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วิสัยทัศน์

VISION

คิดค้น สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

พันธกิจ

MISSION
• คิดค้นผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ และนวัตกรรม
• ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และคุ้มราคา
• สร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

ค่านิยมหลักขององค์กร

CORPORATE
CORE VALUES
• ท�ำงานเป็นทีม
• มุ่งมั่นบริการลูกค้า
• มุ่งเน้นคุณภาพ
• มีความคิดสร้างสรรค์
• พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• ยึดมั่นความซื่อตรง
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สาส์นจาก
ประธานกรรมการ

นายเอนก พิเชฐพงศา
ประธานกรรมการ

เรียนท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ
ในปี 2561 ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่กลุ่มบริษัทมีการเติบโตขึ้น เราได้ลงทุนเพิ่มในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเข้าซื้อ
โครงการ เดอะ ทีค สุขุมวิท 39 ในช่วงต้นปี และได้จัดตั้งบริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ระหว่างปี 2561 บริษัทมีการเติบโตที่รวดเร็ว เราได้ขยายโครงการใหม่เพิ่มขึ้นถึง 4 โครงการ โดยเลือกท�ำเลที่ตั้งโครงการเป็น
ย่านธุรกิจใจกลางเมือง  เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตส์ของคนรุ่นใหม่ ส�ำหรับธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลัก
ของบริษัท ก็ยังสามารถเติบโตได้ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง
ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการขยายธุรกิจในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ จะช่วยผลักดันให้กลุ่มมีการเติบโตทั้งในแง่ของรายได้และ
ก�ำไรสุทธิ ทั้งธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน และ
ในปี 2562 ก็จะเป็นอีกปีที่เราจะได้เห็นการเติบโตยิ่งขึ้นของกลุ่มบริษัท
ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในคณะกรรมการบริษัทด้วยดีเสมอมา และ เรามีความมุ่งมั่นที่จะน�ำพา
บริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
ด้วยความนับถือ
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สาส์นจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียนท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ
ปัจจุบันกลุ่มบริษัท BSM แบ่งธุรกิจออกเป็นสองส่วนคือ 1.) ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และ 2.) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง ปี 2561 ถือว่าเป็นปีทดี่ มี ากของบริษทั เรามีรายได้รวมและก�ำไรสุทธิสงู สุดเป็นประวัตกิ ารณ์ เนือ่ งจาก
บริษัทบริหารงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควบคุมค่าใช้จ่าย มุ่งเน้นการการบริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง
ดีทสี่ ดุ ประกอบกับบริษทั มุง่ ท�ำการตลาดและการขายในสินค้าทีเ่ ป็นตราผลิตภัณฑ์ของบริษทั โดยเน้นท�ำการตลาดในกลุม่ ธุรกิจทีย่ งั
คงมีอัตราการเติบโตสูง เช่นธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ และคอนโดมิเนียม เป็นต้น
ด้านอสังหาริมทรัพย์ โครงการ แสนสรา หัวหิน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากยอดจองที่เพิ่มขึ้น และ การก่อสร้างที่คืบหน้า
มากขึ้น และ ในช่วงต้นปี 2561 เราได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่ในแผนด�ำเนินงานทั้งสิ้น 5 โครงการ โดย 2 โครงการอยู่ใน
ระหว่างก่อสร้าง คือโครงการเดอะ ทีค สุขุมวิท 39 และโครงการเดอะ ทีค สาทร-ลุมพินี
ทั้งโครงการ แสนสรา และ ทีค จะเริ่มโอนยูนิตให้ลูกค้าได้ในปี 2562 อันจะท�ำให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัท BSM มีรายได้
รวมและก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าปี 2562 จะเป็นปีที่ดีที่สุดอีกปีหนึ่งของกลุ่มบริษัท BSM
บริษัทจะยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เน้นการน�ำระบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกปัจจุบัน
สุดท้ายนี้ ผมใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ผม,ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความตั้งใจ
ที่จะท�ำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและดีที่สุด เพื่อน�ำผลตอบแทนมายังผู้ถือหุ้นอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
ด้วยความนับถือ
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ประวัติ
กรรมการ

นายเอนก พิเชฐพงศา

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์

อายุ 48 ปี

อายุ 47 ปี

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บมจ. บิวเดอสมาร์ท

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 18 ตุลาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 14.12%
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเท็กซัส เอแอนด์เอ็ม สหรัฐอเมริกา
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 56/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
คุณวุฒิและประสบการณ์
• ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ : บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จ�ำกัด
กรรมการบริหาร : เครือเอสทีซี
กรรมการ :
บริษัท เอสซีเอช ไพรม์โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท ซีอาร์ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัท แคปปิตัลเทรดดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท ท๊อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์
ซัพพลายส์ จ�ำกัด
บริษัท เอสทีซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
บริษัท พลังมิตรทรานสปร์ต จ�ำกัด
บริษัท มาริต้า มารีน จ�ำกัด
บริษัท มาริต้า โลจิสติกส์ จ�ำกัด
บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  10 บริษัท

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 18 ตุลาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 11.72%
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจการจัดการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 61/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่นที่ 3/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
• หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (ว.ต.ท.) รุ่นที่ 23
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA)
คุณวุฒิและประสบการณ์
• 2555 - 2558 ประธานกรรมการตัดสินรางวัล
Thailand Property Awards
• ปัจจุบัน
กรรมการมูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชพิ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  4 บริษัท
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นายสุเรช ซูบรามาเนียม

นายหยาง ชวน โมห์

อายุ 51 ปี

อายุ 50 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บจ. แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บจ. ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย)

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 18 ตุลาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 6.40%
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, การบัญชีและการเงิน
มหาวิทยาลัยเวสเทอน ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 61/2007 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  3 บริษัท

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 18 ตุลาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ University of Auckland
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ University of Auckland
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
คุณวุฒิและประสบการณ์
• 2547 - 2556 ผู้อ�ำนวยการทางภาษีภาคพื้นเอเชีย
บริษัท เทสโก้ จ�ำกัด
• 2544 - 2546 Tax Principal
เคพีเอ็มจี (อาเธอร์ แอนด์เดอซัน)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  2 บริษัท
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์

นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์

อายุ 36 ปี

อายุ 32 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บจ. ทีค ดีเวลลอปเมนท์

กรรมการบริษัท

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 24 เมษายน 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 8.53%
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท International Business Management,
University of Wollongong
• ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 150/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
คุณวุฒิและประสบการณ์
• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอล เค เอช เทรดดิ้ง จ�ำกัด
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สินรุ่งเรือง พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีเอ็มเอ็ม กรุ๊ป จ�ำกัด
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทยทวีพร ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  7  บริษัท

รายงานประจำ�ปี 2561

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 24 เมษายน 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 2.76%
คุณวุฒิการศึกษา
• Master degree (Msc Facilities Management)
University College London
• Bachelor degree of Interior Architecture
AAU Architectural School, Assumption University
• Certificate in International Marketing, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Certificate in Real Estate ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 150/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
คุณวุฒิและประสบการณ์
• 2560 - ปัจจุบัน Business Development & Board of
Directors  โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์
• 2556 - ปัจจุบัน Business Development and Facilities
Manager โรงพยาบาลสินแพทย์
• 2556 - ปัจจุบัน Business Development & Director of
Interior Design Department
บริษัท เออาร์คิเทค จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2561

นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย

นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน
อายุ 51 ปี

อายุ 46 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 18 ตุลาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0.34%
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน
The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องจักรกล)
Massachusetts Institute of Technology, USA
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 65/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 207/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
คุณวุฒิและประสบการณ์
• ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จ�ำกัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน
ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน :
บริษัท เบด เมเนจเม้นท์ 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 ฟาแคปปิตอล จ�ำกัด
• 2551-2558 Senior Vice President, Risk
จีอี แคปปิตอล
• 2550-2551 Integration Team ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

นายออเสน การบริสุทธิ์
อายุ 48 ปี
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 24 เมษายน 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารการจัดการ สถาบันเทคโนโลยี แมสซาจูเซท
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี
มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที่ 152/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่นที่ 16/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
คุณวุฒิและประสบการณ์
2549-ปัจจุบัน ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ดนี จ�ำกัด
2545-2549 ผูจ้ ดั การความสัมพันธ์ลกู ค้า ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2542-2545 Assistant Vice President
Merrill Lynch Investment Managers
2560-ปัจจุบัน กรรมการ สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2561

