการอนุมตั ิ โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2559 เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2559
ได้มติอนุมัติอ�ำนาจของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทดังนี้
รายการธุรกรรมการค้าปกติ :
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผูม้ อี ำ� นาจพิจารณาและบริหารงานในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานตาม
ปกติของบริษัท แต่ถ้าขนาดของรายการใหญ่มากกว่า 50 ล้านบาท จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป
รายการธุรกรรมซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ :
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย :
ถ้าขนาดของเงินให้กู้ยืมสะสมรวมกันมากกว่า 30 ล้านบาทให้อยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่ถ้าน้อยกว่า 30 ล้านบาท ให้อยู่
ในดุลยพินิจของกรรมการบริหาร โดยการให้กู้แต่ละครั้งจะต้องชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการรับทราบทุกครั้ง
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รายการ (ต่อครั้ง)

ธุรกรรมปกติ
มูลค่ามากกว่า 50 ลบ.
มูลค่าระหว่าง 20-50 ลบ.
มูลค่าระหว่าง 5-20 ลบ.
มูลค่าระหว่าง 1-5 ลบ.
มูลค่าไม่เกิน 1 ลบ.
ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
ทุกขนาดของรายการ
ให้เงินกู้ยืมบริษัทในเครือ
มูลค่าสะสมมากกว่า 30 ลบ.
มูลค่าสะสมระหว่าง 10-30 ลบ.
มูลค่าสะสมน้อยกว่า 10 ลบ.
เงินลงทุน / เงินฝาก

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

x
x

ประธาน
ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหารเงิน
(CEO)
(CFO)
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย

ให้แจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป
x
x
x

x
x
x
x
เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการอนุมัติ

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเข้าท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท อ�ำนาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ์การท�ำ
“รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน”ตามมาตรา 89/12 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 ประกาศตลาด
หลักทรัพย์ฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ควบคู่ด้วย
ในกรณีทบี ริษทั หรือบริษทั ย่อยท�ำรายการซือ้ หรือขายสินทรัพย์ อ�ำนาจอนุมตั จิ ะต้องพิจารณาเกณฑ์การท�ำ “รายการได้มา จ�ำหน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์” ตามมาตรา 89/29 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่องการได้มาจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ควบคู่ด้วย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
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บริษทั ฯ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาขึน้ มาท�ำหน้าที่โดยเฉพาะ ทัง้ นีบ้ คุ คลที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ต้องเป็นบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตคิ รบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15
ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อก�ำหนดเกี่ยวกับผู้บริหาร
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ต้องไม่มีประวัติกระท�ำผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
ก่อนวันยื่นค�ำขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ ค�ำสัง่ มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา ดังนี้

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. ให้บริษทั ฯ มีคณะกรรมการของบริษทั เพือ่ ด�ำเนินกิจการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามกฎหมายก�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 กรณี
เลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�ำนวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
และกรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่ง
ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนาน
ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริษทั ฯ โดยการลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษทั ฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหุน้
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน
โดยบุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน
มติของคณะกรรมการในการแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับใน
กิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
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องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

1. เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกสมาชิก 1 ท่าน ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช�ำนาญที่เหมาะสมต่อภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความรู้และความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
4. คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อท�ำหน้าที่ปฏิบัติงานในเรื่องเกี่ยว
กับการจัดเตรียมข้อมูล วาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดท�ำรายงานกิจกรรม และอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
มอบหมาย

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่ืนค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานหรือวันที่ได้รับ
แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษา
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาต
ต่อส�ำนักงานหรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานหรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานหรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้น
ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัตขิ า้ งต้น อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษทั ต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษทั ทีม่ คี ณุ สมบัตคิ รบถ้วนและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษทั มหาชนจ�ำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ที่กำ� หนด
ไว้ดังนี้
1. เป็นกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงาน และไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำจากบริษทั
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นกรรมการทีไ่ ม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (หมายความรวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส และโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เป็นต้น)
6. สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดย
ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง (หมายความรวมถึง ผู้ที่มีความ
สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท จนท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้
ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยส�ำคัญ เป็นต้น) หรือญาติสนิทกับบุคคลดังกล่าว
7. มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยไม่ตอ้ งค�ำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือต�ำแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มใดๆ รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่
จะท�ำให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือผู้บริหารจ�ำนวนหนึ่งตามที่
เห็นสมควร
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8. สามารถอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเพิม่ พูนความรูเ้ กีย่ วกับ
การด�ำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการท�ำงาน

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษทั ฯ มีการแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็นกรรมการในบริษทั ย่อย โดยบริษทั ฯ ได้กำ� หนดระเบียบปฏิบตั ิให้การเสนอชือ่ และใช้สทิ ธิออกเสียง
ดังกล่าวต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ด้วย โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการในบริษทั ย่อย มีหน้าทีด่ ำ� เนินการ
เพือ่ ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของบริษทั ย่อย นอกจากนีก้ ารท�ำรายการเกีย่ วโยง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรือการท�ำรายการ
ส�ำคัญอืน่ ๆ ให้ใช้หลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ำรายการในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ รวมถึง
มีการก�ำกับดูแลให้มกี ารจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อยในรูปแบบเดียวกันกับบริษทั ฯ เพือ่ บริษทั ฯสามารถตรวจสอบ
และน�ำมาจัดท�ำงบการเงินรวมได้ทันตามก�ำหนด

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ส�ำหรับการดูแลเรื่องการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวด
ในการเปิดเผยข้อมูลทางด้านแผนงานบริษัท รวมถึงข้อมูลทางด้านการบัญชีและการเงิน เนื่องด้วยบริษัทยึดมั่นในกฎ ระเบียบ
และข้อปฏิบตั ิ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด ซึง่ บุคลากรของบริษทั ไม่สามารถน�ำข้อมูลภายใน
ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ นอกจากได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
ส�ำหรับข้อมูลทางการบัญชีและการเงินมีการจัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่สามารถดูข้อมูลได้ต้องเป็นผู้มีอ�ำนาจและ
หน้าที่ ซึง่ บริษทั ได้มกี ารก�ำหนดรหัสผ่านโดยเฉพาะบุคคล และไม่อนุญาตให้มกี ารเปิดเผยแก่ผใู้ ด ทัง้ นีส้ ำ� หรับข้อมูลสรุปทัง้ หมด
และข้อมูลบัญชีการเงินที่ตรวจสอบจะอยู่ในความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
โดยจะมีการเปิดเผยต่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากการผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่ง
เป็นขณะเดียวกันหรือหลังจากทีบ่ ริษทั ได้แจ้งและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูบ้ ริหารของบริษทั ทุกท่านมีความ
เคารพ ยึดมั่น และถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด และที่ผ่านมาไม่พบว่ามีการน�ำ
ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหารแต่อย่างใด
บริษทั ได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ของตนเอง คูส่ มรส และ
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ตลาดจนรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนด
โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริษัทมีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับญาติพี่น้อง การเข้าไป
เป็นผูถ้ อื หุน้ ในนิตบิ คุ คลอืน่ ใด หรือการเข้าไปเป็นกรรมการในนิตบิ คุ คลอืน่ ใด เป็นต้น ซึง่ บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งการเปลีย่ นแปลง
ข้อมูลส�ำคัญให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 7 วันนับจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นข้อมูล
ล่าสุดเสมอ เลขานุการบริษทั จะน�ำเสนอต่อประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบเพือ่ ทราบภายใน 7 วันนับจากได้
รับแจ้ง รวมทั้งได้มีข้อก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้บริษัททราบทันทีกรณีที่บริษัทมีการพิจารณาเข้าท�ำธุรกรรมใดๆ
ก็ตามกับบุคคลเกีย่ วข้องของกรรมการและผูบ้ ริหาร ซึง่ อาจจะเข้าเกณฑ์รายการเกีย่ วโยงกัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เลขานุการ
บริษัทแจ้งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อด�ำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ฝ่าฝืนข้อก�ำหนด ข้อบังคับ และกฎระเบียบของบริษัท บริษัทจะด�ำเนิน
การลงโทษ ตามที่ได้ก�ำหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้จา่ ยค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดบัญชีปี 2560 ให้แก่ บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด
ดังนี้
(หน่วย : บาท)
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

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

330,000
65,000
85,000
45,000
40,000
20,000
585,000

366,000
25,000
93,500
20,000
80,000
20,000
604,500

570,000

570,000
30,000
165,000

570,000
1,100,000
790,000

765,000
1,350,000
900,000

624,000
30,000
181,500
60,000
895,500
1,500,000
990,000

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
1.6 บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
1.7 บริษัท แสนสรา ไลฟ์สไตล์ เซอร์วิส จ�ำกัด
รวมค่าสอบบัญชีประจ�ำปี

530,000

2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล

2.1 BSM และงบการเงินรวม
2.2 บจก. อินสตอลไดเรค
2.3 บจก. ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย)
2.4 บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
รวมค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น
งบเฉพาะบริษัท BSM

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)
- ไม่มี -

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559
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รายการ
ระหว่างกัน
บริษัทฯ มีการท�ำรายการกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันและอาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่เกิด
ขึ้นกับกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ซึ่งรายการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันในปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีรายละเอียดดังนี้
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจมี
: คณะบุคคลสบฤกษ์ โดย นายทองเติม สบฤกษ์ ผู้จัดการคณะบุคคล
ความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์
ลักษณะความสัมพันธ์
: นายทองเติม สบฤกษ์ เป็นบิดาของนางนวพร สบฤกษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
และเป็นภรรยานายสุเรซ ซูบรามาเนียม
รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
: ต่อสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส�ำหรับใช้เป็นส�ำนักงานและคลังสินค้า
มูลค่ารายการ
: สัญญาเช่าฉบับที่ 1
สัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2558 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
คิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 165,150 บาท เนือ้ ทีท่ ง้ั หมด 725 ตารางวา (ตารางเมตรละ 57 บาท)
สัญญาเช่าฉบับที่ 2
สัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คิดอัตรา
ค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท เนื้อที่ทั้งหมด 375 ตารางวา (ตารางเมตรละ 67 บาท)
เหตุผลและความจ�ำเป็น
: ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวใช้เป็นส�ำนักงานและคลังเก็บสินค้า มีการพิจารณาต่อสัญญา
ทุก 3 ปี โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการท�ำรายการดังกล่าว

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายการระหว่างกันของบริษทั ฯกับบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์เกีย่ วโยงกัน ได้ให้ความเห็นในการ
ต่อสัญญาดังนี้
•

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559
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จากการพิจารณาเปรียบเทียบราคาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันเปรียบเทียบกับราคา
ตลาด พบว่าอัตราค่าเช่าโดยทั่วไปของส�ำนักงานและคลังสินค้าในบริเวณใกล้เคียงกันเท่ากับ 100-150 บาท/ตร.ม./เดือน
ซึ่งถือว่าเป็นอัตราค่าเช่าที่ได้ต่อสัญญาในครั้งนี้ต�่ำกว่าอัตราค่าเช่าตามราคาตลาด ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากเป็นการเช่า
พื้นที่ขนาดใหญ่ และเป็นการเช่าพื้นที่อย่างต่อเนื่องมานานหลายปี และเป็นสัญญาเช่าระยะยาว ดังนั้นคณะกรรมการตรวจ
สอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต บริษทั ฯ จะขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของการท�ำ
รายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้
บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะท�ำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี
(Annual Report) ของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรณีที่บริษัท มีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายที่จะก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าปกติและมี
ราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทฯ จะขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจ
สอบเกี่ยวกับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของการท�ำรายการนั้น

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพือ่ เป็นการคุม้ ครองผูล้ งทุน ในอนาคตหากมีรายการระหว่างกันของบริษทั เกิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการหรือผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อดูแลให้
รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุตธิ รรมและมีนโยบายการก�ำหนดราคาทีเ่ หมาะสม โดยคณะกรรมการบริษทั จะต้องปฏิบตั หิ น้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อก�ำหนดของตลาด

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
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การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับบริษัทผู้สอบบัญชี ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2560 เพือ่ ร่วมกันสอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในส�ำหรับปี 2559 ซึง่ จากการสอบทาน
ผลงานการควบคุมภายในของบริษทั และบริษทั ย่อยตลอดปี 2559 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารตรวจสอบการควบคุม
ภายใน ในส่วนงานที่เกี่ยวกับการควบคุมเครดิต, สินค้าคงคลัง, การจัดซื้อ, การควบคุมงบประมาณ และการตั้งส�ำรองหนี้ของ
บริษัท พบว่าบริษัทมีการปรับปรุงการควบคุมภายในส�ำหรับส่วนงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในภาพรวมบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในดีขนึ้ และเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้ปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดและข้อผูกพันต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ปี 2559 บริษัทได้มีการก�ำหนดโครงสร้างองค์กรในแต่ละบริษัทที่ชัดเจนมากขึ้น โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในแต่ละบริษัท ท�ำให้มีสามารถดูแลการด�ำเนินงานภายในของแต่ละบริษัทได้อย่างใกล้ชิด
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่ละบริษัทมีการรายงานผลประกอบการของบริษัทให้คณะกรรมการ
รับทราบเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละบริษัทยังได้ร่วมแสดงความเห็นในการแก้ไขปัญหาของ
กลุม่ บริษทั ร่วมกัน และได้รว่ มปรึกษากับคณะกรรมการเพือ่ ขอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆเป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอ ท�ำให้คณะกรรมการ
รับทราบทิศทางและแผนงานในการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนทราบปัญหา แนวทางการแก้ไข ของบริษัทในกลุ่มอย่างใกล้ชิด
ส�ำหรับการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารและคณะผู้บริหารบริษัทจะร่วมกันพิจารณา และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอก
และภายในองค์กรอย่างต่อเนือ่ งในทุกมุมมองทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และต่อการด�ำเนินงานของแต่ละ
แผนก และได้มีการติดตามสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิด พร้อมกับแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
และปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ก�ำหนดไว้
ในปี 2559 คณะกรรมการได้มกี ารทบทวบอ�ำนาจอนุมตั ขิ องฝ่ายบริหารใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจปัจจุบนั ของกลุม่
บริษัทฯ มากขึ้น
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รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ อาทิ การก�ำกับดูแลให้งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และ
ได้แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระตามที่พึงจะเป็น และได้มีการพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ในการสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2559 โดยเน้นการปฎิบตั ติ ามมาตราฐานบัญชีและการเปิดเผยงบการเงินอย่างเพียงพอ
รวมทัง้ ฟังการชีแ้ จงและได้ซกั ถามผูส้ อบบัญชีจนเป็นทีพ่ อใจว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามทีค่ วรและได้จดั ท�ำตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการก�ำกับดูแลและทบทวนระบบการตรวจสอบภายในในส่วนงานที่เกี่ยวกับการควบคุม
เครดิต, สินค้าคงคลัง, การจัดซื้อ, การควบคุมงบประมาณ และได้ทบทวนวิธีการตั้งส�ำรองหนี้ของบริษัท ให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาร่วมกับบริษทั ผูส้ อบบัญชี เพือ่ สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฎิบัติงานให้ดีขึ้น ซึ่งจากการสอบทานพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย มีการปรับปรุงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบตั หิ น้าทีต่ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ด้วยความรู้
ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทส�ำหรับปี 2559 มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีที่รองรับทั่วไป และมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในส�ำหรับภาพรวมของบริษัทว่า บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม บริษัทปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทั มีการพัฒนาปรับปรุงดีขนึ้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
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นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการก�ำกับดูแลให้รายงานทางการเงินประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ
จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งเปิดเผย
ข้อมูลที่ส�ำคัญเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท�ำหน้าทีส่ อบทานให้บริษทั ฯ และมีการรายงานทางการเงินและการด�ำเนินงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม
มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งได้สอบทาน ระบบการควบคุมภายใน และ
มีการก�ำกับดูแลที่เหมาะสม ตามที่ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเชือ่ มัน่ ว่างบการเงินของ บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงานทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในสาระส�ำคัญแล้ว
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สุเรซ ซูบรามาเนียม
ประธานกรรมการบริษัท
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งบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท บิวเดอร์ สมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และ เฉพาะของบริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงิ นเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและงบกาไร
ขาดทุ นและก าไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จอื่ นเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระ
บรมราชูปถัมภ์ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งสาคัญ ในการตรวจสอบคื อ เรื่ องต่ า งๆ ที่ มี นัย สาคัญ ที่ สุด ตามดุ ล ยพิ นิจ เยี่ย งผูป้ ระกอบวิชาชี พ ของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี ปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
ค่ าเผือ่ การลดมูลค่ าสินค้ าคงเหลือ
ความเสี่ยง
กลุ่มบริ ษทั มีสินค้าคงเหลือจานวน 101.75 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อ
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ข้าพเจ้าให้ความสาคัญกับการพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
เนื่องจากผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจานวนค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่เหมาะสมสาหรับสิ นค้าล้าสมัย
และสิ นค้าที่คา้ งนาน
วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานที่ผบู ้ ริ หารใช้ในการคานวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า โดย
-