โครงสร้าง
กลุ่มบริษัท

บริษัท บิวเดอ
สมาร์ท จ�ำกัด
(มหาชน)

100%
บริษัท ดีแอนด์
ดับบลิว (เอเชีย)
จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน		 = 60 ล้านบาท
ทุนช�ำระแล้ว 		 = 60 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ = 5 บาท
ธุรกิจ : ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบประตู
และหน้าต่างอลูมเิ นียมอัจฉริยะ “Fletcher”

ทุนจดทะเบียน = 218.51 ล้านบาท
ทุนช�ำระแล้ว = 213.05 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ = 0.10 บาท
ธุรกิจ : ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง

100%
บริษัท แสนสรา
ดีเวลลอปเมนท์
จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน		 = 150 ล้านบาท
ทุนช�ำระแล้ว 		 = 150 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ = 5 บาท
ธุรกิจ : ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสร้าง
สิ่งปลูกสร้าง และให้เช่าสิ่งปลูกสร้าง
ภายในโครงการ Senior Living Project

100%
บริษัท ทีค
ดีเวลลอปเมนท์
จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน		 = 150 ล้านบาท
ทุนช�ำระแล้ว 		 = 150 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ = 100 บาท
ธุ ร กิ จ : ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ พั ฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุ
โครงสร้างกลุ่มบริษัทจะแสดงเฉพาะบริษัทที่มีการด�ำเนินธุรกิจปกติ ไม่รวมบริษัทที่ต้ังขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มบริษัทใน
อนาคต และบริษัทที่หยุดด�ำเนินกิจการแล้ว
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2561

การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการที่ส�ำคัญ
ปี 2560-2561
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นควรให้
เข้าซื้อทรัพย์สินของโครงการ The Teak Sukhumvit 39 มูลค่า 145.00 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในกับบุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement) จ�ำนวน 130.00 ล้านบาท และกระแสเงินสดภายในกิจการของบริษัท จ�ำนวน
15.00 ล้านบาท
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement) ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1 ประจ�ำปี 2561 เมือ่ วันที่ 10 มกราคม 2561 บริษทั ได้ดำ� เนินการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนให้กบั กลุม่ บุคคล มีรายนาม ดังต่อไปนี้
1. นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์
จ�ำนวน 140,000,000 หุ้น
2. นายวิศวัฒน์  แสงอรุณ
จ�ำนวน 40,000,000 หุ้น
3. นายภูริชญ์  กูลโฆษะ
จ�ำนวน 16,600,000 หุ้น
4. นายพรรษนนท์  ฉินทองประเสริฐ
จ�ำนวน 3,400,000 หุ้น
หลังจากนั้น ได้จัดตั้งบริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 130.00 ล้านบาท เพื่อซื้อทรัพย์สินและบริหาร
โครงการ The Teak Sukhumvit 39 และด�ำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยระหว่างปีมีโครงการเพิ่มขึ้นอีก 4 โครงการ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นท�ำให้โครงสร้างกลุ่มบริษัทเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ มีบริษัทในกลุ่มทั้งสิ้น 4 บริษัทใน 2 กลุ่มธุรกิจ
คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Products) และ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)
กลุ่มธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Products)

กลุ่มธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

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

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ส�ำคัญในอดีต
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “BSM” เมื่อวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้ ประวัติการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพัฒนาการที่
ส�ำคัญในช่วง 5 ปี ล่าสุด (ปี 2557 - 2561) มีดังนี้

ปี 2557
• ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 บริษทั ได้อนุมตั เิ ปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้จาก 0.50 บาท
เป็น 0.10 บาท ส่งผลให้บริษัทมีจ�ำนวนหุ้น 1,139,999,900 หุ้น
• ในระหว่างปี ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
รุ่นที่1 (BSM-W1) ทั้งสิ้นจ�ำนวน 4 ครั้ง รวมเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 292,583,500 หุ้น รวมบริษัทได้
รับเงินเพิ่มทุน จ�ำนวน 29.26 ล้านบาท

ปี 2558
• ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ
ปี 2558 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 113.99 ล้านบาท
เป็น 142.49 ล้านบาท เพื่อรองรับ
การจ่ า ยหุ ้ น ปั น ผล และรองรั บ
การปรั บ สิ ท ธิ ข อง WARRANT
(BSM-W1) และ ESOP (BSMESOP1)
• ในระหว่างปี ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลง
สภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่
1 (BSM-W1) ทั้งสิ้นจ�ำนวน 4
ครั้ ง รวมเป็ น หุ ้ น สามั ญ จ� ำ นวน
97,015,342 หุ้น รวมบริษัทได้รับ
เงินเพิ่มทุนจ�ำนวน 9.70 ล้านบาท
และพนักงานของบริษัทมีการใช้
สิ ท ธิ ซื้ อ หุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของ
บริษัท BSM-ESOP1 จ�ำนวน 1.88
ล้านบาท ซึง่ ท�ำให้บริษทั มีสว่ นเกิน
มูลค่าหุ้นจ�ำนวน 0.705 ล้านบาท
รวมบริษทั ได้รบั เงินจากการใช้สทิ ธิ
BSM-W2 และ BSM-ESOP1
ทั้งสิ้นสิ้นเท่ากับ 11.58 ล้านบาท

ปี 2559
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ�ำนวนเงิน
141.74 ล้านบาท เป็น 204.74 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล และ
การปรับสิทธิของใบแสดงสิทธิของหุ้นสามัญ (BSM-W2) ทั้งนี้ ในระหว่างปี
ผู้ถือหุ้นไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2)
• บริษัท ดี แอนด์ ดับบลิว (เอเชีย) จ�ำกัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน
6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจ�ำนวน
30.00 ล้านบาท ขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็น
ทุนหมุนเวียนของกิจการ บริษัทยังคงสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 99.99 ของ
หุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด
• ในระหว่างปี บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยแห่ง ใหม่ คือบริษัท แสนสรา
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด ทุนจดทะเบียน 100.00 ล้านบาท บริษทั ฯถือหุน้ 100%
เพื่อด�ำเนินการจัดซื้อที่ดิน สร้างสิ่งปลูกสร้าง และเป็นผู้ให้เช่าสิ่งปลูกสร้าง
ส�ำหรับโครงการ Sansara

ปี 2560
• ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท บิ ว เดอสมาร์ ท จ� ำ กั ด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2560 มีมติเห็นควรให้เข้าซือ้ ทรัพย์สนิ
ของโครงการ The Teak Sukhumvit 39 มูลค่า 145.00
ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนมาจากการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนในกับบุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement)
จ�ำนวน 130.00 ล้านบาท และกระแสเงินสดภายในกิจการ
ของบริษัท จ�ำนวน 15.00 ล้านบาท ทั้งนี้ ในระหว่างปี
ผู้ถือหุ้นไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2)

ปี 2561
• ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 อนุมัติให้บริษัทด�ำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับกลุ่มพันธมิตร (Private
Placement) จ�ำนวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 130.00 ล้านบาท และได้
จัดตั้งบริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด ทุนจดทะเบียน 130.00 ล้านบาท เพื่อซื้อทรัพย์สินและบริหารโครงการฯ
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด จ�ำนวน
50.00 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของกิจการ
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด จ�ำนวน 20.00
ล้านบาท เพื่อคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
• ในระหว่างปี ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (BSM-W2) ทั้งสิ้น
จ�ำนวน 4 ครั้ง รวมเป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน 234,525,517 หุ้น รวมบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจ�ำนวน 114.68 ล้านบาท

14

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2561

ทิศทางและ
แผนงานในอีก 3 ปีข้างหน้า
จากความตั้งใจของผู้บริหารกลุ่มบริษัท BSM ที่จะท�ำให้ธุรกิจมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วและยั่งยืน ประกอบกับที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นได้อนุมัติการได้มาซึ่งทรัพย์สินในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในช่วงต้นปี 2561 ที่ผ่านมา เป็นผลให้โครงสร้างของกลุ่มบริษัท
BSM มีความชัดเจนมากขึ้น ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 4 บริษัทใน 2 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Products) และ
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)
กลุ่มธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Products)