เข้าร่ วมการตรวจนับสิ นค้าคงเหลือประจาปี
สุ่ มทดสอบสิ นค้า เพื่อให้มนั่ ใจว่าต้นทุ นที่ บันทึ กในบัญชี ตรงกับใบกากับสิ นค้า และมีการปั นส่ วนค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับสิ นค้าดังกล่าวอย่างถูกต้อง
เปรี ยบเทียบต้นทุนสิ นค้ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับสุทธิ ซึ่งคานวณจากราคาขายภายหลังสิ้นปี
วิเคราะห์ปริ มาณสิ นค้าที่ คงเหลือและการเคลื่อนไหวของสิ นค้า เพื่อระบุ สินค้าที่ คา้ งนานหรื อสิ นค้าที่ ไม่มีการ
เคลื่อนไหว
พิจารณาความเหมาะสมของการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้า

ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี 2559 แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจาปี นั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี
2559 จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
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ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการคื อ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูท้ ี่มีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผย
เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึงการใช้วธิ ีการที่ปรากฏในภาคผนวก
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็น
ที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ งข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ

3

จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการในปี ปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ อง
เหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการ
สื่ อสารดังกล่าว

(นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5946
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
กรุ งเทพฯ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
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ภาคผนวก
การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึงการใช้วิธีการดังต่อไปนี้
-

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิ นรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน

-

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั

-

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

-

สรุ ป เกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์ก ารบัญ ชี สาหรั บการด าเนิ น งานต่อ เนื่ องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจ
เป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
ถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลง
ไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง

-

ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงิ นรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

-

ได้รับหลัก ฐานการสอบบัญชี ที่เ หมาะสมอย่างเพีย งพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิ จ การภายในกลุ่มหรื อ
กิ จ กรรมทางธุ รกิ จ ภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิดชอบต่อการกาหนด
แนวทาง การควบคุ มดูแล และการปฏิ บัติงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า
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บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: บาท
บริษษัทย่ัทอยบิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัดบริ(มหาชน)
ษัท บิวเดอสมาร์
และบริษทัทจย่ากั
อยด (มหาชน) และบริ
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์
สิ นลูทรั
พย์้ การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
กหนี
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่เงิาเงินนสดและรายการเที
สด
ยบเท่าเงินสด
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลู-กสุหนีท้ธิการค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
่ยวข้กยู้ อมื งกัระยะสั
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นกิจการทีเงิน่เกีให้
น นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมสิ นทรัพย์้ หมุนเวียน
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ สิ นสิทรั
นค้พาย์คงเหลื
ไม่ หมุอน-เวีสุยทนธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น สิเงินนทรั
มุนเวีษยทั นอืย่อ่นย - สุทธิ
ลงทุพย์นหในบริ

หน่วย: บาท
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ31 ธั31นวาคม
ธันวาคม
25582559 31 ธั31นวาคม
ธันวาคม
25592558 31 ธั31นวาคม
ธันวาคม
25582559 31 ธันวาคม 2558
5
172,230,283.02
118,318,358.69
149,912,914.10
99,147,482.64

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียอสั
น งรวมสิ
นเวียน น
หาริ มนทรัทรัพพย์เย์พืห่อมุการลงทุ
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
อุปกรณ์ - สุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุเงิทนธิลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
เงินฝากธนาคารติดภาระค้าประกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ
อสันงหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
อุปกรณ์ - สุทธิ
อุปกรณ์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ าเงิประกั
นฝากธนาคารติ
น
ดภาระคาประกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตั
สิ นดทรั
บัรวมสิ
ญพชีย์ภนาษีทรัเงิพนย์ได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนรวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์

4, 6
5
4, 6

4
172,230,283.025
7
91,036,222.784, 6

4

- 4

7

99,817,042.527
7,283,226.378
370,366,774.699

11

10
- 8
11
126,926,224.509
12
24,771,739.6010
17
40,250,000.0011

12

10,806,052.5112

17

4,774,785.0017

8
9
10

4,438,425.79
211,967,227.40
582,334,002.09

91,036,222.78

78,243,170.90

78,472,333.07

69,956,095.88

118,318,358.69
172,230,283.02 149,912,914.10
118,318,358.69
99,817,042.52
109,142,629.82
78,243,170.90
91,036,222.78 78,472,333.07
78,243,170.90
7,283,226.37
10,767,190.26
- 44,210,000.00 370,366,774.69
316,471,349.67
109,142,629.82
99,817,042.52 61,233,728.87
109,142,629.82

44,210,000.00
99,147,482.64
149,912,914.10
61,233,728.87
69,956,095.88
78,472,333.07
1,518,417.13
5,000,000.00
44,210,000.00
335,347,393.17
67,671,435.79
61,233,728.87

5,000,000.00
99,147,482.64
67,671,435.79
69,956,095.88
3,319,626.21
5,000,000.00
245,094,640.52
67,671,435.79

3,319,626.21
1,518,417.13
170,754,310.00
316,471,349.67
370,366,774.69
316,471,349.67
335,347,393.17
126,926,224.50 335,347,393.17
- 245,094,640.52
-

3,319,626.21
41,999,400.00
245,094,640.52
-

10,767,190.26
7,283,226.37
-

1,518,417.13
10,767,190.26
-

24,771,739.60
21,474,613.90
- - 170,754,310.00 40,250,000.00
34,250,000.00
126,926,224.50
- 10,806,052.51
1,211,370.70
21,474,613.90
24,771,739.60 14,218,044.58
21,474,613.90
4,774,785.00
3,867,542.30
34,250,000.00
40,250,000.00 38,750,000.00
34,250,000.00
4,438,425.79
3,267,544.40
1,211,370.70
10,806,052.51 4,146,878.57
1,211,370.70
211,967,227.40
64,071,071.30
3,867,542.30
4,774,785.00
3,595,141.42
3,867,542.30
582,334,002.09
380,542,420.97
3,267,544.40
4,438,425.79 1,239,601.85
3,267,544.40

14,218,044.58
41,999,400.00
170,754,310.00
38,750,000.00
- 4,146,878.57
10,936,353.18
14,218,044.58
3,595,141.42
32,750,000.00
38,750,000.00
1,239,601.85
717,371.09
4,146,878.57
232,703,976.42
3,057,162.94
3,595,141.42
568,051,369.59
723,090.89
1,239,601.85

10,936,353.18
41,999,400.00
32,750,000.00
717,371.09
10,936,353.18
3,057,162.94
32,750,000.00
723,090.89
717,371.09
90,183,378.10
3,057,162.94
335,278,018.62
723,090.89

64,071,071.30
211,967,227.40 232,703,976.42
64,071,071.30 90,183,378.10
232,703,976.42
380,542,420.97
582,334,002.09 568,051,369.59
380,542,420.97 335,278,018.62
568,051,369.59

90,183,378.10
335,278,018.62
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

มายเหตุประกอบงบการเงิหมายเหตุ
นเป็ นส่วปนหนึ
ระกอบงบการเงิ
่ งของงบการเงิ
นเป็นนีนส่
้ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

6

6

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

หน่วย: บาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

13 2559
4, 14

710,961.50 255851,052,224.68
101,495,553.74

82,910,105.66

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
49,108,688.02
85,736,741.81

รายได้
ากการขายและการให้
4
521,152,229.96
557,710,344.60
ภาษีเงินจได้
นิติบุคคลค้างจ่าย บริ การ
3,349,294.01
1,397,482.38 429,171,899.61
2,867,623.13
ต้หนีน้ ทุสินนตามสั
ขายและการให้
บ
ริ
ก
าร
(382,633,578.42)
(406,115,462.67)
(303,167,451.82)
ญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
15
1,815,446.45
1,465,705.93
1,441,806.22
กเงิาไรขั
น
ต้
น
138,518,651.54
151,594,881.93
126,004,447.79
้
นมัดจารับล่วงหน้า
28,186,413.45
21,269,096.30
4,049,168.07
รายได้
อ
น
่
ื
7,210,765.66
5,392,351.60
6,415,878.50
หุน้ กูร้ ะยะสั้น
16
100,000,000.00
100,000,000.00
หนี
ส
ู
ญ
ได้
ร
ั
บ
คื
น
39,000.00
34,000.00
39,000.00
้
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
2,107,435.35
3,322,615.50
2,082,387.05
ค่าใช้รวมหนี
จ่ายในการขาย
(57,984,357.32)
(49,735,068.91)
(36,948,838.20)
ส้ ิ นหมุนเวียน
237,665,104.50
161,417,230.45
196,177,726.28
่
ค่
า
ใช้
จ
า
ยในการบริ
ห
าร
4
(88,633,448.41)
(84,907,608.80)
(63,348,515.89)
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
ต้หนีน้ ทุสินนตามสั
ทางการเงิ
15(5,210,801.64)
3,075,086.98(3,736,018.22)
1,940,536.58 (4,416,777.20)
2,961,086.60
ญญาเช่นาการเงิน-สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
กภาระหนี
าไร(ขาดทุ
น
)ก่
อ
นภาษี
เ
งิ
น
ได้
(6,060,190.17)
18,642,537.60
27,745,195.00
18
7,074,285.02
5,196,308.44
5,306,595.00
้ สินจากผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้รวมหนี
จ่ายภาษี
เ
งิ
น
ได้
19
(4,640,036.55)
(4,022,459.02)
(4,972,316.20)
ส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
10,149,372.00
7,136,845.02
8,267,681.60
กาไร(ขาดทุ
(10,700,226.72)
รวมหนีส้ น
ิ )สุ ทธิ สาหรับปี
247,814,476.5014,620,078.58
168,554,075.47 22,772,878.80
204,445,407.88
ส่ วกนของผู
้ถือหุ้นน)เบ็ดเสร็ จอื่น:
าไร(ขาดทุ
ทุ
น
เรื
อ
นหุ
รายการที้่จนะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไร
ทุนอจดทะเบี
หรื
ขาดทุนยน
หุน้ สามั
ญ 2,047,361,510 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท ในปี 2559
ขาดทุ
นจากการประมาณการตาม
ญ 1,424,999,875
หุน้ ละ 0.10
บาท ในปี 2558 20 (543,813.38)
204,736,151.00
142,499,987.50
204,736,151.00
หลัและหุ
กคณิน้ ตสามั
ศาสตร์
ประกันภัย หุ- น้ สุ ทมูลธิค่จาากภาษี
เงินได้
(382,994.42)
ทุนที่อ่ออกและช
ว
รายการที
าจจะถูาระแล้
กจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไว้ในกาไรหรื อ
หุน้ นสามั
ญ 1,695,980,676
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท ในปี 2559
ขาดทุ
ภายหลั
ง
น้ สามั
ญ 1,417,404,122
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ
0.10 บาทนในปี 2558 201,292,801.72
169,598,067.60 298,998.98
141,740,412.20
169,598,067.60
ผลต่และหุ
างของอั
ตราแลกเปลี
่ยนจากการแปลงค่
างบการเงิ
ส่วนเกิกาไร(ขาดทุ
นมูลค่าหุน้ สามั
20 748,988.34
142,273,285.93 298,998.98
33,218,201.33 (382,994.42)
142,273,285.93
น)เบ็ญดเสร็ จอื่นสาหรับปี สุทธิจากภาษี
าไรสะสม น)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กกำไร(ขำดทุ
(9,951,238.38)
14,919,077.56
22,389,884.38
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559

76

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

21

63,023,184.73

444,348,665.06
897,005.71
(323,676,959.04)
739,760.25
120,671,706.02
3,715,978.32
4,503,921.9234,000.00
3,303,140.26
(39,694,672.03)
120,787,757.29
(66,452,239.09)
(2,804,238.34)
1,455,228.50
16,258,478.48
4,056,283.97
(4,130,831.90)
5,511,512.47
12,127,646.58
126,299,269.76

142,499,987.50
-

141,740,412.20
-

33,218,201.33
-

12,127,646.58

6,201,957.15

5,063,313.21

6,201,957.15

5,063,313.21

14,576,915.58

31,569,768.02

45,532,651.03

28,956,822.12

1,688,852.46
334,339,078.72
180,446.87
334,519,525.59
582,334,002.09

396,050.74
211,987,745.50
600.00
211,988,345.50
380,542,420.97

363,605,961.71
363,605,961.71
568,051,369.59

208,978,748.86
208,978,748.86
335,278,018.62

7

8

งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืบริ
่น ษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
4
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
หมายเหตุ
กาไรขั้นต้น
รายได้
รายได้อจื่นากการขายและการให้บริ การ
4
หนี
ส
ู
ญ
ได้
ร
ั
บ
คื
น
ต้น้ ทุนขายและการให้บริ การ
ค่กาาไรขั
ใช้จ่า้นยในการขาย
ต้น
ค่รายได้
าใช้จ่าอยในการบริ
หาร
4
ื่น
ต้หนี
นทุ้ สนูญทางการเงิ
ได้รับคืนน
กค่าไร(ขาดทุ
น)ก่อนภาษีเงินได้
าใช้จ่ายในการขาย
ค่ค่าาใช้
เงินได้หาร
194
ใช้จจ่า่ายภาษี
ยในการบริ
กต้าไร(ขาดทุ
น)สุทนธิ สาหรับปี
นทุนทางการเงิ
กกาไร(ขาดทุ
เสร็ จอืเงิ่นน: ได้
าไร(ขาดทุนน)เบ็
)ก่อดนภาษี
รายการที
่จะไม่เงิถนูกได้
จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไร 19
ค่าใช้จ่ายภาษี
หรื อขาดทุนน)สุทธิ สาหรับปี
กาไร(ขาดทุ
ขาดทุนนจากการประมาณการตาม
กาไร(ขาดทุ
)เบ็ดเสร็ จอื่น:
หลั
ก
คณิ
ประกันภัย - สุทธิเจข้ากภาษี
นได้าไร
รายการที่จะไม่ถตูกศาสตร์
จัดประเภทรายการใหม่
าไปไว้เใงินก
รายการที
่อาจจะถู
หรื อขาดทุ
น กจัดประเภทรายการใหม่เข้าไว้ในกาไรหรื อ
ขาดทุ
นภายหลั
ง
ขาดทุ
นจากการประมาณการตาม
ผลต่หลั
างของอั
ราแลกเปลี
างบการเงิ
กคณิ ตตศาสตร์
ประกั่ยนจากการแปลงค่
นภัย - สุ ทธิ จากภาษี
เงินได้ น
กาไร(ขาดทุ
เสร็ จอื่นสาหรับปี สุ ทเข้ธิาจไว้
ากภาษี
รายการที
่อาจจะถูนก)เบ็
จัดดประเภทรายการใหม่
ในกาไรหรื อ
กำไร(ขำดทุ
น
)เบ็
ด
เสร็
จ
รวมส
ำหรั
บ
ปี
ขาดทุนภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สุทธิจากภาษี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

หน่วย: บาท
521,152,229.96
557,710,344.60
429,171,899.61
444,348,665.06
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิ
จการ
(382,633,578.42)
(406,115,462.67)
(303,167,451.82)
(323,676,959.04)
2559
2558
2559
2558
138,518,651.54
151,594,881.93
126,004,447.79
120,671,706.02
7,210,765.66
5,392,351.60
6,415,878.50
4,503,921.92
521,152,229.96
557,710,344.60
429,171,899.61
444,348,665.06
39,000.00
34,000.00
39,000.00 (323,676,959.04)
34,000.00
(382,633,578.42)
(406,115,462.67)
(303,167,451.82)
(57,984,357.32)
(49,735,068.91)
(36,948,838.20) 120,671,706.02
(39,694,672.03)
138,518,651.54
151,594,881.93
126,004,447.79
(88,633,448.41)
(84,907,608.80)
(63,348,515.89)
(66,452,239.09)
7,210,765.66
5,392,351.60
6,415,878.50
4,503,921.92
(5,210,801.64)
(3,736,018.22)
(4,416,777.20)
(2,804,238.34)
39,000.00
34,000.00
39,000.00
34,000.00
(6,060,190.17)
18,642,537.60
27,745,195.00
16,258,478.48
(57,984,357.32)
(49,735,068.91)
(36,948,838.20) (39,694,672.03)
(4,640,036.55)
(4,022,459.02)
(4,972,316.20)
(4,130,831.90)
(88,633,448.41)
(84,907,608.80)
(63,348,515.89)
(66,452,239.09)
(10,700,226.72)
14,620,078.58
22,772,878.80
12,127,646.58
(5,210,801.64)
(3,736,018.22)
(4,416,777.20)
(2,804,238.34)
(6,060,190.17)
(4,640,036.55)
(10,700,226.72)
(543,813.38)

18,642,537.60
(4,022,459.02)
14,620,078.58
-

27,745,195.00
(4,972,316.20)
22,772,878.80

16,258,478.48
(4,130,831.90)
12,127,646.58

(382,994.42)

-

1,292,801.72
(543,813.38)
748,988.34
(9,951,238.38)

298,998.98
298,998.98
14,919,077.56

(382,994.42)
(382,994.42)
22,389,884.38

-12,127,646.58

1,292,801.72
748,988.34
(9,951,238.38)

298,998.98
298,998.98
14,919,077.56

(382,994.42)
22,389,884.38

12,127,646.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559
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บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษทั บิวบริ
เดอสมาร์
ษทั งบแสดงฐานะการเงิ
บิวทเดอสมาร์
จากัด (มหาชน)
ท จนากัด (มหาชน)
และบริษทั และบริ
ย่อย ษทั ย่อย

งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบกำไรขำดทุ
งบกำไรขำดทุ
นและกำไรขำดทุ
นและกำไรขำดทุ
นเบ็ดเสร็จนอืเบ็่นดเสร็จอื่น
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปี สิส้นำหรั
สุ ดบวัปีนสิที้น่ 31สุ ดธัวันนวำคม
ที่ 31 ธั2559
นวำคม 2559
งบการเงินรวม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

5

172,230,283.02

118,318,358.69

149,912,914.10

99,147,482.64

4, 6

91,036,222.78

78,243,170.90

78,472,333.07

69,956,095.88

44,210,000.00

5,000,000.00

335,347,393.17

245,094,640.52

4

-

-

(10,634,983.59)
(10,634,983.59)
14,620,078.58
14,620,078.5822,772,878.80
22,772,878.80
12,127,646.58
12,127,646.58
7
99,817,042.52
109,142,629.82
61,233,728.87
67,671,435.79
(65,243.13)
(65,243.13)
7,283,226.37
10,767,190.26
1,518,417.13
3,319,626.21
(10,700,226.72)
(10,700,226.72)
14,620,078.58
14,620,078.5822,772,878.80
22,772,878.80
12,127,646.58
12,127,646.58

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

370,366,774.69

กำรแบ่ งปักำรแบ่
นกำไร(ขำดทุ
งปั นกำไร(ขำดทุ
น)เบ็ดเสร็นจ)เบ็
รวม:
ดเสร็จรวม:
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ส่ วนที่เป็ นส่ของผู
วนที่เถ้ ป็ือนของผู
หุน้ บริ ถษ้ ือทั หุใหญ่
น้ บริ ษทั ใหญ่
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ
ส่ วนที่เป็ นส่ของส่
วนที่เวป็นได้
นของส่
เสี ยวทีนได้
่ไม่มเีอสีานาจควบคุ
ยที่ไม่มีอานาจควบคุ
ม
ม

316,471,349.67

(9,885,995.25)
(9,885,995.25)
14,919,077.56
14,919,077.5622,389,884.38
22,389,884.38
12,127,646.58
12,127,646.58
8
170,754,310.00
41,999,400.00
(65,243.13)
(65,243.13)
9
126,926,224.50
(9,951,238.38)
(9,951,238.38)
14,919,077.56
14,919,077.5622,389,884.38
22,389,884.38
12,127,646.58
12,127,646.58

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อุปกรณ์ - สุทธิ

กาไร(ขาดทุ
กาไร(ขาดทุ
น)ต่
อหุน้ ขันน)ต่พือ้นหุฐาน
น้ ขันพื้นฐาน
สิ นทรัพย์ไ้ ม่มีตวั ตน ้ - สุทธิ

31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

หน่วย: บาท
หน่วย: บาท
งบการเงินงบการเงิ
รวม นรวม
งบการเงินงบการเงิ
เฉพาะกินจการ
เฉพาะกิจการ
หมายเหตุหมายเหตุ 2559 2559
2558 2558
2559 2559
2558 2558

กำรแบ่ งปักำรแบ่
นกำไร(ขำดทุ
งปั นกำไร(ขำดทุ
น):
น):
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนที่เป็ นส่ของผู
วนที่เถ้ ป็ือนของผู
หุน้ บริ ถษ้ ือทั หุใหญ่
น้ บริ ษทั ใหญ่
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
ส่ วนที่เป็ นส่ของส่
วนที่เวป็นได้
นของส่
เสี ยวทีนได้
่ไม่มเีอสีานาจควบคุ
ยที่ไม่มีอานาจควบคุ
ม
ม

กำไร(ขำดทุ
กำไร(ขำดทุ
น)ต่เงิอนหุฝากธนาคารติ
้ นน: )ต่ อหุ้นด: ภาระค้าประกัน

หน่วย: บาท

25

จานวนหุน้ จสามั
านวนหุ
ถัน้ วพเฉลี
สามั
่ยญถ่เงิวถันงน
วได้
เฉลี
่ยถ่กวงน
(หุด้บัานหนั
้ )
้ ารหนั
สิญ
นทรั
ย์ภาษี
อการตั
ญ) ชี ก (หุน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

25

10

24,771,739.60

21,474,613.90

14,218,044.58

10,936,353.18

11

40,250,000.00

34,250,000.00

38,750,000.00

32,750,000.00

4,438,425.79

3,267,544.40

1,239,601.85

723,090.89

211,967,227.40
582,334,002.09

64,071,071.30
380,542,420.97

232,703,976.42
568,051,369.59

90,183,378.10
335,278,018.62

(0.01)12 (0.01) 10,806,052.51
0.01 0.01 1,211,370.70
0.01 0.014,146,878.57
0.01 0.01717,371.09
1,565,826,057
1,565,826,057
1,324,629,2621,565,826,057
1,565,826,057
1,324,629,262
1,324,629,262
17 1,324,629,262
4,774,785.00
3,867,542.30
3,595,141.42
3,057,162.94

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่วนหนึ
นเป็ น่ งส่ของงบการเงิ
วนหนึ่งของงบการเงิ
นนี้
นนี้

6

9

9

21

20
24

2121

20
2424
24

20

21

24
24
หมำยเหตุ

20

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สำหรับปี :
เพิม่ ทุนจดทะเบียน
หุน้ ทุนออกให้ตำมสิ ทธิ
เงินปั นผลจ่ำย
หุน้ ปั นผล
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
เพิม่ ทุนในส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ยอดคงเหลื
วันที่ 1 มกรำคม 2558
จัดสรรเป็อนสณำรองตำมกฎหมำย
กำรเปลี
่
ย
นแปลงในส่
อหุน้ สำหรับปี :
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31วธันของผู
นวำคมถ้ ื2558
เพิ
ม
ทุ
น
จดทะเบี
ย
น
่
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สำหรับปี :
ออกให้ยตนำมสิ ทธิ
เพิหุม่ นทุ้ ทุนนจดทะเบี
เงิ
น
ปั
น
ผลจ่
เงินปั นผลจ่
ำยำย
หุ
น
้
ปั
น
ผล
โอนไปกำไรสะสม
กำไรเบ็ดเสร็
จรวมส
บปีำหรับปี
กำไร(ขำดทุ
น)เบ็
ดเสร็ จำหรั
รวมส
เพิ
ม
ทุ
น
ในส่
ว
นได้
เ
สี
ย
ที
ไ
่
ีอำนำจควบคุ
่
เพิม่ ทุนในส่วนได้เสี ยที่ไม่มม่ีอมำนำจควบคุ
มม
จั
ด
สรรเป็
นส
ำรองตำมกฎหมำย
จัดสรรเป็ นสำรองตำมกฎหมำย
ยอดคงเหลื
อ ณวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวำคม
นวำคม2559
2558
ยอดคงเหลื
อณ
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สำหรับปี :
เพิม่ ทุนจดทะเบียน
เงินปั นผลจ่ำย
โอนไปกำไรสะสม
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
เพิม่ ทุนในส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
จัดสรรเป็ นสำรองตำมกฎหมำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมำยเหตุ

บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

26,990,701.23

104,258,350.00

27,857,655.40
169,598,067.60

109,055,084.60
142,273,285.93

9,701,306.00
1,175,000.00
6,227,500.10
ทุนเรื อ26,605,756.20
นหุน้ ที่ออกและ
ส่ วนเกินชำระแล้ว มูลค่ำหุน้ สำมั
- ญ
104,258,350.00
26,990,701.23
141,740,412.20
33,218,201.33
9,701,306.00
1,175,000.00
6,227,500.10
27,857,655.40
109,055,084.60
--26,605,756.20
----141,740,412.20
33,218,201.33
169,598,067.60
142,273,285.93

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุน้ สำมัญ
4,456,930.88

47,120,138.47

กำไรสะสม
สำรองตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จดั สรร
หน่ วย: บำท
งบกำรเงินรวม
97,051.76

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณ
กำรแปลงค่ำ
กำรคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
งบกำรเงิน
97,051.76

184,448,505.65

รวมองค์ประกอบอื่นของ รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่

-

1,138,643.94
6,201,957.15

(4,675,411.53)
(543,813.38)
(10,634,983.59)
(1,138,643.94)
14,576,915.58

543,813.38
(543,813.38)
-

1,292,801.72
1,688,852.46

543,813.38
748,988.34
1,688,852.46

136,912,740.00
(4,675,411.53)
(9,885,995.25)
334,339,078.72

ส่ วนของผู
- ถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
9,701,306.00
(1,525,333.31)
- องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผู
- ถ้ ือหุน้
5,877,166.79
กำไร(ขำดทุ
(2,958,310.50)
- น)เบ็ดเสร็ จอื่น
(2,958,310.50)
สำรองเพือ่ กำรจ่- ำย
รวมองค์ประกอบอื่น- ของ รวมส่ วนของผู-ถ้ ือหุน้
กำรแปลงค่ำ -กำไรสะสม
(26,605,756.20) ผลขำดทุนจำกกำรประมำณ
ที่ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ส
ำรองตำมกฎหมำย
ยั
ง
ไม่
ไ
ด้
จ
ด
ั
สรร
กำรคณิ
ต
ศำสตร์
ป
ระกั
น
ภั
ย
ส่วนของผู
ถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่
งบกำรเงิ
น
14,620,078.58
298,998.98
298,998.98
14,919,077.56
1,525,333.31
4,456,930.88
47,120,138.47
97,051.76
97,051.76
184,448,505.65
606,382.33
(606,382.33)
-5,063,313.21
31,569,768.02
396,050.74
396,050.74
211,987,745.50
9,701,306.00
(1,525,333.31)
5,877,166.79
136,912,740.00
(2,958,310.50)
(2,958,310.50)
(4,675,411.53)
(4,675,411.53)
(26,605,756.20)
--(543,813.38)
543,813.38-543,813.38-14,620,078.58
298,998.98
298,998.98
14,919,077.56
(10,634,983.59)
(543,813.38)
1,292,801.72
748,988.34
(9,885,995.25)
-------606,382.33
(606,382.33)
1,138,643.94
(1,138,643.94)
-5,063,313.21
31,569,768.02
396,050.74
396,050.74
211,987,745.50
6,201,957.15
14,576,915.58
1,688,852.46
1,688,852.46
334,339,078.72

1,525,333.31

สำรองเพือ่ กำรจ่ำย
ที่ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กั
ด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

หน่ วย: บำท
งบกำรเงินรวม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออกและ
ชำระแล้ว

79

184,448,805.65

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้

(65,243.13)
245,090.00
180,446.87

10

136,912,740.00
(4,675,411.53)
(9,951,238.38)
245,090.00
334,519,525.59

9,701,306.00
5,877,166.79
(2,958,310.50)
ส่ วนได้เสี ยที-่ไม่มี
รวมส่ วนอำนำจควบคุ- ม
ของผู
ถ้ ือหุน้
14,919,077.56
300.00
300.00
300.00
184,448,805.65
600.00
211,988,345.50
9,701,306.00
5,877,166.79
136,912,740.00
(2,958,310.50)
(4,675,411.53)
--14,919,077.56
(65,243.13)
(9,951,238.38)
300.00
300.00
245,090.00
245,090.00
-600.00
211,988,345.50
180,446.87
334,519,525.59

-

300.00

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อำนำจควบคุม

20
24

21

20
24

21

20

97,051.76

27,857,655.40
27,857,655.40
109,055,084.60
109,055,084.60
169,598,067.60
169,598,067.60
142,273,285.93
142,273,285.93

-

- (4,675,411.53)
(4,675,411.53)
- (382,994.42)
(382,994.42)
- 22,772,878.80
22,772,878.80
- 1,138,643.94
1,138,643.94(1,138,643.94)
(1,138,643.94)
- 6,201,957.15
6,201,957.15
45,532,651.03
45,532,651.03

9,701,306.00
9,701,306.00
1,175,000.00
1,175,000.00
6,227,500.10
(1,525,333.31)
(1,525,333.31)
- - 27,857,655.40
109,055,084.60
- 6,227,500.10
--(4,675,411.53)
24 - 24
-- - - (2,958,310.50)
(2,958,310.50)
(543,813.38)
543,813.38
24 24
26,605,756.20
26,605,756.20
-(26,605,756.20)
(26,605,756.20)
(10,634,983.59)
(543,813.38)
1,292,801.72
--- - - 12,127,646.58
12,127,646.58
-21 - 21
-- 606,382.33
606,382.33
(606,382.33)
(606,382.33)
1,138,643.94
(1,138,643.94)
169,598,067.60
142,273,285.93
-33,218,201.33
6,201,957.15
14,576,915.58
1,688,852.46
141,740,412.20
141,740,412.20
33,218,201.33
- 5,063,313.21
5,063,313.21
28,956,822.12
28,956,822.12