กลุ่มธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

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

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด

ทิศทางและแผนงานของกลุ่มธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Products)
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
ในภาพรวม บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะน�ำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีนวัตกรรม เพื่อช่วยให้งานก่อสร้างเสร็จรวดเร็วและ
คุ้มราคา ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจ (Mission) ของบริษัท
ส�ำหรับทิศทางและแผนงานใน 3 ปีข้างหน้านี้ บริษัทมีแผนงานที่จะพัฒนาการเข้าถึงและตอบโจทย์ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
ขณะเดียวกันบริษทั จะพัฒนาระบบการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ด้วยเช่นกัน โดยยังคงแสวงหาสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและนวัตกรรม
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของกลุม่ ลูกค้าหลักทัง้ 3 กลุม่ อันได้แก่ เจ้าของโครงการ ผูอ้ อกแบบ และผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ซึง่ จะมุง่ เน้น
ท�ำการตลาดส�ำหรับ 4 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจส�ำนักงาน (Corporate Office) ธุรกิจที่พักอาศัยที่เป็นอาคารสูง (Condominium)
ธุรกิจโรงแรม (Hotel) ธุรกิจศูนย์สุขภาพและโรงพยาบาล (Health Care & Hospital)
ส�ำหรับปี 2562 บริษัทจะน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ได้แก่ ระบบผนังกั้นห้องที่ใช้กับงานคอนโดมิเนียม และประตูบานเลื่อนที่
พับเก็บได้ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่นี้มีจุดเด่น คือ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้น สามารถช่วยให้ลูกค้าท�ำงานเสร็จได้เร็วขึ้น ซึ่งจะท�ำให้
ลูกค้าสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทจะน�ำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้กับโครงการก่อสร้างของกลุ่มบริษัทเองด้วย
กลยุทธ์ของบริษัท : จะใช้อักษรย่อว่า CPP
C customer
P product
P project

มุ่งเน้นที่ความต้องการของลูกค้า

มุ่งเน้นที่สินค้าที่ต้องตอบสนองการใช้งานหรือความต้องการของลูกค้า
มุ่งเน้นโครงการของกลุ่มธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง

บริษัทเชื่อว่า การด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ CPP และเจาะจงท�ำการตลาดเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโต จะท�ำให้ยอดขายจาก
นี้และต่อไปข้างหน้าอย่างน้อย 3 ปียังคงเพิ่มสูงขึ้น และจะท�ำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดสูงเพิ่มขึ้นด้วย

บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จ�ำกัด
บริษัทได้วางแผนที่จะพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งขึ้นในทุกๆ ด้าน อันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ การผลิต การขาย การติดตั้ง รวมทั้ง
พัฒนาระบบการควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยก�ำหนดแผนงานหลักดังนี้
1. บริษัทมุ่งขยายฐานลูกค้าออกไปยังตลาดต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆ มากขึ้น โดยจะท�ำการตลาดกับลูกค้าในกลุ่มที่เป็น
ที่อยู่อาศัย โรงแรม และรีสอร์ทระดับ 5 ดาว
2. บริษัทจะพัฒนาความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์กับฐานลูกค้าเดิมเพื่อต่อยอดการขายใหม่
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3. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ก�ำลังจะออกสู่ตลาดให้กับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ซึ่งในปี 2562 บริษัทวางแผนที่จะเปิด
ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานและติดตั้งง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
ในกลุ่มลูกค้า premium
จากการที่บริษัทขยายฐานลูกค้า และมีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการบริการอย่างสม�่ำเสมอ บริษัทเชื่อว่าจะสามารถขยาย
ฐานรายได้ และก�ำไรให้กับกลุ่มบริษัทได้มากขึ้น

ทิศทางและแผนงานของกลุ่มธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
หลังจากได้จดั ตัง้ บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด ในช่วงต้นปี 2561 บริษทั มีการขึน้ โครงการใหม่ไตรมาสละ 1 โครงการ ปัจจุบนั
มีโครงการที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการทั้งสิ้น 5 โครงการ ดังนี้
ชื่อโครงการ

รายละเอียดโครงการ

โครงการ “The Teak Sukhumvit 39” • อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จ�ำนวน 1 อาคาร จ�ำนวนห้องชุด 70 ยูนิต
• ตั้งอยู่ที่ซอยประชัญคดี แยกจากซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพ
• ปัจจุบันขายหมดแล้ว
• อยู่หว่างก่อสร้าง คาดว่าจะสร้างเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562
โครงการ “The Teak Sathorn • อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จ�ำนวน 1 อาคาร จ�ำนวนห้องชุด 73 ยูนิต
Lumpini “
• ตั้งอยู่ที่ซอยศรีบ�ำเพ็ญ ถนนพระราม 4 กรุงเทพ
• ขายแล้ว 65%
• เริ่มก่อสร้างไตรมาส 1 ปี 2562 คาดว่าจะสร้างเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2562
โครงการ “The Teak Ratchada”
• อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จ�ำนวน 1 อาคาร จ�ำนวนห้องชุด 78 ยูนิต
• ตั้งอยู่ที่รัชดาซอย 19 ติดกับสถานี MRT สุทธิสาร กรุงเทพ
• อยู่ระหว่างก่อสร้างส�ำนักงานขาย เริ่มขาย (pre-sale) ไตรมาส 1 ปี 2562
• เริ่มก่อสร้างไตรมาส 1 ปี 2562 คาดว่าจะสร้างเสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 2563
โครงการ “The Teak Ari”
• อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จ�ำนวน 1 อาคาร จ�ำนวนห้องชุด 77 ยูนิต
• ตั้งอยู่ที่รัชดาซอยอารีย์ 4 แยกจากซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) ถนนพหลโยธิน
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ
• เริ่มขาย (pre-sale) ไตรมาส 3 ปี 2562
• เริ่มก่อสร้างไตรมาส 3 ปี 2562 คาดว่าจะสร้างเสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 2564
โครงการ “The Teak Sathorn • อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จ�ำนวน 1 อาคาร จ�ำนวนห้องชุดไม่เกิน 80 ยูนิต
Nanglinchee”
• ตั้งอยู่ที่ซอยประพันธ์ศักดิ์ แยกจากถนนนางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ
• ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ ออกแบบโครงการ
ใน 3 ปีข้างหน้านี้ บริษัทจะพัฒนาโครงการที่อยู่ในแผนงานทั้ง 5 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2562 จ�ำนวน 2
โครงการ นอกจากนี้บริษัทยังเตรียมขึ้นโครงการใหม่อีก 2 โครงการในปีนี้ด้วย

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด วางแผนที่จะดูแลการก่อสร้างของโครงการแสนสราในเฟสแรก คือ อพาร์ทเม้นท์ จ�ำนวน
100 ยูนิต และวิลล่า 12 หลัง ให้แล้วเสร็จ และเริ่มส่งมอบให้ลูกค้าในช่วงกลางปี 2562 โดยลูกค้าด�ำเนินการในลักษณะการเช่าซื้อ
ระยะยาว (lease hold) ส�ำหรับลูกค้าเฉพาะทีม่ เี งือ่ นไขคุณสมบัตพิ เิ ศษเป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้ เพือ่ ตอบสนองสังคมอยูอ่ าศัย
ตาม Concept “Live The Life You Love”
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รายงานประจำ�ปี 2561

ข้อมูลทางการเงิน
ที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาช�ำระหนี้ (วัน)
Cash cycle (วัน)

2559

2560

2561

1.56
1.02
0.13
6.54
55.03
3.43
104.87
6.07
59.31
100.59

1.90
1.06
0.51
6.61
54.50
7.06
50.99
6.04
59.61
45.87

2.00
0.54
N/A
6.14
58.59
6.65
54.12
5.15
69.90
42.80

26.58%
-0.16%
-   
N/A
-2.01%
-3.89%

29.84%
9.36%
-   
186.77%
5.92%
10.07%

31.35%
11.77%
N/A
9.37%
11.73%

-2.21%
-6.90%
1.10

6.15%
66.04%
1.04

5.79%
42.81%
0.62

0.74
5.92
0.88
0.00%

0.54
72.37
3.16
51.35%

1.30
N/A
N/A
71.05%

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร

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

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2561

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
รายได้
ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมจ�ำนวน 643.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.34% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากยอดขายสินค้าและ
บริการของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน) ที่เพิ่มขึ้นจากการขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่ยังคงมีการเติบโตของธุรกิจ ได้แก่ด�ำเนิน
ธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล และตลาดต่างประเทศ

ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายและการให้บริการ ประกอบด้วย ต้นทุนของสินค้า ต้นทุนโรงงาน ค่าขนส่ง และ overhead cost ของฝ่ายจัดส่ง โดย
ในปี 2561 บริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เห็นได้จากอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการขายและการ
ให้บริการที่ลดลงจาก 70.16% เป็น 68.65%

อัตราก�ำไรขั้นต้น
จากการทีบ่ ริษทั มีการบริหารต้นทุนขายทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ประกอบกับบริษทั และบริษทั ย่อยมียอดขายเพิม่ ขึน้ ในผลิตภัณฑ์
ที่เป็นตราสินค้าของบริษัท ท�ำให้อัตราก�ำไรขั้นต้นสูงขึ้น จาก 29.84% เป็น 31.35% ในปี 2561

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย overhead cost ของฝ่ายขาย ค่าใช้จ่ายในการท�ำการตลาด และค่าคอมมิชชั่นของแผนกขาย
ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย over head cost ของฝ่ายบริหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เป็นต้น
ในปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 170.48 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้จากการขายและการ
ให้บริการเท่ากับ 28.96% เทียบกับ 27.08% ของปีก่อนหน้า คิดเป็นจ�ำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น 18.08 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.87%
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด ในการ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และค่าใช้จ่ายในการขายส�ำหรับการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ คือ เดอะ ทีค สาธร-ลุมพินี

อัตราก�ำไรสุทธิ
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ 60.32 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิ
9.37% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 24.78 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีก�ำไร 35.54 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 69.72%
จากปีก่อนหน้า

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัท
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 937.11 ล้านบาท เป็น 1,510.40 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น
ทั้งในส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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•
•

•

•
•

รายงานประจำ�ปี 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน : เพิ่มขึ้น 762.47 ล้านบาท เป็น 1,037.79 ล้านบาท เนื่องจาก
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 110.39 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสดที่บริษัทเตรียมไว้ใช้ในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้ 52.51 ล้านบาท สอดคล้องกับยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ และเป็นลูกหนีอ้ นื่ กิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
จ�ำนวน 29.97 ล้านบาท เกิดจากบริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ค้างรับเงินมัดจ�ำและเงินรับล่วงหน้าค่าซื้อห้องชุดของโครงการ
The Teak Sukhumvit 39 จากบริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด จ�ำนวน 52 ห้อง ส่งผลให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี
2561 เท่ากับ 58 วัน เพิ่มขึ้น 4 วันเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
บริษทั มีตน้ ทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำ� นวน 576.11 ล้านบาท เกิดจากบริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ มีโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
ก่อสร้างจ�ำนวน 5 โครงการ คือ โครงการ “The Teak Sukhumvit 39” โครงการ “The Teak Sathorn - Lumpini” และรอการ
พัฒนาอีก 3 โครงการ คือ โครงการ “The Teak Ratchada” โครงการ “The Teak Ari” และโครงการ “The Teak Sathorn Nanglinchee”
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : เพิ่มขึ้น 174.64 ล้านบาท เป็น 472.62 ล้านบาท เนื่องจาก
บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 126.21 ล้านบาท เป็น 188.71 ล้านบาท เนื่องจากโครงการแสนสรามีบ้านที่สร้าง
เสร็จเพิ่มขึ้นระหว่างปีอีก 6 หลัง ท�ำให้ราคาประเมินรวมของบ้านของโครงการแสนสราเพิ่มขึ้น
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนาในปี 2561 เพิ่มขึ้น 41.64 ล้านบาท เป็น 180.90 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ของโครงการแสนสราที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ ค่าที่ดิน ค่าที่ปรึกษา ค่าก่อสร้าง ค่าสาธารณูปโภค และดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึก
เป็นต้นทุน เป็นต้น

แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 651.25 ล้าบาท เป็น 853.03 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นทั้งหนี้สินหมุนเวียน
และหนี้สินไม่หมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนี้สินหมุนเวียน : เพิ่มขึ้น 370.73 ล้านบาท เป็น 513.66 ล้านบาท เนื่องจาก
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 60.88 ล้านบาท ส่วนใหญ่เงินกู้ทรัสต์รีซีทในประเทศและตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งบริษัทน�ำ
มาใช้หมุนเวียนกิจการของบริษัท
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 65.09 ล้าบาท เกิดจากการด�ำเนินงานของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก่อสร้างของโครงการของบริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด และ บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
ในปี 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่จะถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีจ�ำนวน 83.88 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินเพื่อโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ซึ่งจะสร้างเสร็จพร้อมโอนและช�ำระหนี้ในปี 2562
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น จ�ำนวน 99.32 ล้านบาท เกิดจากการเสนอขายและออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น เพื่อใช้ในโครงการ
ของบริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด และ บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
หนี้สินไม่หมุนเวียน : เพิ่มขึ้น 280.52 ล้านบาท เป็น 339.37 ล้านบาท เนื่องจาก
ในปี 2561 บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนโครงการของบริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำนวน 236.22
ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้าง 4 โครงการ คือ The Teak Sukhumvit 39, The Teak Sathorn - Lumpini, The Teak Ari และ
The Teak Rachadapisek

ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 218.51 ล้านบาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ�ำกัดวง
จ�ำกัด จ�ำนวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นทั้งสิ้นจ�ำนวน 130.00 ล้านบาท และเพื่อรองรับการ
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ปรับสิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั รุน่ ที่ 2 (BSM-W2) โดยระหว่างปีมกี ารใช้สทิ ธิฯเพือ่ ซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนจ�ำนวน 4 ครั้ง รวมเป็นหุ้นจ�ำนวน 234,525,517 หุ้น ราคาที่ใช้สิทธิเท่ากับ 0.489 บาทต่อหุ้น เป็นผลให้บริษัทมีทุนที่ออก
และช�ำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 213.05 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเท่ากับ 343.50 ล้านบาทในปี 2561

โครงสร้างเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to equity ratio ) เพิ่มขึ้นจาก 0.54 เท่าเป็น 1.30 เท่า เป็นผลจากเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินที่เพิ่มขึ้น เพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนาโครงการของบริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำนวน 4 โครงการ

สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio ) เพิม่ ขึน้ จาก 1.90 เท่า เป็น 2.00 เท่า ซึง่ ใกล้เคียงกับปีทผี่ า่ นมา ขณะทีอ่ ตั ราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็ว (Quick Raito) ลดลงจาก 1.06 เท่า เป็น 0.54 เท่า จากหนี้สินเพิ่มขึ้นของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่ระหว่าง
พัฒนา และมีก�ำหนดส่งมอบและช�ำระคืนในปี 2562
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory turnover) ลดลงจาก 7.06 เท่า เป็น 6.65 เท่า และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจาก 51 วัน เป็น 54 วัน เนื่องจากบริษัทมีการสต็อกสินค้าปลายปีเพื่อรับส่วนลดทางการค้า ซึ่งเป็นแนวปฎิบัติในการควบคุม
ต้นทุนสินค้าของบริษัท
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (A/P turnover) เพิ่มขึ้นจาก 60 วัน เป็น 70 วัน เนื่องจากเป็นเจ้าหนี้การค้างานระหว่างก่อสร้าง
ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 11.73% เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นหน้า ซึง่ มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 10.07% เนือ่ งจากก�ำไร
สุทธิมีอัตราการเติบโตคิดเป็น 70% จากปีก่อนหน้า

กระแสเงินสดจากการด�ำเนินการ
ในปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจากการด�ำเนินงานสุทธิ เท่ากับ 460.46 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ไปในโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์จ�ำนวน 566.07 ล้านบาท และใช้ไปเพื่อการลงทุนจ�ำนวน 119.01 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีกระแสเงินสดจากการจัดหา
เงินทุนเท่ากับ 689.82 ล้านบาท เพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง
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นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินส�ำรองต่างๆ
ทุกประเภทตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำ� เป็นอื่นใด   และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปีตั้งแต่ปี 2559-2561
รายการ

ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)/1
ก�ำไรสุทธิหลังหักเงินส�ำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)/3

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561
(ปีที่เสนอ)

22.77
21.63
n.a.