20

-

งบกำรเงิงบกำรเงิ
นเฉพำะกินเฉพำะกิ
จกำร จกำร

(26,605,756.20)
14,620,078.58
298,998.98
104,258,350.00
104,258,350.00
26,990,701.23
1,525,333.31
1,525,333.31
4,456,930.88
4,456,930.88
46,999,624.57
46,999,624.57
-26,990,701.23
606,382.33
(606,382.33)
33,218,201.33
5,063,313.21
31,569,768.02
396,050.74

47,120,138.47

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณ
กำรแปลงค่ำ
หน่วย: บำท
หน่งบกำรเงิ
วย: บำท
กำรคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
น

26,605,756.20
141,740,412.20

4,456,930.88

กำไรสะสม
สำรองตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จดั สรร

136,912,740.00
-(4,675,411.53)
(9,885,995.25)
334,339,078.72
-

14,919,077.56
211,987,745.50

382,994.42
382,994.42
(382,994.42)
(382,994.42)
-

--543,813.38
748,988.34
--1,688,852.46-

298,998.98
-396,050.74

รวมองค์ประกอบอื่นของ รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้

11

10

11

- 136,912,740.00
136,912,740.00
- (4,675,411.53)
(4,675,411.53)
382,994.42
382,994.42
(382,994.42)
(382,994.42)22,389,884.38
22,389,884.38
- 363,605,961.71
363,605,961.71

- 9,701,306.00
9,701,306.00
- - - 5,877,166.79
5,877,166.79
136,912,740.00
(4,675,411.53)
- - - (2,958,310.50)
(2,958,310.50)
-(65,243.13)
(9,951,238.38)
- 12,127,646.58
12,127,646.58
245,090.00
245,090.00
- - -180,446.87
334,519,525.59
- 208,978,748.86
208,978,748.86

-

14,919,077.56
184,230,939.99
300.00- 184,230,939.99
300.00
600.00
211,988,345.50

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อำนำจควบคุม

97,051.76
องค์ประกอบอื
องค์ประกอบอื
่นของส่184,448,505.65
่วนนของผู
ของส่ วถ้ นของผู
ือหุน้ ถ้ ือหุน้ 300.00 184,448,805.65
กำไร(ขำดทุ
กำไร(ขำดทุ
น)เบ็ดเสร็
น)เบ็
จอืด่นเสร็ จอื9,701,306.00
่น
9,701,306.00
9,701,306.00
ทุ6,227,500.10
นเรื อนหุ
ทุนน้ เรืทีอ่อนหุ
อกและ
น้ ที(1,525,333.31)
่ออกและ ส่ วนเกินส่ วนเกิน- สำรองเพืส่อำรองเพื
กำรจ่- ำ่อย กำรจ่ำย
กำไรสะสม
นจำกกำรประมำณ
นจำกกำรประมำณ
รวมองค์
รวมองค์
ประกอบอื
ประกอบอื
่นของ ่นของ รวมส่
วนรวมส่ วน
1,175,000.00
- กำไรสะสม
-ผลขำดทุผลขำดทุ
5,877,166.79
5,877,166.79
(2,958,310.50)
(2,958,310.50)
(2,958,310.50)
หมำยเหตุหมำยเหตุ
ชำระแล้ชวำระแล้ว มูลค่ำหุน้ มูสำมั
ลค่ำหุญน้ สำมัทีญ่ใช้หุน้ ทีเป็่ในเกณฑ์
ช้หุน้ เป็ นเกณฑ์จัดสรรแล้
จัดวสรรแล้วยังไม่ได้ยัจงดั ไม่
สรร
ได้จดั สรร
กำรคณิ ตกำรคณิ
ศำสตร์ตปศำสตร์
ระกันภัปยระกันภัย ส่ วนของผู
ส่ วถ้ นของผู
ือหุน้ ถ้ ือหุน้ ของผูถ้ ือของผู
หุน้ ถ้ ือหุน้

1,525,333.31

สำรองเพือ่ กำรจ่ำย
ที่ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

26,990,701.23

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุน้ สำมัญ

ส่ วนของผู
ถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่และบริษัทย่อย
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กั
ด (มหาชน)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น

หน่ วย: บำท
งบกำรเงินรวม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

104,258,350.00

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออกและ
ชำระแล้ว

หมำยเหตุหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
ประกอบงบกำรเงิ
นเป็ นส่ วนนหนึ
เป็ นส่่ งวของงบกำรเงิ
นหนึ่ งของงบกำรเงิ
นนี้ นนี้

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

กำรเปลี่กำรเปลี
ยนแปลงในส่
่ยนแปลงในส่
วนของผูวถ้ นของผู
ือหุน้ สถ้ ำหรั
ือหุบน้ ปีส:ำหรับปี :
เพิ่มทุนจดทะเบี
เพิ่มทุนจดทะเบี
ยน ยน
เงินปั นผลจ่
เงินปัำยนผลจ่ำย
โอนไปกโอนไปก
ำไรสะสม
ำไรสะสม
กำไร(ขำดทุ
กำไร(ขำดทุ
น)เบ็ดเสร็
น)เบ็
จรวมส
ดเสร็ำหรั
จรวมส
บปี ำหรับปี
จัดสรรเป็จัดนส
สรรเป็
ำรองตำมกฎหมำย
นสำรองตำมกฎหมำย
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วันอที่ ณ31วัธันนทีวำคม
่ 31 ธัน2559
วำคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สำหรับปี :
เพิม่ ทุนจดทะเบียน
20
หุน้ ทุนออกให้ตำมสิ ทธิ
เงินปั นผลจ่ำย
24
หุน้ ปั นผล
24
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
วันวนได้
อที่ ณ1เสีมกรำคม
วัยทีน่ไทีม่ม่ 1ีอำนำจควบคุ
มกรำคม
2558 ม2558
เพิม่ อทุนณในส่
ดสรรเป็ นส
ำรองตำมกฎหมำย
21 บปี :
กำรเปลี่กำรเปลี
ยจันแปลงในส่
่ยนแปลงในส่
วนของผูวถ้ นของผู
ือหุน้ สถ้ ำหรั
ือหุบน้ ปีส:ำหรั
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
เพิ่มทุนจดทะเบี
เพิ่มทุนจดทะเบี
ยน ยน
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สำหรับปี :
หุน้ ทุเพินม่ ออกให้
หุทุนน้ จดทะเบี
ทุนตออกให้
ำมสิ
ยน ทธิตำมสิ ทธิ
20
ปัเงินนผลจ่
24
เงินปัเงินนผลจ่
ปัำยนำยผลจ่ำย
โอนไปกำไรสะสม
หุน้ ปั นผล
หุน้ ปั นผล
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
กำไรเบ็
ดเสร็เสีำหรั
ำหรับปี ม
เพิม่ ดกทุเสร็
นำไรเบ็
ในส่จรวมส
วนได้
ยจทีรวมส
่ไม่บมปีีอำนำจควบคุ
จัดสรรเป็
จัดนส
สรรเป็
ำรองตำมกฎหมำย
นสำรองตำมกฎหมำย 21
จัดสรรเป็
นส
ำรองตำมกฎหมำย
ยอดคงเหลื
อ
ณ
วั
น
ที
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อ ณ วันอที่่ ณ3131ธัวัธันนนวำคม
ทีวำคม
่ 312559
ธัน2558
วำคม 2558

หมำยเหตุ

บริษัท บิบริ
วเดอสมาร์
ษัท บิวเดอสมาร์
ท จากัดท(มหาชน)
จากัด (มหาชน)
และบริษและบริ
ัทย่อยษัทย่อย
งบแสดงการเปลี
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
่ยนแปลงส่
วนของผูว้ ถนของผู
ือหุ้น ้ ถือหุ้น
สาหรับปีสสิาหรั
้นสุบดปีวัสิน้นทีสุ่ 31ดวัธันนทีวาคม
่ 31 ธัน2559
วาคม 2559

บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
รายงานประจ�ำปี 2559
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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งบกระแสเงินสด

บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน:
กำไร(ขำดทุน)สุ ทธิ ก่อนภำษี
หมายเหตุ
ปรับรายการกระทบกาไรสุ ทธิเป็ นเงินสดรับ (จ่ าย) จากการดาเนินงาน
หนี้ สงสัยจะสู ญ -ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
4
หนี้ สงสัยจะสู ญ -สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ต้นค่ทุำนเสืขายและการให้
าร ำย
่ อมรำคำและค่ำตับดริจกำหน่
กาไรขั
ค่ำเผื้น่อต้มูนลค่ำสิ นค้ำ
รายได้
อื่น
กำไรจำกกำรจ
ำหน่ำยสิ นทรัพย์ถำวร
หนี(ก้ สูำไร)ขำดทุ
ญได้รับคืนนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ค่าใช้
จ่าำยในการขาย
ผลต่
งจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ค่าใช้
หาร พนักงำน
4
ค่ำจใช้่ายในการบริ
จ่ำยผลประโยชน์
จ่ำยผลตอบแทนที
่ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ต้นค่ทุำนใช้ทางการเงิ
น
ต้นทุนทำงกำรเงิ
น เงินได้
กาไร(ขาดทุ
น)ก่อนภาษี
กาไรจากกิ
ค่าใช้
จ่ายภาษีจเงิกรรมด
นได้ าเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
19
ในสิ
น
ทรั
พ
ย์
แ
ละหนี
ส
้
ิ
น
ด
าเนิ
น
งาน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับปี
การเปลี
ย่ นแปลงในสิ
นทรัจอืพ่นย์:ดาเนินงาน (เพิม่ ขึน้ )ลดลง
กาไร(ขาดทุ
น)เบ็ดเสร็
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
รายการที
่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไร
สิ นค้ำคงเหลือ
หรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตาม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ ิ นดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไว้ในกาไรหรื อ
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
ขาดทุ
ง ำ
เงินมัดนจภายหลั
ำรับล่วงหน้
งของอั
ราแลกเปลี
่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
หนีผลต่
นเวียตนอื
่น
้ สินาหมุ
าไร(ขาดทุ
จ่ำยชกำระภำษี
เงินได้นน)เบ็ิ ติบดุคเสร็
คลจอื่นสาหรับปี สุ ทธิ จากภาษี
กำไร(ขำดทุ
เสร็จรวมส
ำหรัาเนิ
บปีนงาน
เงินสดสุ ทนธิ)เบ็
ได้มดาจากกิ
จกรรมด

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

(6,060,190.17)

18,642,537.60

2,068,350.17

577,293.87

(14,464,358.87)
7,793,866.59
3,318,041.95
(1,170,881.39)
14,273,019.41
6,917,317.15
1,292,801.72
(1,215,180.15)
748,988.34
(3,156,585.81)
(9,951,238.38)
26,220,961.55

2559

2558

521,152,229.96
557,710,344.60
169,527.38
(382,633,578.42)
(406,115,462.67)
8,624,073.16
8,063,262.41
138,518,651.54
666,864.44 151,594,881.93
352,141.48
7,210,765.66
5,392,351.60
(4,448.17)
(186,913.88)
39,000.00
34,000.00
756,512.48
103,434.56
(57,984,357.32)
1,292,801.72 (49,735,068.91)
298,998.98
(88,633,448.41)
1,201,430.02 (84,907,608.80)
917,296.88
(1,525,333.31)
(5,210,801.64)
(3,736,018.22)
5,210,801.64
3,736,018.22
(6,060,190.17)
18,642,537.60
(4,640,036.55)
(4,022,459.02)
13,925,722.67
30,978,736.81
(10,700,226.72)
14,620,078.58

(543,813.38)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
16,258,478.48
2559
2558

27,745,195.00

1,201,429.21

3,997,968.80

429,171,899.61
(303,167,451.82)
4,856,647.57
126,004,447.79
277,152.18
6,415,878.50
(4,448.17)
39,000.00
(96,557.34)
(36,948,838.20)
(63,348,515.89)
771,568.00
(4,416,777.20)
4,416,777.20
27,745,195.00
(4,972,316.20)
39,167,763.65
22,772,878.80

444,348,665.06
(323,676,959.04)
4,777,665.55
120,671,706.02
4,503,921.92
(186,913.88)
34,000.00
(310,398.84)
(39,694,672.03)
(66,452,239.09)
638,414.00
(1,525,333.31)
(2,804,238.34)
2,804,238.34
16,258,478.48
(4,130,831.90)
26,454,119.14
12,127,646.58

14,605,728.26
10,735,107.87
1,491,056.11
108,211.52

(9,321,836.58)
5,295,698.47
1,801,209.08
(516,510.96)

14,473,098.70
21,428,891.79
(815,338.72)
300,000.00

(11,384,128.18)
5,469,821.33
298,998.98
(1,274,794.13)
298,998.98
(7,166,878.12)
14,919,077.56
43,562,861.47

21,442,936.73
333,189.75
(1,220,753.21)
(382,994.42)
(3,156,585.81)
22,389,884.38
53,825,111.12

(22,502,427.09)
(2,254,435.76)
(668,784.47)
(6,845,187.90)
12,127,646.58
29,569,935.69

-

(382,994.42)

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

12

8

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559
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บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หมายเหตุ
เงินสดรับจำกเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ำยซื้ ออสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
4
เงินสดจ่ำยซื้ อสิ นทรัพย์ถำวร
ทุนขายและการให้
ริ กพารย์ถำวร
เงิต้นนสดรั
บจำกกำรขำยสิ นบทรั
ต้น้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงิกนาไรขั
สดจ่้นำยซื
เงิรายได้
นสดจ่อำื่นยเพื่อลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รับคืน นในบริ ษทั ย่อย
้ สูญบได้จำกกำรลดทุ
เงิหนี
นสดรั
เงิค่นาใช้
สดรัจ่าบยในการขาย
จำกกำรขำยเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
จ่ายในการบริ
หาร ้ำประกันเพิม่ ขึ้น
4
เงิค่นาใช้
ฝำกธนำคำรติ
ดภำระค
ทธิใช้ ไนปในกิจกรรมลงทุน
ต้นเงิทุนนสดสุ
ทางการเงิ

กาไร(ขาดทุ
น)ก่จอกรรมจั
นภาษีดเงิหาเงิ
นได้น
กระแสเงิ
นสดจากกิ
ยภาษี้ เนงิจำกสถำบั
นได้ นกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
19
เงิค่นาใช้
กูย้ จมื ่าระยะสั
ทธิสาหรับปี นกำรเงิน
จ่กำาไร(ขาดทุ
ยชำระเงินกูนย้ )สุ
มื ระยะยำวจำกสถำบั
ดเสร็ญญำเช่
จอื่น:ำทำงกำรเงิน - สุทธิ
จ่กำาไร(ขาดทุ
ยชำระหนี้สนิ น)เบ็
ตำมสั
เงิรายการที
นสดรับจำกกำรออกหุ
น้ กู้
่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาไร
เงินหรื
สดรัอบขาดทุ
ค่ำหุน้ นเพิ่มทุน
เงินสดจ่
ำยเงินนจากการประมาณการตาม
ปั นผล
ขาดทุ
เงินสดจ่ำหลั
ยต้กนคณิ
ทุนทำงกำรเงิ
ตศาสตร์ ปนระกันภัย - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
เงินสดสุ่อทาจจะถู
ธิได้ มกาจากกิ
จกรรมจัดหาเงิน เข้าไว้ในกาไรหรื อ
รายการที
จัดประเภทรายการใหม่
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุ ทธิ
ขาดทุนภายหลัง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สุทธิจากภาษี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559

82

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
1) รายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการซื้ อทรัพย์สิน
หุน้ ปั นผล
หักกลบหนี้ ระหว่างเงินทดรองจ่ายกับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของบริ ษทั ย่อย
ค่าซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนส่ วนที่บนั ทึกเป็ นเจ้าหนี้ การค้า
และเจ้าหนี้อื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(5,500,000.00)
2558

2559
(124,761,160.59)
521,152,229.96
(7,136,916.55)
(382,633,578.42)
105,190.16
138,518,651.54
(10,411,578.82)
7,210,765.66
39,000.00
(57,984,357.32)
245,090.00
(88,633,448.41)
(6,000,000.00)
(147,959,375.80)
(5,210,801.64)

2558
557,710,344.60
(8,183,307.07)
(406,115,462.67)
464,204.86
151,594,881.93
(353,400.00)
5,392,351.60
34,000.00
(49,735,068.91)
(84,907,608.80)
(1,500,000.00)
(9,572,502.21)
(3,736,018.22)

(71,210,000.00)
2559
32,000,000.00
429,171,899.61
(3,723,674.30)
(303,167,451.82)
96,058.87
126,004,447.79
(3,867,655.56)
6,415,878.50
(130,499,960.00)
39,000.00
1,500,000.00
(36,948,838.20)
245,000.00
(63,348,515.89)
(6,000,000.00)
(181,460,230.99)
(4,416,777.20)

4,000,000.00
444,348,665.06
(3,853,929.86)
(323,676,959.04)
186,915.88
120,671,706.02
(194,100.00)
4,503,921.92
(6,999,700.00)
34,000.00
(39,694,672.03)
(66,452,239.09)
(1,500,000.00)
(13,860,813.98)
(2,804,238.34)

(6,060,190.17)
(4,640,036.55)
(50,341,263.18)
(10,700,226.72)
-

18,642,537.60
(4,022,459.02)
8,999,525.15
14,620,078.58
(4,671,352.02)

27,745,195.00
(4,972,316.20)
(49,108,688.02)
22,772,878.80
-

16,258,478.48
(4,130,831.90)
19,209,222.69
12,127,646.58
(4,671,352.02)

(1,718,980.10)
100,000,000.00
136,912,740.00
(4,675,411.53)
(4,526,746.61)
(543,813.38)
175,650,338.58
53,911,924.33
118,318,358.69
1,292,801.72
172,230,283.02

(1,272,518.58)
17,104,034.30
(2,958,538.70)
(3,581,020.01)
13,620,130.14
47,610,489.40
70,707,869.29
298,998.98
118,318,358.69

(995,366.95)
100,000,000.00
136,912,740.00
(4,675,411.53)
(3,732,722.17)
(382,994.42)
178,400,551.33
50,765,431.46
99,147,482.64
149,912,914.10

(599,615.13)
17,104,034.30
(2,958,538.70)
(2,598,514.13)
25,485,237.01
41,194,358.72
57,953,123.92
99,147,482.64

3,203,271.02
-

2,782,616.81
26,605,528.00
-

3,203,271.02
-

2,398,598.12
26,605,528.00
3,130,511.78

748,988.34
(9,951,238.38)

2,165,063.91

298,998.98
14,919,077.56

-

(382,994.42)
22,389,884.38

12,127,646.58

-

-
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. ข้ อมูลทัว่ ไป

บริ ษทั บิ วเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 905/7 พระราม 3 ซอย 51 ถนนพระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั มีสาขา 1 แห่ ง ตั้งอยูเ่ ลขที่ 636/11-12 หมู่ 3 ถนนพุทธรักษา ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจหลักในการขายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่ องมือ และเครื่ องใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งภายใน บริ ษทั ได้
จดทะเบียนเข้าเป็ นบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 โดยหลักทรัพย์ทาการซื้ อขายใน
ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI: Market for Alternative Investment)
2. เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
2.1 งบการเงิ นนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ”) รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี ”) กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
การแสดงรายการในงบการเงิ น ได้ทาขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าลงวันที่ 28
กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินของบริ ษทั ได้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท และมีการปั ดเศษเพื่อให้แสดงเป็ นหน่วยบาท
เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น ซึ่ งการจัดทางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานในประเทศ
ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย บริ ษทั ได้จดั ทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดย
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ
ซึ่งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การ
ประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ ในอดี ตและปั จจัยต่างๆที่ ผูบ้ ริ หารมี ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้น ดังนั้นผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์และ
หนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอ การปรับประมาณทาง
บัญชี จะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ
และจะบันทึกในงวดที่ปรับหรื องวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปั จจุบนั และอนาคต
2.2 เกณฑ์การจัดทางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
รายละเอียดบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
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อัตราร้อยละของการถือหุน้

ประเทศ
ที่จดทะเบียน
ชื่อบริ ษทั
1. บริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด
ไทย
2. บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว
ไทย
(เอเชีย) จากัด
3. บริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท
อินเดีย
คอนสตรัคชัน่ ซิ สเต็ม จากัด
4. บริ ษทั บิวดิ้ง บลิ้ง จากัด
ไทย
5. บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ไทย
6. บริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์ วิส จากัด
ไทย

ประเภทกิจการ
ให้บริ การติดตั้ง ผลิตภัณฑ์อลูมิเนี ยม
จาหน่ายและติดตั้งเกี่ยวกับระบบประตูและหน้าต่าง
อลูมิเนี ยม อัจฉริ ยะภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ "Fletcher''
จาหน่ายวัสดุก่อสร้างและให้บริ การหลังการขาย
(หยุดดาเนิ นกิจการในไตรมาส 2 ปี 2558)
ยังไม่เปิ ดดาเนิ นการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ยังไม่เปิ ดดาเนิ นการ

2559

2558

100
100

100
99.99

99.70

100

50.99
100
100

99.99
-

ในระหว่างปี ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2559 บริ ษทั ได้ขายหุ ้นสามัญของบริ ษทั บิวดิ้ง บลิ้ง จากัด จานวน 9,799 หุ ้น ในราคาหุ ้น
ละ 25 บาท รวมเป็ นเงิน 244,975 บาท ให้แก่ บริ ษทั ลูฟเวอร์ ซิ สเต็ม ออสเตรเลีย จากัด มีผลทาให้บริ ษทั มีสัดส่ วน
การลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นร้อยละ 51
ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2559 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (จดทะเบียน
เริ่ มแรกชื่อบริ ษทั เดฟโค ไลฟ์ สไตส์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด) จานวน 199,996 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 5 บาท รวมเป็ นเงิน
999,980 บาท ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากจานวน 0.20 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ 5
บาท รวมเป็ นเงิน 1 ล้านบาท เป็ นจานวน 20 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 5 บาท เป็ นจานวนเงิน 100 ล้านบาท บริ ษทั ได้
ลงทุนเพิ่มในหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ดังกล่าว มีผลทาให้บริ ษทั มีสัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวในอัตรา
ร้อยละ 100 ซึ่งบริ ษทั ย่อยได้ดาเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2559 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์ วิส จากัด จานวน
99,996 หุ ้นในราคาหุ ้นละ 5 บาท รวมเป็ นเงิน 499,980 บาท ซึ่ งได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่
27 กรกฎาคม 2559 มีผลทาให้บริ ษทั มีสดั ส่วนการลงทุนในอัตราร้อยละ 100
ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ย
ในผลตอบแทนของกิ จการที่ เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการสั่งการกิ จกรรมที่ ส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯนางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอานาจในการควบคุม
บริ ษทั ย่อย จนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้นสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559
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ง) งบการเงิ น รวมจัด ท าขึ้ น โดยใช้น โยบายการบัญ ชี เ ดี ย วกัน ส าหรั บ รายการบัญ ชี ห รื อ เหตุ ก ารณ์ ท างบัญ ชี ที่
เหมือนกันหรื อที่คล้ายคลึงกัน
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวม
นี้แล้ว
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ฉ) ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยส่ วน
ที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558) และ
ฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ น
การปรั บ ปรุ ง ถ้อยค าและค าศัพท์ การตี ค วามและการให้แ นวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี กับ ผูใ้ ช้ม าตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วน
ใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ ง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิ นเมื่ อนามาถื อปฏิ บัติ
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้ กาหนดทางเลือกเพิ่มเติมสาหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยได้ ตามที่อธิ บายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง
2559) เรื่ อง เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ทั้งนี้ กิ จการต้องใช้วิธีการบันทึ กบัญชี เดี ยวกันสาหรับเงิ น
ลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการต้องปรับปรุ งรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งพร้อม
ที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดในจานวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ ยงที่ไม่มีนยั สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
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3.

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงด้วยมูลค่าที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญโดยการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งคานวณจากอัตราร้อยละของลูกหนี้ที่เรี ยกเก็บไม่ได้โดยพิจราณา
จากประวัติการเก็บเงินของลูกค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคานวณโดยวิธีถวั
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่น ค่าภาษี
อากร ค่าขนส่ งหักด้วยส่ วนลดและเงิ นที่ ได้รับคืนจากการซื้ อสิ นค้า งานระหว่างทา ประกอบด้วย ต้นทุนวัสดุและค่าแรง
มูลค่าที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสาเร็ จรู ป
และค่าใช้จ่ายในการขาย
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะทาการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ซ่ ึ งแสดงว่า ณ วันที่ในงบการเงิน สิ นทรัพย์ดอ้ ยค่าลงหรื อไม่ หากมีขอ้
บ่งชี้ของการด้อยค่า บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะทาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์และหากพบว่าราคา
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้
เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (มูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์หมายถึงราคาขายสุทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะแสดงด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรื อจากการเพิ่มขึ้นของ
มูลค่าของสิ นทรั พย์ หรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ ได้มี ไว้เพื่ อขายตามปกติ ธุรกิ จ หรื อใช้ในการผลิ ตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อ
ให้บริ การ หรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม(ถ้ามี)
ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่ งรวม
ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้ได้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยูใ่ นสภาพพร้อมให้ประโยชน์
และรวมต้นทุนการกูย้ มื
ค่าเสื่ อมราคาจะบันทึกในงบกาไรขาดทุน ซึ่งคานวณโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์
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ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการ
เตรี ยมพร้อมเพื่อนาสิ นทรัพย์น้ นั มาใช้ได้ตามประสงค์หรื อนาไปขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่า
สิ นทรัพย์น้ นั จะอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น

17

ต้นทุนดอกเบี้ ยที่ใช้ในการพัฒนาโครงการจะคานวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นด้วยอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน อัตรา
การตั้งขึ้นเป็ นทุนคืออัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของต้นทุนการกูย้ มื ในระหว่างปี
อุปกรณ์
อุปกรณ์ รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์แต่ละชนิ ดตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุ งอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
ยานพาหนะ
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

5
5
5
3-5
3

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่ งคานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดใน
อนาคตจากการใช้สินทรั พย์อย่างต่อเนื่ อง หรื อจานวนที่จะได้รับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจาหน่าย
สิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
กาไรขาดทุนจากการขายอุปกรณ์กาหนดขึ้นจากราคาตามบัญชี และได้รวมอยูใ่ นการคานวณกาไรจากการดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนประกอบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิ ทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลกั ษณะเจาะจงที่ซ้ื อมาบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์เมื่อต้นทุนในการ
ได้มาและการดาเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะเจาะจงที่นามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจาหน่ายตลอดอายุ
ประมาณการให้ประโยชน์ที่ประมาณการภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
สิ นทรั พย์ ไม่ มตี ัวตนอื่น ได้แก่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ค่าลิขสิ ทธิ์และเครื่ องหมายการค้าในการผลิต
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมในนาม “ALLOY”
ค่าลิขสิ ทธิ์ใน Domain Name “Buildersmart.com”
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศออสเตรเลีย

10 ปี
10 ปี
3 ปี

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นตัดจาหน่ายโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุการใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะไม่มีการตีราคาใหม่
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ได้แก่ การสารวจตรวจสอบที่ วางแผนและริ เริ่ มเพื่อให้ได้มาซึ่ งความรู ้ความเข้าใจใหม่ทางด้าน
วิทยาศาสตร์หรื อทางด้านเทคนิครับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับแผนงานหรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรื อการปรับปรุ งให้ดี
ขึ้นกว่าเดิม รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์หรื อ
กระบวนการนั้นมีความเป็ นไปได้ทางเทคนิคและทางการค้า ซึ่ งมีความเป็ นไปได้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
18
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รายจ่ ายในการวิจัยและพัฒนา

อนาคต และกลุ่มบริ ษทั มีความตั้งใจและมี ทรั พยากรเพียงพอที่ จะนามาใช้ เพื่อให้การพัฒนาเสร็ จ สิ้ นสมบู รณ์ และนา
สิ นทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรื อนามาขายได้ รายจ่ายในการพัฒนาที่ รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ประกอบด้วย ต้นทุนของวัตถุดิบ
ต้นทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนการกูย้ ืม และต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงในการจัดเตรี ยมสิ นทรัพย์เพื่อให้สามารถนามาใช้
ประโยชน์ตามประสงค์ รายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ายในการพัฒนาซึ่งรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งไม่รวมค่าความ
นิยม โดยเริ่ มตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

10 ปี

สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือ
เป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงิ นจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนตามมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตาม
สัญญาเช่า โดยจานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิ นเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ต่อ
หนี้ สินคงค้างอยู่ ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะบันทึ กเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ ยจ่ ายจะ
บันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิด ค่าเสื่ อมราคาตลอด
อายุการใช้งานของสิ นทรัพย์น้ นั
การรับรู ้รายได้
บริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายเมื่อส่งมอบสิ นค้าและลูกค้ายอมรับสิ นค้านั้น รายได้จากการขายเป็ นจานวนที่สุทธิจากภาษีขาย
และส่วนลด
รายได้จากการให้บริ การรับเหมาติดตั้งรับรู ้ตามวิธีอตั ราส่วนของงานที่ทาเสร็ จ
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไรสุ ทธิ สาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในระหว่างปี
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กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด คานวณโดยการนากาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี หารด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี บวกด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่ บริ ษทั ต้องออก เพื่อแปลงหุ ้น
สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็ นหุน้ สามัญ ทั้งนี้ไม่มีการปรับปรุ งใด ๆ ในกาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั และภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่บนั ทึกในส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ ให้รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

19

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจางวดที่ ตอ้ งเสี ย
ภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในงวดก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีและและมูลค่าฐานภาษี
ของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อตั รา
ภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ในการก าหนดมู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ปั จ จุ บัน และภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี กลุ่ ม บริ ษ ัท ต้อ งค านึ ง ถึ ง ผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิม่ ขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชาระ กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าได้
ตั้งภาษี เงิ นได้คา้ งจ่ ายเพียงพอสาหรับภาษี เงิ นได้ที่จะจ่ ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการประเมิ นผลกระทบจากหลายปั จจัย
รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดี ต การประเมินนี้ อยูบ่ นพื้นฐานการประมาณการและข้อ
สมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยน
การตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมาย
ที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดย
หน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดี ยวกันสาหรับหน่ วยภาษี เดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สาหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์
และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
ข้อมูลจาแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานธุรกิจเป็ นส่วนประกอบที่จดั หาผลิตภัณฑ์หรื อให้บริ การโดยที่มีความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างไปจากความ
เสี่ ยงและผลตอบแทนของผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การที่ ให้ของส่ วนธุ รกิ จ อื่ น ส่ วนงานภูมิศาสตร์ เป็ นส่ วนประกอบที่ จัดหา
ผลิตภัณฑ์หรื อให้บริ การภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงซึ่ งผลิตภัณฑ์และบริ การที่ให้มีความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนที่ แตกต่ างไปจากความเสี่ ยงและผลตอบแทน ของส่ วนประกอบที่ ดาเนิ นงานภายใต้สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจอื่น
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่วา่ จะ
เป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุ ้นบริ ษทั ย่อยและ
กิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ ง
ถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
20
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ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คานึ งถึงเนื้ อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้า และ
ลูกหนี้ อื่น หนี้ สินทางการเงิ นที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ประกอบด้วย เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ อื่นและเงิ นกู้ยืม ซึ่ ง
นโยบายการบัญชี เฉพาะสาหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่ เกี่ยวข้อง บริ ษทั พิจารณาป้ องกัน
ความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศโดยการซื้ อสัญญาแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าตามความเหมาะสม บริ ษทั ไม่ได้ใช้เครื่ องมือทางการเงินอื่นเพื่อลดความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั แปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ
และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรและขาดทุนที่เกิดจากรับหรื อจ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการ
แปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าว ได้บนั ทึกทันทีในงบกาไรขาดทุน
กิจการในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตราในวันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึกในงบกาไรขาดทุน จนกว่าจะมีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออก
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้น
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
หนี้ สินผลประโยชน์พนักงานส่ วนที่ เป็ นเงิ นชดเชยตามกฎหมายแรงงานเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทางานของพนักงาน
โดยการประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั ตลอดระยะเวลา
ทางานถึงปี ที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่า
ปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ่ มต้น การประมาณการหนี้ สินดังกล่าว
คานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
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เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกาไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทั้งจานวน