38.87
36.93
19.15
51.35%

47.34
44.98
31.96/2
71.05%

หมายเหตุ : /1 = ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี (งบเฉพาะกิจการ)
/2
= คณะกรรมการบริษัทน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทประจ�ำปี 2561
/3
= อัตราจ่ายเงินปันผลค�ำนวณจากเงินปันwผลจ่าย หารด้วย ก�ำไรสุทธิหลังหักเงินส�ำรองตามกฎหมาย เพือ่ ประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
กับนโยบายการจ่ายเงินปันผล
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ภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

บริษทั ฯ เริม่ ด�ำเนินธุรกิจในปี 2544 โดยเริม่ ต้นจากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เพียง 2 กลุม่ ได้แก่ ระบบอลูมเิ นียม Alloy และเป็นตัวแทน
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไทยผลิตภัณฑ์ยบิ ซัม่ จ�ำกัด (มหาชน) โดยทางบริษทั มีทมี งานในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มดี ไี ซน์
สวยงามโดดเด่นสามารถตอบสนองต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี จนท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดีจากทัง้
ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา รวมถึงเจ้าของโครงการ ซึ่งสินค้าของบริษัทถูกน�ำไปใช้ในงานตกแต่งภายในของโครงการก่อสร้างที่พักอาศัย
อาคารส�ำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท ชั้นน�ำหลายโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจของบริษัทฯมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551
ต่อมา บริษทั ได้ตดิ ต่อกับ Fletcher Aluminium, New Zealand เพือ่ น�ำเข้าสินค้าทีเ่ ป็นระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูงจากประเทศ
นิวซีแลนด์ ซึ่งมีการออกแบบที่มีนวัตกรรมสวยงาม คงทน และเหมาะสมส�ำหรับติดตั้งในประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น เพื่อ
จัดจ�ำหน่ายในประเทศไทย ท�ำให้สนิ ค้าของบริษทั ฯมีความหลากหลายมากขึน้ ปัจจุบนั บริษทั มี 3 กลุม่ ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ 1.) ระบบ
ฝ้าเพดาน และผนังยิปซั่ม ( Gypsum Wall & Celling) 2.)ระบบอลูมิเนียมส�ำหรับงานตกแต่งภายใน ( Aluminium for Interiors) และ
3.) ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง (High Performance Doors& Windows)
นอกจากบริษัทจะมีจุดแข็งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม ดีไซน์สวยงาม โดดเด่น สนองความต้องการของลูกค้าได้เป็น
อย่างดีแล้ว บริษทั ยังมีช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทีห่ ลากหลาย มีคลังสินค้าขนาดใหญ่เพื่อเก็บสินค้ารองรับความต้องการของลูกค้าได้
ทันเวลาเสมือนเป็นคลังสินค้าให้กับลูกค้า มีระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพใช้ระบบ GPS ในการควบคุมการจัดส่ง ลูกค้าสามารถ
สอบถามสถานะการจัดส่งได้ตลอดเวลาจนสินค้าถึงที่หมาย และบริษัทยังจัดให้มี Training Center ที่อ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
ที่เป็นผู้รับเหมาสามารถส่งทีมช่างมาอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความช�ำนาญในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ฝ้าเพดานและผนังกั้นห้องที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ช่วยให้งานของลูกค้ามีคุณภาพและท�ำงานได้รวดเร็ว ซึ่งบริษัทได้จัดการอบรมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ลูกค้า
สามารถเข้าฝึกอบรมทั้งทางทฤษฎีและทางการปฎิบัติจริง
ในปี 2559 จากวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการที่ต้องการให้บริษัทมีการเติบโตที่ยั่งยืน ประกอบกับได้เล็งเห็นว่าอายุเฉลี่ยของคน
สูงขึ้น และการสร้างที่อยู่อาศัยของคนวัยเกษียณที่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกได้รับความนิยมและประสบความส�ำเร็จในยุโรปและ
ออสเตรเลีย จึงเห็นควรให้บริษัทขยายสายธุรกิจใหม่ คือ สายอสังหาริมทรัพย์ โดยเห็นควรให้ลงทุนในโครงการ Senior Living
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Project ภายใต้ชื่อ โครงการSansara และได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการ
ลงทุนดังกล่าว และอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยบริษัทใหม่ ชื่อ บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินการจัดซื้อที่ดิน
สร้างสิ่งปลูกสร้าง และเป็นผู้ให้เช่าสิ่งปลูกสร้างส�ำหรับโครงการ
จากโครงการ Senior Living Project ที่บริษัทมีอยู่ บริษัทเล็งเห็นถึงช่องทางและโอกาสในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภท
คอนโดมิเนียม Low –rise และได้ศกึ ษารายละเอียดโครงการ The Teak Sukhumvit 39 แล้ว พบว่าการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว
สามารถต่อยอดธุรกิจใหม่ของบริษทั และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิม่ โอกาสทางธุรกิจให้กบั บริษทั โดยบริษทั
มีความตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มบริษัท ซึ่งเอื้อประโยชน์
ต่อธุรกิจของกลุ่ม ส่งผลให้ยอดขายของกลุ่มบริษัทเติบโตไปพร้อมๆกัน ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีการเติบโตที่แข็งแกร่งในอนาคต
ดังนัน้ เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษทั จึงมติเห็นควรให้ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ โดยเข้า
ซื้อทรัพย์สินของโครงการ The TeakSukhumvit 39 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น จ�ำนวน
70 ยูนิต ส�ำหรับเป็นที่พักอาศัยในย่านใจกลางสุขุมวิท ในราคา 145.00 ล้านบาท (รวมค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายเตรียมการเบื้องต้น)
กรรมสิทธิข์ องบริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด และอนุมตั ิให้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยบริษทั ใหม่ ชือ่ บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
เพื่อพัฒนาโครงการ The Teak Sukhumvit39 และโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่น
เห็นได้ว่า จากการที่บริษัทเพิ่มสายธุรกิจใหม่ (business line ) เป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทในอันที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บนความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยดีตลอดไป

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)
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ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 4 บริษัทใน 2 กลุ่มธุรกิจ คือ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Products)
2. กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)
กลุ่มธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Products)

กลุ่มธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

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

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด

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

ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง
ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมอัจฉริยะ “Fletcher”
ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสร้างสิ่งปลูกสร้าง และให้เช่าสิ่งปลูกสร้างภายใต้โครงการ
Senior Living Project
ด�ำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทส�ำหรับปี 2559 - 2561 สามารถแยกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้
ปี 2559
ล้านบาท
%

ระบบฝ้าเพดาน และผนังกั้นห้อง
อลูมิเนียม ส�ำหรับตกแต่งภายใน
ระบบประตูหน้าต่าง คุณภาพสูง
งานติดตั้ง
รายได้อื่น
รวมรายได้

189.99
228.35
90.42
12.39
7.25
528.40

35.96%
43.22%
17.11%
2.34%
1.37%
100.00%

ปี 2560
ล้านบาท
%

190.73
246.08
103.49
22.4
37.14
599.84

31.80%
41.02%
17.25%
3.73%
6.19%
100.00%

ปี 2561
ล้านบาท
%

199.58
265.08
100.14
23.83
55.22
643.85

31.00%
41.17%
15.55%
3.70%
8.58%
100.00%
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์หลัก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ระบบฝ้าเพดาน และผนังยิปซั่ม (Gypsum Wall & Ceiling Systems) อาทิ ผนังยิปซั่ม, ฝ้าเพดานยิปซั่ม, ระบบโครงคร่าวผนัง
ระบบโครงคร่าวเพดาน (BSM - TIS,BSM 40,BSM ที-บาร์), ระบบผนังและฉนวนกันความร้อน (BSM Insulated-Wall), ช่อง
ฝ้าเซอร์วิส (BSM Serve Board), บัวยิปซั่ม (Ceiling Décor)
2. อลูมิเนียม ส�ำหรับตกแต่งภายใน (Aluminium for Interiors) อาทิ ระบบเฟรมผนังกั้นห้อง ALLOY Partition, มือจับสแตนเลส
และอุปกรณ์ Alloy Door Hardware ซึ่งผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในส�ำนักงานส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ตราสินค้า
ของบริษัทฯ
3. ระบบประตูหน้าต่าง คุณภาพสูง (High Performance Doors & Windows) ซึ่งมีจุดเด่นเน้นการใช้งานง่ายผสานกับดีไซน์อย่าง
ลงตัว แข็งแรง ทนทาน
บริษทั ฯ เน้นจัดหาผลิตภัณฑ์กอ่ สร้างทีม่ ดี ไี ซน์สวยงามและทันสมัย รวมไปถึงวัสดุที่ใช้ผลิตจะต้องมีคณุ ภาพ ผสมผสานกับกลยุทธ์
การตลาด โดยเฉพาะการให้บริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่สม�่ำเสมอ เพื่อให้
ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีม
งานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการให้ค�ำปรึกษาแก่กลุ่มลูกค้า และคอยช่วยเหลือลูกค้าในด้านการออกแบบตกแต่งภายใน
และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับรูปแบบของงานก่อสร้าง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์

การใช้งาน/คุณสมบัติ

ระบบฝ้าเพดาน และผนังยิปซั่ม (Gypsum Wall & Ceiling Systems)
• ยิปซัมประเภทต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ยิปซัมใช้ส�ำหรับงานฝ้าเพดาน พื้นผิวเรียบ
ตราสินค้า “Gyproc”
สวยงาม ตกแต่งง่ายและมีความทนทาน ติดตั้งง่ายและมี
น�้ำหนักเบา ได้รับ ISO9002 และมาตรฐาน มอก.

• โครงคร่าวฝ้าเพดาน
ฉาบเรียบ ตราสินค้า
BSM และ Gyproc

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

• โครงคร่าวฝ้าเพดาน
ที-บาร์ ตราสินค้า
Gyproc และ
Armstrong

โครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์ ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ให้ความ
แข็งแรง ได้รับ ISO9002 และมาตรฐาน มอก.

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)
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รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์

การใช้งาน/คุณสมบัติ

• โครงคร่าวผนังยิปซัม ยู
และซี ตราสินค้า BSM
และ Gyproc

โครงคร่าวเหล็กผนังชุบสังกะสี มาตรฐาน มอก.863-2532
ส�ำหรับระบบผนังภายในอาคาร แข็งแรง ติดตั้งง่าย และ
รวดเร็ว

• ช่องเปิดฝ้าเพดาน
ส�ำเร็จรูป
ตราสินค้า “BSM
SERVE BOARD”

ผลิตด้วยเทคโนโลยีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองงานที่ต้องการ
ความพิถีพิถัน มีความปลอดภัย สะดวกในการใช้งาน
ประหยัดเวลาติดตั้ง แข็งแรง เปิดปิดง่าย ไร้รอยต่อ
และทาสีได้ตามต้องการ

• ยิปซัมขึ้นรูป
ตราสินค้า
“BSM Step”

ยิปซัมขึ้นรูปเพื่องานฝ้าเพดานเล่นระดับ ตกแต่ง เพื่อ
ความสวยงาม ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

• ฉนวนกันความร้อน
ตราสินค้า “Rockwool”

ฉนวนกันความร้อน ลดเสียง ลดความร้อน และป้องกันไฟ
ใช้ส�ำหรับส�ำนักงาน ศูนย์การค้า อาคารแสดงสินค้า
โรงพยาบาล

อลูมิเนียมส�ำหรับตกแต่งภายใน (Aluminium for Interiors)
• ระบบผนัง ALLOY
Alloy Partition

ระบบเฟรมผนังกั้นห้อง ALLOY Partition, ระบบเส้น
อลูมิเนียมส�ำหรับตกแต่งผนัง, ระบบบัวอลูมิเนียม, ระบบ
ประตู พร้อมอุปกรณ์ Alloy Door Hardware ซึ่งผลิตภัณฑ์
ตกแต่งภายในส�ำนักงานส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้
ลิขสิทธิ์ตราสินค้าของบริษัท
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การใช้งาน/คุณสมบัติ

• ระบบผนัง DSG
DSG. Partition

ระบบ Double Glazing เป็นระบบเฟรมวงกบช่องแสง 2 ชั้น
เหมาะส�ำหรับ Commercial Office ที่ต้องการคุณสมบัติการ
กันเสียง สามารถใช้เป็นเฟรมกัน้ ห้องเพือ่ ป้องกันเสียงรบกวน
จากภายนอก เหมาะส�ำหรับกัน้ ห้องประชุม เฟรมกันเสียงชุด
นี้รองรับการกันเสียง STC = 43

• ระบบประตูบานเลื่อน
S40
Alloy S40 Sliding
Door

ระบบประตูบานเลื่อนล้อบน คือ ระบบประตูบานเลื่อน
ที่เน้นดีไซน์กรอบเฟรมให้บางกว่าเฟรมบานเลื่อนทั่วไป
เหมาะส�ำหรับกลุ่มงานออฟฟิศ และ งานคอนโดมิเนียม

• ระบบประตูบานเลื่อน
Vogue Wall
Vogue Wall

ระบบประตูบานเลื่อนเกี่ยวล้อล่าง คือ ระบบประตูบานเลื่อน
เกี่ยวที่ถูกออกแบบให้มีเฟรมกรอบบานบางที่สุด และ ท�ำ
สามารถเกี่ยวบานเลื่อนได้มากสุดถึง 4 บาน เหมาะส�ำหรับ
กลุม่ งานออฟฟิศ และ งานคอนโดมิเนียมทีเ่ น้นดีไซน์โดดเด่น

ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง (High Performace Doors & Windows)
ระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูง มีรูปแบบให้เลือกทั้งแบบ
• ระบบประตูหน้าต่าง
พื้นล่างแบบเรียบ และพื้นล่างเสมอด้านในและด้านนอก
ตราสินค้า
ดีไซน์สวยงาม ทันสมัย คงทน แข็งแรง ใช้งานง่าย และมี
“FLETCHER”
รูปแบบหลากหลาย

ระบบมุ้งลวดกันแมลง

ระบบมุ้งลวดกันแมลง เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยระบบซิป เน้น
คุณสมบัติการใช้งาน และได้รับการออกแบบให้คงทน และ
ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ สามารถใช้กับงานภายนอกได้

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
ปัจจุบันบริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด มีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาจ�ำนวน 5 โครงการ และส�ำหรับปี 2562 บริษัทมีแผนที่
จะขึ้นโครงการใหม่ อีก 2 โครงการ
โครงการระหว่างพัฒนามีดังนี้
ชื่อโครงการ

รายละเอียดโครงการ

โครงการ “The Teak Sukhumvit 39”

อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จ�ำนวน 1 อาคาร จ�ำนวนห้องชุด 70 ยูนิต ตั้งอยู่
ที่ซอยประชัญคดี แยกจากซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพ
โครงการ “The Teak Sathorn - Lumpini “
อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จ�ำนวน 1 อาคาร จ�ำนวนห้องชุด 73 ยูนิต ตั้งอยู่
ที่ซอยศรีบ�ำเพ็ญ ถนนพระราม 4 กรุงเทพ
โครงการ “The Teak Ratchada”
อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จ�ำนวน 1 อาคาร จ�ำนวนห้องชุด 78 ยูนิต ตั้งอยู่
ที่รัชดาซอย 19 ติดกับสถานี MRT สุทธิสาร กรุงเทพ
โครงการ “The Teak Ari”
อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จ�ำนวน 1 อาคาร จ�ำนวนห้องชุด 77 ยูนิต ตั้งอยู่
ที่รัชดาซอยอารีย์ 4 แยกจากซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) ถนนพหลโยธิน
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ
โครงการ “The Teak Sathorn - Nanglinchee” อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จ�ำนวน 1 อาคาร จ�ำนวนห้องชุดไม่เกิน 80 ยูนิต
ตั้งอยู่ที่ซอยประพันธ์ศักดิ์ แยกจากถนนนางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
บริษัทด�ำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในลักษณะactive retirement village ซึ่งเป็นชุมชนที่พักอาศัยส�ำหรับผู้ที่ต้องการ
ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ โครงการตั้งอยู่ในโครงการ Black Mountain Lifestyle Resort ที่ต�ำบลหินเหล็กไฟ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ บริษัทเลือกสถานที่ตั้งโครงการที่อ�ำเภอหัวหิน เนื่องจากอ�ำเภอหัวหิน เป็นหนึ่งในสิบของโลกที่เป็นสถานที่ที่เหมาะ
ส�ำหรับผู้สูงวัยมาใช้ชีวิตในปั้นปลาย(จากการส�ำรวจของหนังสือนิตยสาร Fortune)
สิ่งปลูกสร้างภายในโครงการ ประกอบด้วย พูลวิลล่าจ�ำนวน 12 ยูนิต และ อพาร์ตเม้นท์ จ�ำนวน 4 ตึก 100 ยูนิต บริหาร
โครงการในลักษณะให้เช่าสิ่งปลูกสร้างที่มีก�ำหนดระยะเวลาเช่าตลอดอายุของผู้เช่า โดยโครงการจะดูแลและบริหารสิ่งปลูกสร้าง
ระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพดีตามมาตรฐานโรงแรม 5 ดาว ตลอดจนจัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวก บริการทางการแพทย์
และบริการอื่นๆให้กับผู้เช่าตามความสนใจของผู้อยู่อาศัย