21

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีก้ ารค้ า
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิ ดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงิ นในอดี ต อายุของหนี้ ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิ จที่
เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ าเผื่อการลดมูลค่ าสาหรั บสิ นค้ าเก่ า และเสื่ อมคุณภาพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าสาหรับสิ นค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่ อมคุณภาพ หรื อเมื่อราคาตลาดหรื อ
ราคาทดแทนลดลง เพื่อให้สะท้อนถึ งการด้อยค่ าลงของสิ นค้าคงเหลื อ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการ
หมุนเวียนและการเสื่ อมสภาพ และราคาตลาดหรื อราคาทดแทนของสิ นค้าคงเหลือประเภทต่าง ๆ
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั จะมี การประเมินการด้อยค่าของเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย โดยประเมินจากผลการดาเนิ นงานและ
แผนงานในอนาคตของบริ ษทั ย่อยนั้น ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ หากมีขอ้ บ่งชี้ วา่ มีการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวลดลงอย่างมีสาระสาคัญ บริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ ซึ่ งการประมาณการ
ดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร บริ ษทั จะบันทึกเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุน
อุปกรณ์ และสิ นทรั พย์ ไม่ มตี ัวตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากของอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของกลุ่มบริ ษทั โดยจะ
ทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากที่เคยประมาณการไว้ หรื อเมื่อมีการเลิกใช้งาน
หรื อหมดสภาพการใช้งาน
สัญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ใน
สิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะบันทึกประมาณการหนี้ สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั
ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้สูญเสี ย
ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันและจานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ
22
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หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัย
ข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงิ นเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น

มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผอู ้ ื่น
โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิ นออกเป็ นสาม
ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่ มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิ ดขึ้น
ประจา
4.

รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ก) ลักษณะความสัมพันธ์ และนโยบายราคา
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
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บริษทั ย่อย
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด
บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ ซิสเต็ม จากัด
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จากัด
บริ ษทั บิวดิ้ง บลิ้ง จากัด
บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์วิส จากัด
บุคคลและคณะบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
นายสุเรช ซูบรามาเนียม
นายสัญชัย เนื่องสิ ทธิ์
คณะบุคคลสบฤกษ์

ลักษณะความสัมพันธ์
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
ถือหุน้ ทั้งหมดโดยบริ ษทั
ถือหุน้ ทั้งหมดโดยบริ ษทั
ถือหุน้ ทั้งหมดโดยบริ ษทั
ถือหุน้ ร้อยละ 51 โดยบริ ษทั
ถือหุน้ ทั้งหมดโดยบริ ษทั
ถือหุน้ ทั้งหมดโดยบริ ษทั

ถือหุน้ ทั้งหมดโดยบริ ษทั
ถือหุน้ ทั้งหมดโดยบริ ษทั
ถือหุน้ ทั้งหมดโดยบริ ษทั
ถือหุน้ ทั้งหมดโดยบริ ษทั
-

ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั
จัดตั้งโดยญาติสนิทกรรมการ จัดตั้งโดยญาติสนิทกรรมการ
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รายการระหว่างบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีนโยบายการคิดราคาดังนี้





การขายสิ นค้าและบริ การระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคิดราคาใกล้เคียงกับราคาที่คิดแก่บุคคลภายนอก
การซื้อสิ นค้าและบริ การระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคิดราคาใกล้เคียงกับราคาที่ซ้ือจากบุคคลภายนอก
ค่าเช่าจ่ายแก่คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คิดราคาโดยใช้ราคาที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา ซึ่งไม่สูงกว่าราคาตลาด
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.00 - 6.50 ต่อปี

ข) ยอดคงเหลือทีม่ สี าระสาคัญทีร่ วมอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
หน่วย:บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด
บริ ษทั ดี แอนด์ดบั บลิว (เอเชี ย) จากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

-

-

9,279,018.98
342.40
9,279,361.38

10,106,328.16
10,106,328.16

-

-

3,745.00
82,696.30
86,441.30

439,235.00
439,235.00

-

-

208,586.76
71,196.94
3,666.00
84,024.53
51,100.00
3,420,674.93
(3,420,674.93)
418,574.23

15,442.35
139,760.83
3,420,674.93
(3,420,674.93)
155,203.18

-

-

143,494.52
143,494.52

-

-

-

5,784.00
5,784.00

-

-

-

44,210,000.00
44,210,000.00

ลูกหนีอ้ ื่น
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด
บริ ษทั ดี แอนด์ดบั บลิว (เอเชี ย) จากัด
เงินทดรองจ่ ายให้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด
บริ ษทั ดี แอนด์ดบั บลิว (เอเชี ย) จากัด
บริ ษทั บิวดิ้ง บลิ้ง จากัด
บริ ษทั แสนสรา ดี เวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์ วิส จากัด
บริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท คอนสตรัคชัน่ ซิสเต็ม จากัด
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
บริ ษทั แสนสรา ดี เวลลอปเม้นท์ จากัด
ซื้อสิ นทรัพย์
บริ ษทั ดี แอนด์ดบั บลิว (เอเชี ย) จากัด
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ น
5,000,000.00
5,000,000.00
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บริ ษทั ดี แอนด์ดบั บลิว (เอเชี ย) จากัด
บริ ษทั แสนสรา ดี เวลลอปเม้นท์ จากัด

หน่วย:บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด
บริ ษทั ดี แอนด์ดบั บลิว (เอเชี ย) จากัด

-

-

3,049.50

67,151.06
243,655.25

-

3,049.50

310,806.31

6,000.00
6,000.00

1,187,729.73
1,187,729.73

48,169.26
48,169.26

2,354,289.99
2,354,289.99

43,100.00

6,630.57
6,630.57

เจ้ าหนีอ้ ื่น และค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริ ษทั ดี แอนด์ดบั บลิว (เอเชี ย) จากัด
กรรมการ

-

เงินทดรองรับ
บริ ษทั ดี แอนด์ดบั บลิว (เอเชี ย) จากัด
กรรมการ

1,244,307.39
1,244,307.39

43,100.00

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ ยค้างรับจากบริ ษทั ย่อยที่ แสดง
ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
เงินให้กยู้ มื
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิม่ ขึ้นในระหว่างปี
จ่ายคืนในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ

5,000,000.00
71,210,000.00
(32,000,000.00)
44,210,000.00
143,494.52
44,353,494.52

3,500,000.00
5,500,000.00
(4,000,000.00)
5,000,000.00
5,000,000.00

ในไตรมาส 2 ปี 2558 บริ ษทั ได้หักกลบเงิ นทดรองจ่ายกับค่าใช้จ่ายค้างจ่าย บริ ษทั บิ วเดอสมาร์ ท คอนสตรัคชัน่
ซิ สเต็ม จากัด จานวน 3.13 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ดังกล่าวได้หยุดดาเนิ นธุ รกิ จ และฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาตั้ง
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับเงิ นทดรองจ่ายคงเหลือ จานวน 3.42 ล้านบาท ทั้งจานวน
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ค) รายการบัญชีทสี่ าคัญทีม่ ีกบั บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกันสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
รายได้ จากการขายสินค้ าและบริการ
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จากัด
บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
กรรมการ
ต้ นทุนขายและบริการ
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จากัด
รายได้ ค่าเช่ า
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จากัด
ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จากัด
บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ค่ าเช่ าจ่ าย
คณะบุคคลสบฤกษ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

21,488.15
21,488.15

813,673.48
813,673.48

2558

6,902,474.21
592,413.25
124,959.00
14,077.15
7,633,923.61

16,050,774.40
239,130.17
762,074.48
17,051,979.05

-

-

3,519,527.00
3,519,527.00

5,127,873.06
17,088,085.80
22,215,958.86

-

-

42,000.00
101,800.00
143,800.00

910,500.00
910,500.00

-

-

1,000,958.87
278,139.73
1,279,098.60

40,753.41
40,753.41

3,181,800.00

3,151,800.00

3,181,800.00

3,151,800.00

ง) ค่ าตอบแทนทีจ่ ่ ายให้ ผ้บู ริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสาคัญสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

2559
36,409,016.02
1,438,968.73

2558
29,784,398.52
1,438,968.73

2559
24,920,296.02
864,258.45

2558
21,841,398.52
939,230.85

รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู้ ริ หารสาคัญ

37,847,984.75

31,223,367.25

25,784,554.47

22,780,629.37
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งบการเงินรวม

5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
เงินสด
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

241,486.16
52,454,849.35
4,454,910.45
115,079,037.06

203,006.45
58,027,889.68
9,114,309.52
50,973,153.04

65,000.00
31,416,763.03
3,352,114.01
115,079,037.06

50,000.00
42,591,970.64
5,532,358.96
50,973,153.04

172,230,283.02

118,318,358.69

149,912,914.10

99,147,482.64

6. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น – สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
ลูกหนีก้ ารค้ า:ลูกหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนีอ้ ื่น:ลูกหนี้อื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ายบริ ษทั ย่อย
เงินทดรองจ่ายอื่น
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้กรมสรรพากร
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

83,970,308.89
(13,711,202.21)
70,259,106.68

75,353,351.80
(11,642,851.99)

9,279,361.38
76,677,142.02
(9,802,767.90)

10,106,328.16
63,529,428.59
(8,601,338.64)

63,710,499.81

76,153,735.50

65,034,418.11

23,046.32
138,297.76
10,431,319.48
2,710,354.04
7,474,098.50
20,777,116.10
91,036,222.78

13,254.37

439,235.00

2,532,118.39
4,675,002.37
539,746.43
6,772,549.53
-

86,441.30
3,839,249.16
98,130.00
1,147,998.50
479,146.24
88,307.30
(3,420,674.93)

3,575,878.11
2,418,311.83
1,245,347.52
417,642.84
245,937.40
(3,420,674.93)

14,532,671.09
78,243,170.90

2,318,597.57
78,472,333.07

4,921,677.77
69,956,095.88
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
กิจการอื่น-สุ ทธิ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

-

-

979,452.32

1,699,806.28

-

-

1,411,481.94
1,614,530.49
4,947,871.75
326,024.88
9,279,361.38

1,569,266.74
5,373,559.25
1,463,695.89
10,106,328.16

49,536,330.79

40,308,326.25

48,671,998.70

38,916,010.15

18,837,778.41
2,331,984.84
1,921,349.90
11,342,864.95
83,970,308.89
(13,711,202.21)
70,259,106.68

22,615,928.79
647,459.04
809,777.36
10,971,860.36
75,353,351.80
(11,642,851.99)
63,710,499.81

17,633,518.48
1,465,736.27
512,200.47
8,393,688.10
76,677,142.02
(9,802,767.90)
76,153,735.50

16,233,750.22
114,769.81
334,459.57
7,930,438.84
63,529,428.59
(8,601,338.64)
65,034,418.11

สินค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
หน่วย: บาท

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
งานระหว่างทา
สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าล้าสมัย

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
89,809,174.85
98,201,008.05
63,009,780.52
69,743,384.48
13,769,683.48
13,507,349.45
1,129,292.63
556,243.41
529,223.69
(3,761,815.81)
(3,094,951.37)
(2,905,344.28)
(2,628,192.10)
99,817,042.52
109,142,629.82
61,233,728.87
67,671,435.79
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7.

งบการเงินเฉพาะกิจการ

8.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย – สุ ทธิ
เงินลงทุนที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พัน)
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด
(หน่วย : พันบาท)
บริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท คอนสตรัคชัน่
ซิสเต็ม จากัด (หน่วย : รู ปี)
บริ ษทั ดี แอนด์ดบั บลิว (เอเชี ย) จากัด
(หน่วย : พันบาท)
บริ ษทั บิวดิ้ง บลิ้ง จากัด
(หน่วย : พันบาท)
บริ ษทั แสนสรา ดี เวลลอปเม้นท์ จากัด
(หน่วย : พันบาท)
บริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์ วิส จากัด
(หน่วย : พันบาท)
หัก ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

(หน่วย: บาท)
มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม

2559
10,000.00

2558
10,000.00

2559
100.00

2558
100.00

2559
9,999,700.00

2558
10,000,000.00

1,000.00

1,000.00

100.00

100.00

683,800.00

683,800.00

60,000.00

30,000.00

100.00

100.00

59,999,700.00

29,999,700.00

500.00

2,000.00

51.00

99.99

254,950.00

1,999,700.00

100,000.00

-

99.99

-

99,999,980.00

500.00

-

99.99

-

499,980.00
171,438,110.00
(683,800.00)
170,754,310.00

42,683,200.00
(683,800.00)
41,999,400.00

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั บิวดิ้ง บลิ้ง จากัด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ได้มีมติให้ลดทุนจาก 2 ล้านบาท เป็ น 0.50 ล้านบาท
โดยวิธีลดมูลค่าหุน้ จากมูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เป็ น มูลค่าหุ ้นละ 25 บาท บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559
ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2559 บริ ษทั ได้ขายหุน้ สามัญของบริ ษทั บิวดิ้ง บลิ้ง จากั ด จานวน 9,799 หุน้ ในราคาหุ ้นละ 25 บาท รวมเป็ นเงิน
244,975 บาท ให้แก่ บริ ษทั ลูฟเวอร์ ซิสเต็ม ออสเตรเลีย จากัด มีผลทาให้บริ ษทั มีสดั ส่วนการลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นร้อยละ 51
ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2559 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด จานวน 199,996 หุ ้น ในราคา
หุน้ ละ 5 บาท รวมเป็ นเงิน 999,980 บาท ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
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ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2559 ที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2559 ของบริ ษทั แสนสรา ดี เวลลอปเม้นท์ จากัด เมื่ อวันที่ 15
กรกฎาคม 2559 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นจานวน 19.80 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 5 บาท เป็ นจานวนเงิน 99
ล้านบาท บริ ษทั ได้ลงทุนในหุ ้นเพิ่มทุนทั้งหมด ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้ดาเนิ นการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2559
ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2559 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์ วิส จากัด จานวน 99,996 หุ ้นใน
ราคาหุน้ ละ 5 บาท รวมเป็ นเงิน 499,980 บาท ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
ในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2559 ที่ ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2559 ของบริ ษทั ดี แอนด์ดับบลิว (เอเชี ย) จากัด เมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นจานวน 6 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 5 บาท เป็ นจานวนเงิน 30
ล้านบาท บริ ษทั ได้ลงทุนในหุ ้นเพิ่มทุนทั้งหมด ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้ดาเนิ นการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2559
29

9. อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
อาคารระหว่าง
ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้ อเพิม่ /รับโอน
จาหน่าย/โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้ อเพิม่ /รับโอน
จาหน่าย/โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน

ก่อสร้าง

89,163,149.33
89,163,149.33
89,163,149.33

รวม

37,763,075.17
37,763,075.17
37,763,075.17

126,926,224.50
126,926,224.50
126,926,224.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยมีสัญญาก่อสร้างจานวน 10 สัญญากับหลายบริ ษทั โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่
จะต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นรวม 28.64 ล้านบาท
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10. อุปกรณ์ – สุ ทธิ
อุปกรณ์ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

ณ วันที่
1 มกราคม 2559
ราคาทุน :
ส่วนปรับปรุ งสิ่ งปลูกสร้าง
อุปกรณ์ คลังสินค้า
ยานพาหนะ
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :
ส่วนปรับปรุ งสิ่ งปลูกสร้าง
อุปกรณ์ คลังสินค้า
ยานพาหนะ
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
อุปกรณ์ - สุทธิ

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
เคลื่อนไหวระหว่างปี
ซื้ อเพิม่ /รับโอน
จาหน่าย/โอน

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

23,520,096.66
10,331,561.98
14,756,085.69
18,029,482.48
17,450,175.81
401,384.00
84,488,786.62

1,842,225.38
61,904.43
6,060,028.04
2,597,298.11
643,587.88
11,205,043.84

151,180.00
151,180.00

25,362,322.04
10,393,466.41
20,816,113.73
20,475,600.59
18,093,763.69
401,384.00
95,542,650.46

18,078,501.94
7,750,493.82
10,246,748.73
13,248,176.01
13,260,304.18
28,564.04
62,612,788.72
(401,384.00)
21,474,613.90

2,042,328.88
243,006.30
1,630,360.81
1,769,206.17
2,122,273.99
7,807,176.15

50,438.01
50,438.01

20,120,830.82
7,993,500.12
11,877,109.54
14,966,944.17
15,382,578.17
28,564.04
70,369,526.86
(401,384.00)
24,771,739.60
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ณ วันที่
1 มกราคม 2559
ราคาทุน :
ส่วนปรับปรุ งสิ่ งปลูกสร้าง
อุปกรณ์ คลังสินค้า
ยานพาหนะ
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :
ส่วนปรับปรุ งสิ่ งปลูกสร้าง
อุปกรณ์ คลังสินค้า
ยานพาหนะ
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
อุปกรณ์ - สุทธิ

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เคลื่อนไหวระหว่างปี
ซื้ อเพิม่ /รับโอน
จาหน่าย/โอน

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

18,333,775.97
5,451,372.27
12,987,456.15
14,660,348.31
6,504,500.00
401,384.00
58,338,836.70

1,793,585.68
61,904.43
4,310,028.04
1,626,283.44
7,791,801.59

140,190.00
140,190.00

20,127,361.65
5,513,276.70
17,297,484.19
16,146,441.75
6,504,500.00
401,384.00
65,990,448.29

15,007,048.46
4,743,040.28
9,578,068.03
11,545,586.80
6,127,355.95
47,001,099.52
(401,384.00)
10,936,353.18

1,233,050.50
243,006.30
1,330,474.51
1,379,200.08
232,768.10
4,418,499.49

48,579.30
48,579.30

16,240,098.96
4,986,046.58
10,908,542.54
12,876,207.58
6,360,124.05
51,371,019.71
(401,384.00)
14,218,044.58

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอุปกรณ์ที่หักค่าเสื่ อมราคาเต็มตามอายุการใช้งานแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยูม่ ี
ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมจานวน 43.36 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: จานวน 41.28 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มียานพาหนะมูลค่าตามบัญชี จานวน 7.53 ล้านบาท อยู่ภายใต้เจ้าหนี้ ตาม
สัญญาเช่าทางการเงิน
11. เงินฝากธนาคารติดภาระคา้ ประกัน

32
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีเงินฝากประจากับธนาคารพาณิ ชย์สองแห่งจานวนเงิน 40.25 ล้านบาทและ
38.75 ล้านบาท ตามลาดับ (31 ธันวาคม 2558: 34.25 ล้านบาทและ 32.75 ล้านบาท ตามลาดับ) ได้นาไปเป็ นหลักทรัพย์เพื่อ
ค้ าประกันในการเปิ ดวงเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น เลตเตอร์ ออฟเครดิ ตและ ทรัสต์รีซีท (หมายเหตุ 13) ค้ าประกันการจ่ายชาระค่า
สิ นค้าให้กบั เจ้าหนี้การค้าบางราย (หมายเหตุ 28.2)

12. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน – สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

ณ วันที่
1 มกราคม 2559
ราคาทุน:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

4,324,733.31

ลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิ บตั ร

1,969,609.48

-

-

5,567,933.31

-

1,969,609.48

-

5,716,171.81

-

5,716,171.81

โปรแกรมระหว่างติดตั้ง

-

2,788,228.82

-

2,788,228.82

ต้นทุนระหว่างพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

-

663,978.19

-

663,978.19

6,294,342.79

10,411,578.82

-

16,705,921.61

3,147,312.05
1,935,660.04
5,082,972.09
1,211,370.70

577,372.29
33,944.44
205,580.28
816,897.01

-

3,724,684.34
1,969,604.48
205,580.28
5,899,869.10
10,806,052.51

ณ วันที่
1 มกราคม 2559
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1,243,200.00

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

รวมราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสะสม :
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิ บตั ร
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
รวมตัดจาหน่ายสะสม
รวมสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
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หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
เคลื่อนไหวระหว่างปี
ซื้ อเพิม่ /รับโอน
จาหน่าย/โอน

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เคลื่อนไหวระหว่างปี
ซื้ อเพิม่ /รับโอน
จาหน่าย/โอน

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิ บตั ร
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
โปรแกรมระหว่างติดตั้ง
รวมราคาทุน

3,545,174.25
1,969,609.48
5,514,783.73

1,207,200.00
172,000.00
2,488,455.56
3,867,655.56

-

4,752,374.25
1,969,609.48
172,000.00
2,488,455.56
9,382,439.29

ค่าตัดจาหน่ายสะสม :
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิ บตั ร
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
รวมตัดจาหน่ายสะสม

2,861,752.60
1,935,660.04
4,797,412.64

401,084.74
33,944.44
3,118.90
438,148.08

-

3,262,837.34
1,969,604.48
3,118.90
5,235,560.72

รวมสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

717,371.09

4,146,878.57
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13. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ทรัสต์รีซีท
ตัว๋ แลกเงินระยะสั้น
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
17,062,465.90
4,291,001.48
710,961.50
29,698,757.30
710,961.50
51,052,224.68

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
17,062,465.90
2,347,464.82
29,698,757.30
49,108,688.02

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงิ นสิ นเชื่อระยะสั้นเพื่อการค้าจากสถาบันการเงินตามสัญญาเงินกูย้ ืมในวงเงิ น
สูงสุดรวม 550 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 180 ล้านบาท) วงเงินสิ นเชื่อเพื่อการค้า ดังกล่าวประกอบด้วย วงเงินกูย้ ืมระยะ
สั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท และหนังสื อค้ าประกันธนาคาร โดยวงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ
5.25 ถึงร้อยละ 7.68 ต่อปี และค้ าประกันโดยเงินฝากประจา
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้บริ ษทั ออก
และเสนอขายตัว๋ แลกเงินระยะสั้นต่อผูล้ งทุนเฉพาะเจาะจง ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และมีอายุไม่เกิน 270 วัน นับจาก
วันที่ ออกตัว๋ อัตราดอกเบี้ ยไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ ยของธนาคารพาณิ ชย์ (ปั จจุ บนั อัตราร้อยละ 5 ต่อปี ) เพื่อเป็ นเงิ น ทุ น
หมุนเวียนของบริ ษทั
14. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
หน่วย: บาท

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองรับ
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

64,616,427.33
-

61,457,758.82
-

57,084,162.04
3,049.50

50,092,879.79
310,806.31

64,616,427.33

61,457,758.82

57,087,211.54

50,403,686.10

19,966,649.43
1,244,307.39
13,402,381.84
2,265,787.75

7,517,948.03
6,000.00
2,354,289.99
9,573,663.25
2,000,445.57

17,444,734.16
1,187,729.73
43,100.00
8,688,591.28
1,285,375.10

5,135,694.04
48,169.26
6,630.57
5,859,180.93
1,569,823.83

36,879,126.41
101,495,553.74

21,452,346.84
82,910,105.66

28,649,530.27
85,736,741.81

12,619,498.63
63,023,184.73
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งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

15. หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าทางการเงิน – สุ ทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
4,890,533.43
3,406,242.51
(1,815,446.45) (1,465,705.93)
3,075,086.98
1,940,536.58

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หัก ส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
4,402,892.82
2,194,988.75
(1,441,806.22)
(739,760.25)
2,961,086.60
1,455,228.50

กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าทางการเงิ นเพื่อเช่ายานพาหนะ โดยมีการชาระค่างวดเป็ นรายเดือน เดือนละ 104,170.09 บาท
เป็ น ระยะเวลา 48 งวด สิ้นสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทาสัญญาขายและเช่ากลับคืนกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อเช่าเครื่ องจักร โดยมีการชาระค่างวดเป็ น
รายเดือน เดือนละ 55,869 บาท เป็ น ระยะเวลา 36 งวด สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สัญญานี้ค้ าประกันโดยบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายค่าเช่าขั้นต่าตามสัญญาเช่าทางการเงิน ดังนี้
ปี
1
2-5

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,815,446.45
1,441,806.22
3,075,086.98
2,961,086.60
4,890,533.43
4,402,892.82

16. หุ้นกู้
รายละเอียดการอนุมตั ิการออกจาหน่ายหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯมีดงั นี้
อนุมตั ิโดย
จานวน
อายุ
ประเภท
วีธีเสนอขาย
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ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
วงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท หรื อเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น
ไม่เกิน 10 ปี
มีหรื อไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรื อคืนเงินต้นหรื อคืนเงินต้น
ครั้งเดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน มีหรื อไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
เสนอขายภายในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศให้แก่ผลู้ งทุนโดยทัว่ ไปและ/
หรื อเสนอขายในกรณี จากัด และ/หรื อ เสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนสถาบัน และ/
หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ และ/หรื อ ผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อผูล้ งุทน
ที่มีลกั ษณะเฉพาะ และ/หรื อ ผูล้ งทุนอื่นใดที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะ
ได้ประกาศกาหนด ไม่ว่าทั้งจานวนหรื อแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียว
หรื อหลายคราวก็ได้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้ออกหุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มูลค่ารวม 100 ล้านบาท ดังนี้

ครั้งที่

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.40 ต่อปี
ร้อยละ 5.00 ต่อปี
ร้อยละ 5.70 ต่อปี
ร้อยละ 5.70 ต่อปี

ครั้งที่ 1/2559
ครั้งที่ 2/2559
ครั้งที่ 3/2559
ครั้งที่ 4/2559
รวม
หัก : หุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

อายุ
11 เดื อน 29 วัน
11 เดื อน 29 วัน
11 เดื อน 29 วัน
11 เดื อน 23 วัน

คืนเงินต้น
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด

ครบกาหนด
27/10/2560
27/10/2560
27/10/2560
27/10/2560

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
จานวนหุน้ (หุน้ )
จานวนเงิน(บาท)
50,000.00
50,000,000.00
30,000.00
30,000,000.00
10,000.00
10,000,000.00
10,000.00
10,000,000.00
100,000.00
100,000,000.00
(100,000.00)
(100,000,000.00)
-

การเปลี่ยนแปลงของหุน้ กูส้ าหรับปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
100,000,000.00
100,000,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
บวก : ออกหุน้ กู้
หัก : ชาระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

17. สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
3,595,141.42
3,057,162.94
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
4,774,785.00
3,867,542.30

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

ณ วันที่ 1
มกราคม 2559
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
ภาระการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวม

2,247,699.76
596,066.72
1,023,775.82
3,867,542.30

ณ วันที่ 1
มกราคม 2559
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
ภาระการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวม

1,720,267.73
525,638.42
811,256.79
3,057,162.94

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
กาไร
ส่วนประกอบของ
(ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
405,870.03
133,372.89
235,266.60
774,509.52

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

132,733.18
132,733.18

2,653,569.79
729,439.61
1,391,775.60
4,774,785.00

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไร
ส่วนประกอบของ
(ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

232,485.83
55,430.44
154,313.60
442,229.87

95,748.61
95,748.61

1,952,753.56
581,068.86
1,061,319.00
3,595,141.42

หน่วย: บาท
ณ วันที่ 1
มกราคม 2558
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
สารองเพือ่ การจ่ายที่ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ภาระการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
รวม

2,200,068.64
333,821.58
220,000.00
646,777.00
228,581.01
80,276.80
3,709,525.03

งบการเงินรวม
กาไร
ณ วันที่ 31
(ขาดทุน)
ธันวาคม 2558
47,631.12
262,245.14
(220,000.00)
376,998.82
(228,581.01)
(80,276.80)
158,017.27

2,247,699.76
596,066.72
1,023,775.82
3,867,542.30

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1
กาไร
ณ วันที่ 31
มกราคม 2558
(ขาดทุน)
ธันวาคม 2558
1,672,636.61
333,821.58
220,000.00
646,777.00
228,581.01
80,276.80
3,182,093.00

47,631.12
191,816.84
(220,000.00)
164,479.79
(228,581.01)
(80,276.80)
(124,930.06)

1,720,267.73
525,638.42
811,256.79
3,057,162.94
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18. ภาระหนีส้ ินจากผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี
ดังนี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2559
5,196,308.44

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันต้ นปี
ส่วนที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน :
1,004,367.04
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
197,062.98
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(1,496,027.00)
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
2,172,573.56
7,074,285.02
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันสิ้นปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558
4,279,011.56

2559
4,056,283.97

2558
3,417,869.97

692,811.92
224,484.96

622,368.00
149,200.00

460,543.00
177,871.00

5,196,308.44

(1,162,410.00)
1,641,153.03
5,306,595.00

4,056,283.97

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558ได้แสดงในงบกาไรขาดทุน ดังนี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

2559
1,004,367.04
197,062.98
1,201,430.02

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
692,811.92
224,484.96
917,296.88

2559
622,368.00
149,200.00
771,568.00

2558
460,543.00
177,871.00
638,414.00

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล และสะท้อนประมาณการของ
จังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็ นไปได้ที่จะอยู่จนเกษี ยณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณ
การจากตารางมรณะ
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 (แสดงด้วย
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก) มีดงั นี้
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(อัตราร้อยละ/ปี )
งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตรามรณะ
อัตราหมุนเวียนพนักงาน
อายุนอ้ ยกว่า 29 ปี
อายุต้ งั แต่ 30 ปี ถึง 39 ปี
อายุต้ งั แต่ 40 ปี ถึง 49 ปี
อายุต้ งั แต่ 50 ปี ถึง 59 ปี
อายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป

2559
2558
2.63, 2.66, 2.74
4.59
7.78
6.29
ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย
พ.ศ.2551
27
15
9
9
-

37
23
14
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
4.59
2.66
7.78
6.29
ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย
พ.ศ.2551
27
15
9
9
-

37
23
14
-

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติหลักต่อมูลค่าปั จจุบนั ของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียน

หน่วย : ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
เพิม่ ขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
0.39
(2.19)
0.31
(0.34)
(2.17)
(1.40)
(0.32)
0.30
(1.32)
(2.25)
0.35
(0.38)

การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
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ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
0.08
4.24
2.80
9.89
6.88
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19. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
สาหรับปี ปั จจุบนั

5,414,546.08

4,180,476.29

5,414,546.08

4,005,901.84

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
รวม

(774,509.53)
4,640,036.55

(158,017.27)
4,022,459.02

(442,229.88)
4,972,316.20

124,930.06
4,130,831.90

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2559
2558
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

132,733.17

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-

95,748.61

-

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิม่
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ผลขาดทุนในปั จจุบนั ที่ไม่รับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายภาษี

20

(112)

2558
หน่วย: บาท
(4,127,680.57)
(825,536.11)
(845,275.62)
367,535.96
5,597,269.66
346,042.66
4,640,036.55

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

22

หน่วย: บาท
18,642,537.60
3,728,507.52
835,028.53
158,672.39
(595,617.14)
(104,132.28)
4,022,459.02
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2559

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไรก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิม่
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายภาษี

20

18

2558
หน่วย: บาท
27,745,195.00

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

5,549,039.00
(845,275.62)
268,552.82
4,972,316.20

20

25

หน่วย: บาท
16,258,478.48
3,251,695.70
822,931.23
56,204.97
4,130,831.90

บริ ษทั ย่อย มีผลขาดทุนสะสมยกมา ซึ่งฝ่ ายบริ หารเห็นว่ามีความไม่แน่นอนจากการใช้ประโยชน์ทางภาษี จึงพิจารณาไม่
รับรู ้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ปี สิ้ นสุดประโยชน์
2563
2564
รวม

หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
0.78
27.98
28.76

20. ทุนจดทะเบียน
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มีมติดงั ต่อไปนี้

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559
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-

ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิมจานวน 1,424,999,875 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท เป็ นจานวนเงิน 142,499,987.50
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,417,404,122 หุน้ มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท จานวนเงิน 141,740,412.20 บาท เพื่อยกเลิก
หุ ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิ ของใบแสดงสิ ทธิ ของหุ ้นสามัญเดิม ซึ่ งบริ ษทั ได้ดาเนิ นการจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

-

ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากจานวน 1,417,404,122 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท เป็ นจานวนเงิน 141,740,412.20 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 2,047,361,510 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท เป็ นจานวนเงิน 204,736,151 บาท เพื่อการลงทุน
ในโครงการ Senior Living Project อีกทั้งเป็ นการเพิ่มสภาพคล่องเป็ นเงินทุนหมุนเวียนให้บริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั มีฐานเงินทุน
ที่เข้มแข็งขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุนสาหรับการลงทุนในอนาคต และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 2 (BSM-W2) ซึ่งบริ ษทั ได้ดาเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2559 โดยจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1)

จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 314,978,694 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม
ของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุ ้น ในอัตราส่ วน 4.5 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ ้นสามัญใหม่ โดยผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ที่จะ
จองซื้อหุน้ ในจานวนที่เกินกว่าสิ ทธิของตนได้ในราคาหุน้ ละ 0.50 บาท
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ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2559 มีผถู ้ ือหุน้ เดิมมาใช้สิทธิจานวน 278,576,554 หุน้ มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท ส่ งผลให้
หุ ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั เป็ นจานวน 1,695,980,676 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท เป็ นจานวนเงิ น
169,598,067.60 บาท และมี ส่วนเกิ นมูลค่าหุ ้นเป็ นจานวน 109,055,084.60 บาท ซึ่ งบริ ษทั ได้ดาเนิ นการจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559
2)

จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 314,978,694 หุ ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุ ้นสามัญเพิ่มทุนรุ่ นที่ 2 (BSM-W2) ของบริ ษทั ซึ่ งจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนการถือหุน้ และที่จองซื้อหุน้ เกินสิ ทธิ

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและเปลี่ยนมือได้
จานวนที่ออกและเสนอขาย :

278,576,554 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย :

หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :

2 ปี 6 เดือน นับจากวันออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

อัตราการใช้สิทธิ :

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้

ราคาการใช้สิทธิ :

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ในราคา
หุน้ ละ 0.50 บาท (ห้าสิ บสตางค์)

การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ได้ในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนทุก ๆ
ไตรมาส

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิของบริ ษทั ได้รับอนุญาตให้เริ่ มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ตั้งแต่วนั ที่ 12 กรกฎาคม 2559
การเปลี่ยนแปลงสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มีดงั นี้

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากจานวน 1,139,999,900 หุ ้น
มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท เป็ นจานวนเงิน 113,999,990 บาท เป็ นจานวน 1,424,999,875 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท เป็ นจานวน
เงิ น 142,499,987.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงิ นปั นผล และการปรับสิ ทธิ ของใบแสดงสิ ทธิ ของหุ ้นสามัญ ซึ่ งบริ ษทั ได้
ดาเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
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ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกใหม่
หัก ใช้สิทธิ ในระหว่างปี
หัก ยกเลิกเนื่องจากหมดอายุ

หน่วย
1,214,954.00
278,576,554.00
(1,214,954.00)
278,576,554.00

21. สารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ได้จดั สรรสารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ
ประจางวดหักด้วยขาดทุนสะสม (ถ้ามี ) จนกว่าสารองจะมี จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั
สารองตามกฎหมายไม่สามารถนามาจ่ายปั นผลได้
22. กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และเข้าเป็ น
กองทุนจดทะเบียนโดยได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงการคลัง ตามระเบี ยบกองทุน พนักงานต้องจ่ายเงิ นสะสมเข้ากองทุนใน
อัตราร้อยละ 3 ของเงินเดื อน และบริ ษทั จ่ายสมทบเข้ากองทุนนี้ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานเช่นกัน บริ ษทั ได้
แต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุนรับอนุญาตแห่ งหนึ่ ง เพื่อบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ในระหว่าง ปี 2559 เงินสมทบเข้ากองทุนส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจานวน 1.99
ล้านบาทและ 1.31 ล้านบาท ตามลาดับ (2558: 1.60 ล้านบาท และ 1.10 ล้านบาท ตามลาดับ)
23. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้แก่
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2559
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา
7,115,925.52
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
79,882,752.20
ซื้ อสินค้าสาเร็ จรู ป
268,373,705.50
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
8,624,073.16
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
104,435,821.90
ค่านายหน้าขาย ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย
23,466,888.10
ค่าขนส่งและจัดจาหน่าย
7,343,559.64
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
8,693,494.68
ค่าที่ปรึ กษาและค่าบริ การวิชาชีพ
6,072,227.99

2558
33,739,174.79
109,194,767.71
269,295,259.97
8,063,262.41
102,116,394.85
20,750,497.69
7,307,160.59
10,261,689.42
5,825,261.79

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
6,160,554.74
11,146,801.18
268,373,705.50
4,856,647.57
68,385,509.41
14,568,537.29
7,343,559.64
4,362,600.00
5,244,308.00

21,602,218.37
17,700,399.12
269,295,259.97
4,777,665.55
65,731,285.39
16,439,987.72
7,301,485.59
5,319,400.00
5,347,581.79

24. เงินปันผลจ่ าย
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เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2558 ให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ ในอัตราหุ ้นละ 0.0033 บาทต่อหุ ้น เป็ นจานวนเงิ นรวม 4.68 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าว ได้จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในวันที่
25 พฤษภาคม 2559
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2557 โดยจ่าย
เป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ในอัตรา 4 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หุ ้นปั นผล จานวน 266.06 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10
บาท เป็ นจานวนเงิน 26.60 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผล 0.025 บาทต่อหุ ้น และจ่ายปั นผลเป็ นเงิ นสดใน
อัตราหุน้ ละ 0.00278 ต่อหุน้ เป็ นจานวนเงิน 2.96 ล้านบาท
43

25. กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณ โดยหารกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกในระหว่างปี
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี (บาท)
จานวนหุน้ สามัญภายหลังจากการสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (หุน้ )
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

(10,634,983.59)

14,620,078.58

22,772,878.80

12,127,646.58

1,565,826,056.51
(0.01)

1,324,629,262.00
0.01

1,565,826,056.51
0.01

1,324,629,262.00
0.01

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เนื่ องจากราคาตาม
สิ ทธิสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญซึ่งไม่มีผลให้กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานลดลง
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ตามส่วนงานที่รายงาน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ตามส่วนงานที่รายงาน

อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน

ก่อนหักภาษีที่รายงาน

กาไร(ขาดทุน)ตามส่วนงาน

รายได้ระหว่างส่วนงาน

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้จากลูกค้าภายนอก

14,896,090.02

-

24,418,092.38

7,619,846.46

413,640,611.13

2559

2558

11,614,398.62

-

16,138,814.14

21,088,614.42

410,126,327.38

ขายวัสดุก่อสร้าง

8,411,508.73

-

(16,909,597.09)

3,445,394.00

107,511,618.83

2559

10,264,654.31

-

(474,362.25)

17,486,649.01

147,584,017.22

2558

ขายสิ นค้าพร้อมติดตั้ง

-

-

1,878,812.05

127,329,323.23

(9,905,962.57)

2559

2558

ให้เช่าและให้บริ การ

-

-

-

-

-

2559

รวม

25,186,410.80

127,329,323.23

(2,397,467.28)

11,065,240.46

521,152,229.96

หน่วย: บาท

21,879,052.93

-

15,664,451.89

38,575,263.43

557,710,344.60

2558

-

(414,671.20)

(403,098.73)

(3,662,722.89)

11,065,240.46

2559

-

(404,439.03)

-

2,978,085.71

(38,575,263.43)

2558

ตัดรายการระหว่างส่วนงาน

24,771,739.60

126,926,224.50

(6,060,190.17)

-

521,152,229.96

2559

2558
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21,474,613.90

-

18,642,537.60

-

557,710,344.60

งบการเงินรวม

ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดกาไรหรื อขาดทุนตามส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั สาหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั ต่อไปนี้

ผลการดาเนินงานตามส่วนงาน และสิ นทรัพย์ตามส่วนงาน รวมรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงาน หรื อที่สามารถปั นส่วนให้กบั ส่วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปั นส่วน
ได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สิ นทรัพย์ รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร และต้นทุนทางการเงิน

กลุ่มบริ ษทั ได้นาเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริ หาร การจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการ
กาหนดส่วนงาน

26. การนาเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
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27. เครื่ องมือทางการเงิน
ก) นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุ่ม บริ ษทั ต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงทางการเงิ นที่ สาคัญได้แ ก่ ความเสี่ ยงจากอัต ราดอกเบี้ ย ความเสี่ ย งจากอัตรา
แลกเปลี่ยน และความเสี่ ยงจากสิ นเชื่อ บริ ษทั ได้กยู้ มื เงินเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานซึ่ งต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว
รายได้จากการขายและต้นทุนขายมีบางส่ วนที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และความเสี่ ยงจากสิ นเชื่อเกิดจากการที่บริ ษทั
ขายสิ นค้าโดยให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาเลือกใช้เครื่ องมือและอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวตามความเหมาะสม
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่ องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินลงทุนระยะสั้น หนี้ สินกับสถาบัน
การเงิน และหุน้ กู้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้น
บริ ษทั เชื่ อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อผลการ
ดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกิ จการดังนั้นบริ ษทั จึ งมิ ได้ใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิ นเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
ดังกล่าว
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญ สามารถจัดประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว

มีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

106.98
-

60.00
-

5.25
91.04

172.23
91.04

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ าประกัน

-

40.25

-

40.25

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หุน้ กู้

-

0.71
4.89
100.00

101.50
-

0.71
101.50
4.89
100.00

รวม
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ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว

มีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

84.84
-

60.00
-

5.07
78.47

149.91
78.47

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ าประกัน

-

38.75

-

38.75

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หุน้ กู้

-

4.40
100.00

85.74
-

85.74
4.40
100.00

รวม

ค) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั มีธุรกรรมทั้งด้านซื้ อและขายบางส่ วนเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ การขายและส่ งออกจะได้รับเงิ นเป็ น
เหรี ยญสหรัฐ การซื้ อและการนาเข้าวัตถุดิบจะต้องจ่ายเงินเป็ นหลายสกุลเงิ น เช่น เงิ นเหรี ยญสหรัฐ ยูโร เงินเหรี ยญ
นิวซีแลนด์ และเงินเหรี ยญออสเตรเลีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยอดซื้อที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศมีมูลค่าคิดเป็ น
เงินบาทประมาณ 24.32 ล้านบาท โดยมีมูลค่ายุติธรรมเป็ นเงิน 24.82 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั พิจารณาป้ องกันความเสี่ ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการซื้อสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามความเหมาะสม
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า คือ การปรั บมูลค่าของสัญญาที่ กลุ่มบริ ษทั ทาไว้กับ
ธนาคารตั้งแต่เริ่ มต้นด้วยราคาตลาด ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อสะท้อนให้เห็นมูลค่าสัญญา ณ เวลาปั จจุบนั
ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมสาหรับสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า จึงจัดอยูใ่ นระดับ 2 คือ ข้อมูลอื่นที่สามารถ
สังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศที่ ไม่ได้ทาการ
ป้ องกันความเสี่ ยงในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้
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หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
เหรี ยญยูโร

33,741,921.29
522,970.99

33,432,088.04
522,970.99

หนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ดอลลาร์ นิวซีแลนด์
ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา

713,545.66
365,226.01
35,033,790.82

21,344,026.33

ง) ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อของกลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสาคัญ นโยบายของกลุ่มบริ ษทั คือ ทาให้
มัน่ ใจได้วา่ ได้ขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
จ) มูลค่ ายุตธิ รรม
ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ และเจ้าหนี้
การค้า เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดจึงมีมูลค่าใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรม
28. ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจจะเกิดขึน้
28.1 สัญญาเช่ าทีด่ นิ และสิ่งปลูกสร้ าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีสญ
ั ญาเช่าที่ดิน สิ่ งปลูกสร้าง และรถยนต์จานวน 11 สัญญา เพื่อใช้เป็ นสถานที่ปลูก
สร้างอาคารสานักงาน โกดังเก็บพักสิ นค้า รวมทั้งการประกอบธุรกิจทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่
จะต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นรวม 17.27 ล้านบาท ดังนี้
ปี
บาท
ภายใน 1 ปี
8,668,549.50
2-5 ปี
8,602,500.00
28.2 หนังสื อคา้ ประกันจากธนาคาร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มี หนังสื อค้ าประกันที่ ออกโดยธนาคาร เพื่อค้ าประกันการจ่ ายชาระค่าสิ นค้า
ให้กบั เจ้าหนี้การค้าบางรายของบริ ษทั เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 34.34 ล้านบาท

29. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั คือการจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดารง
ไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่ม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั มี อ ตั ราส่ ว นหนี้ สิน ต่อ ทุ น เท่ า กับ 0.74 ต่อ 1
และ 0.56 ต่อ 1 ตามลาดับ (31 ธันวาคม 2558: 0.80 ต่อ 1 และ 0.60 ต่อ 1)
30. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์ส�ำนักงานใหญ่
โทรสารส�ำนักงานใหญ่
Home Page
จ�ำนวนทุนจดทะเบียน
จ�ำนวนทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
บุคคลอ้างอิง :
1) นายทะเบียนหลักทรัพย์

2) ผู้สอบบัญชี

: 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
: 204,736,151.00 บาท
จ�ำนวนหุ้นสามัญ 2,047,361,510 หุ้น
มูลค่าต่อหุ้นที่ตราไว้ 0.10 บาท
: 169,598,067.60 บาท (ณ 8 กุมภาพันธ์ 2560)
: 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
: 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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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2559

ชื่อบริษัท

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
905/7 ซอยพระราม 3 ที่ 51 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา จ.กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2683-4900 แฟกซ์ 0-2683-4949
อีเมล์ : customercare@buildersmart.com