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
กลยุทธ์ทางด้านการตลาด (Marketing Strategies)
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ทางด้านการตลาด โดยการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ควบคู่กับการให้ค�ำแนะน�ำ  ค�ำปรึกษา และน�ำเสนอ
รายละเอียดการใช้งานทีถ่ กู ต้องกับผูอ้ อกแบบ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านส�ำหรับผูอ้ อกแบบ (Specified Product) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ลักษณะพิเศษเฉพาะ เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจแก่ผอู้ อกแบบและเจ้าของโครงการ
ทั้งในด้านรูปแบบพิเศษ ความสวยงาม และคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายขายที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเป็นอย่างดี
บริษัทได้จัดระบบงานฝ่ายขายใหม่โดยให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างมีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยให้เจ้าหน้าที่ขายที่มี
ประสบการณ์ และมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชดิ โดยแบ่งทีมขายดูแลลูกค้าเป็น 2 ฝ่าย
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คือ ทีมดูแลผู้รับเหมาตกแต่งภายใน และทีมดูแลผู้รับเหมางานยิปซั่ม รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนการท�ำงานของหน่วยงานที่สนับสนุน
งานขาย เช่น หน่วยงาน sale support และ call centre ให้สอดคล้องกับการแบ่งทีมขายด้วยเช่นกัน
บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าไปถึงยังสถานที่ที่ลูกค้าต้องการด้วยความรวดเร็ว บริษัทฯ มี
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (BSM Call Center) คอยให้ค�ำแนะน�ำ  ให้ค�ำปรึกษา ช่วยสนับสนุนและให้บริการหลังการขายกับลูกค้า รวมทั้ง
ช่วยประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อส่งค�ำสั่งซื้อไปยังฝ่ายคลังสินค้า และประสานงานการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าตามก�ำหนด ท�ำให้
บริษัทได้รับความเชื่อถือและการยอมรับทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ลกู ค้าทุกรายสมัครเข้าเป็นสมาชิกของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลกู ค้าเกิด
ความรู้สึกที่ดีและการมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการซื้อในครั้งต่อไป บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการแนะน�ำช่องทางธุรกิจให้แก่กลุ่ม
ลูกค้าสมาชิกด้วยกัน รวมทัง้ มีการจัดงานพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกเพือ่ สร้างเครือข่ายสมาชิก (Networking) ซึง่ จะเป็นประโยชน์
ในการประสานธุรกิจร่วมกันในอนาคต ซึ่งการสมัครเป็นลูกค้าสมาชิกของบริษัทฯ นอกจากจะได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าลูกค้าทั่วไปแล้ว
ยังได้รบั สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ทีท่ างบริษทั ตอบแทนคืนสูส่ มาชิกอีกด้วย โดยสิทธิประโยชน์เบือ้ งต้นจากการเป็นสมาชิกของบริษทั ฯ มี
ดังนี้
No.

Benefit

Platinum I Platinum G

Gold

Retail
Specialist Credit

ได้รับวงเงินเครดิตและระยะเวลาเครดิต
ในการสั่งซื้อสินค้า
ฟรีค่าขนส่ง ในเขต กทม. และ
ปริมณฑล เมื่อสั่งซื้อสินค้า 5,000
บาท ขึ้นไป
ได้รับสินค้าภายใน 24 ชม. หลังจากสั่ง
ซื้อสินค้า
ได้รับบริการข้อมูลวิเคราะห์เครดิต
จากบริษัทข้อมูลเครดิต (BOL)
ได้รับค�ำแนะน�ำการขอสินเชื่อจาก
ธนาคาร













































6 ได้รับการยืนราคาส�ำหรับงานโครงการ











บริการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลการ
สั่งซื้อสินค้าแต่ละประเภทให้กับลูกค้า
เข้าร่วมโครงการสะสมแต้ม เพื่อแลก
ของรางวัล (Point Reward Program)
กรณีเต็มวงเงินเครดิต สามารถขอปลด
ล็อกการปล่อยสินค้าไม่เกิน 10% จาก
วงเงินที่มีอยู่
การเข้าร่วมโครงการจัดอบรมการติด
ตั้งผลิตภัณฑ์ ที่ศูนย์อบรม BSM ฟรี
บริการส่งช่างเทคนิค เข้าตรวจสอบและ
แนะน�ำวิธแี ก้ไขปัญหาหน้างาน
Platinum ฮอตไลน์ 091-119-1557
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หมายเหตุ : กรณีสมาชิกขอซื้อผลิตภัณฑ์เกินกว่าวงเงินเครดิตสูงสุดที่ก�ำหนด ทีมงานฝ่ายขายจะต้องขออนุมัติจากกรรมการบริหาร ซึ่งจะต้องพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
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บริษัทฯ ยังได้มีการเปิดศูนย์ฝึกอบรมช่างหรือ BSM Training Center เพื่อเพิ่มทักษะในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับ
ผู้รับเหมาที่เป็นสมาชิกของบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ศูนย์ฝึกอบรมช่างเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ์ประโยชน์ที่ทางบริษัทฯ ให้บริการ
กับลูกค้า

การประเมินความพึงพอใจ
บริษทั ได้มกี ารประเมินความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของบริษทั เป็นประจ�ำทุกปี โดยท�ำการสุม่ ตัวอย่างจากทุกกลุม่ ลูกค้า ซึง่
ผลการประเมินจัดเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดผลการท�ำงาน (KPIs) ของพนักงานขายด้วย โดยปี 2561 บริษัทได้ท�ำการส�ำรวจความ
พึงพอใจในเดือนพฤศจิกายน 2561 จากกลุ่มตัวอย่าง 59 ราย โดยใช้วิธีส�ำรวจผ่านการสแกน QR Code ซึ่งมีหัวข้อการประเมิน 4
เรื่อง ได้แก่ ความพึงพอใจในเรื่องคุณภาพสินค้า , ราคาสินค้า , การจัดส่งสินค้า และการบริการหลังการขาย
ผลการประเมินดังนี้
ความพึงพอใจต่อ
สินค้าและบริการ

คุณภาพสินค้า
ราคาสินค้า
การจัดส่งสินค้า
บริการหลังการขาย

พึงพอใจมาก

พึงพอใจ

ไม่มีความเห็น

ไม่พึงพอใจ

ไม่พึงพอใจมาก

64%
42%
68%
69%

34%
53%
32%
27%

2%
5%
0%
3%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

ทัง้ นี้ได้สอบถามปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซือ้ สินค้า สรุปจากผลการประเมินได้วา่ ลูกค้าส่วนใหญ่ซอื้ สินค้าโดยพิจารณาถึงคุณภาพ
สินค้า (91.5%) การบริการของพนักงานขาย (76.3%) และ ราคา (72.9%) ตามล�ำดับ
ปจจัยหลักในการพิจารณาซื้อสินคาของบิวเดอสมารท
คุณภาพ

91.50%

พนักงานขาย

76.30%
72.90%

ราคา
บริการหลังการขาย

67.80%

รูปลักษณ
เปนสเปคจากลูกคา

35.60%
3.40%

0.00%

25.00%

50.00%

75.00%

100.00%

กลยุทธ์ด้านราคา (Price)
การก�ำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท โดยค�ำนึงถึงปัจจัยในการแข่งขันเป็น
องค์ประกอบ โดยสามารถแบ่งกลยุทธ์ด้านราคาได้ดังนี้
• ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่หาซื้อได้ทั่วไป (General Building Products) เนื่องจากสินค้าประเภทดังกล่าวมีจ�ำหน่ายทั่วไปและมีความ
ยืดหยุน่ ต่อราคาสูง บริษทั ฯ จึงก�ำหนดราคาสินค้าโดยอ้างอิงตามราคาตลาด ซึง่ จะมีการส�ำรวจราคาตลาดทุกสัปดาห์เพือ่ พิจารณา
ในการปรับราคาสินค้า
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ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายก�ำหนดราคาสินค้าเท่ากับผู้จ�ำหน่ายรายอืน่ ซึง่ บริษทั ฯ ให้อำ� นาจการตัดสินใจลดราคาสินค้าเป็นกรณี
พิเศษแก่ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย หรือผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านส�ำหรับผูอ้ อกแบบ (Specified Products) ส�ำหรับผลิตภัณฑ์กลุม่ นี้ ถึงแม้วา่ ในตลาดจะมีผลิตภัณฑ์ทดแทน
อยูม่ ากมายหลากหลายตราสินค้า และมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง แต่ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ก็สามารถสร้างความแตกต่าง
ในด้านคุณภาพ ความหลากหลาย และการบริการที่ดีกว่า บริษัทฯ จึงไม่มีนโยบายที่จะแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งในผลิตภัณฑ์
กลุ่มนี้ แต่จะก�ำหนดราคาขายโดยวิธีบวกก�ำไรส่วนเพิ่มจากต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Mark-up on Cost)

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ�ำหน่าย (Place)
บริษัทฯ มีกลยุทธ์การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเชิงรุก โดยใช้ทีมงานฝ่ายขายที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์ใน
ด้านผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง ตกแต่งภายใน ซึง่ บริษทั ได้แบ่งทีมงานฝ่ายขายออกเป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีมงานขายส�ำหรับดูแลผูอ้ อกแบบ และ
ทีมงานขายส�ำหรับดูแลผูร้ บั เหมา เพือ่ ให้เข้าถึงความต้องการทีแ่ ตกต่างกันของกลุม่ ลูกค้า และบริษทั ฯยังเน้นการบริการทีร่ วดเร็วโดย
มีศนู ย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ให้คำ� ปรึกษาและแนะน�ำข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับการตกแต่งภายใน ซึง่ ปัจจุบนั ช่องทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ มี 2 ช่องทาง ดังนี้
• ลูกค้าสามารถเลือกชมผลิตภัณฑ์และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ได้โดยตรง ณ ส�ำนักงานขายของบริษัทฯ (Gyproc Center)
• ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ในกรณีที่เป็นสมาชิกของบริษัทฯ อยู่ก่อนแล้ว หรือสั่งซื้อ
ผ่านทีมงานขายในกรณีที่เป็นลูกค้าใหม่หรือยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก ซึ่งการรับบริการทั้ง 2 วิธีนี้ ลูกค้าจะได้รับความสะดวก
และรวดเร็ว
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างคุณภาพสูง บริษทั ได้เน้นการขายผ่านทีมขายของบริษทั มากขึน้ โดยเน้นลูกค้าโครงการเป็นหลัก

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)
บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยมุ่งเน้นการตอบแทนคืนแก่ลูกค้าสมาชิกของบริษัทเป็นหลัก (Loyalty Program)
โดยลูกค้าสมาชิกจะได้รับสิทธิเข้าร่วมโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น เช่น การได้รับส่วนลดพิเศษส�ำหรับลูกค้าสมาชิกแต่ละ
ระดับ การยืนราคาสินค้าส�ำหรับโครงการทีม่ รี ะยะเวลาการก่อสร้างทีน่ านกว่าปกติ การสะสมคะแนนเพือ่ แลกของรางวัล การจัดส่งฟรี
ส�ำหรับลูกค้าระดับ Platinum หรือการบริการจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง เป็นต้น
ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า โดยการใช้สื่อออนไลน์ เช่น วิดีโอ Youtube เว็บไซต์ของบริษัท หรือ
การเข้าร่วมในการจัดงานหรือนิทรรศการแสดงสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในและการก่อสร้างทัง้ ส่วนของ
อาคารส�ำนักงานและที่อยู่อาศัย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เนือ่ งจากการตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้างและตกแต่งภายใน เจ้าของโครงการจะแจ้งงบประมาณและรูปแบบความต้องการ
แก่ผอู้ อกแบบงานตกแต่งภายใน เพือ่ ท�ำการออกแบบและก�ำหนดชนิดของผลิตภัณฑ์ หลังจากนัน้ ผูร้ บั เหมางานตกแต่งภายในจะเป็น
ผู้จัดซื้อผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ออกแบบก�ำหนดเพื่อน�ำไปใช้ก่อสร้างตกแต่งภายใน เมื่อเสร็จงานแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจรับงาน
โดยเจ้าของโครงการ บริษัท มีความเข้าใจในลักษณะความสัมพันธ์ของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างดี
บริษัทฯ จึงก�ำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. เจ้าของโครงการ
2. ผู้ออกแบบ เช่น สถาปนิก และมัณฑนากร
3. ผู้รับเหมา ได้แก่ ผ้รับเหมาตกแต่งภายใน และผู้รับเหมาทั่วไป
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ภาวะการแข่งขัน
บริษทั ฯ ไม่มคี แู่ ข่งขันทางตรง (Direct Competitor) เนือ่ งจากบริษทั มีความแตกต่างจากคูแ่ ข่งขันรายอืน่ ทัง้ ด้านลักษณะผลิตภัณฑ์
ที่จัดจ�ำหน่าย และด้านกลุ่มลูกค้า กล่าวคือ บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้างตกแต่งภายในและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ภายใต้ตราสินค้าของบริษทั เอง และเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทยส�ำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ลขิ สิทธิต์ ราสินค้าชัน้ น�ำ
จากต่างประเทศบางผลิตภัณฑ์ ในด้านกลุม่ ลูกค้าของบริษทั ฯ เน้นการตลาดทางตรงสูก่ ลุม่ ผูอ้ อกแบบ (Interior Designer) และผูร้ บั เหมา
งานตกแต่งภายใน (Interior Constructor) เป็นหลัก ในขณะที่คู่แข่งขันส่วนใหญ่เน้นกลุ่มลูกค้าประเภทผู้รับเหมา และเจ้าของ
บ้านพักอาศัย (End User) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ผู้ประกอบการจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง
บริษัทฯ มีคู่แข่งขันทางอ้อม (Indirect Competitor) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการศูนย์ค้าส่ง ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่ง
และผูป้ ระกอบการร้านค้าจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กอ่ สร้างตกแต่งภายในเฉพาะด้าน ปัจจุบนั ในประเทศไทยมีผปู้ ระกอบธุรกิจจ�ำหน่ายวัสดุ
ก่อสร้างและตกแต่งเพิ่มขึ้นมาก โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจจ�ำนวน 8 ราย ซึ่งมีสาขาและตัวแทนจ�ำหน่ายกระจายอยู่ทั้งใน
เขตกรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ทุกรายมีรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจแบบร้านค้าส่ง
ค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) มีแนวคิดให้เป็นศูนย์รวมสินค้าวัสดุกอ่ สร้างและสินค้าตกแต่งบ้านครบวงจร ทีล่ กู ค้าสามารถเลือก
ซื้อสินค้าเกี่ยวกับบ้านได้ในที่เดียว (One Stop Shopping)
ตารางแสดงรายชื่อผู้ประกอบการธุรกิจจ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง (แยกตามรูปแบบธุรกิจ)
รูปแบบธุรกิจ

ธุรกิจโฮมเซ็นเตอร์
(Modern Trade)
ธุรกิจร้านค้าเฉพาะอย่าง
(Specialty Store)

รายชื่อผู้ประกอบการ

1) บจก.แกรนด์โฮมมาร์ทกรุ๊ป
3) บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์
1) บจก.ซิเมนต์ ไทยการตลาด

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

ที่มา : รวบรวมโดยฝ่ายวิจัยธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

การจัดหาผลิตภัณฑ์
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ซึ่งมีทั้งการด�ำเนินการผลิตสินค้าด้วยตนเอง และว่าจ้างโรงงานผู้ผลิตทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่ได้คณ
ุ ภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีบ่ ริษทั ก�ำหนด ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ทวั่ ไป บริษทั ฯ มีนโยบายการจัดซือ้ จาก
ผูผ้ ลิตโดยตรง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีขนั้ ตอนและวิธกี ารจัดหาผลิตภัณฑ์โดยการก�ำหนดรูปแบบ คุณลักษณะ และประเภทผลิตภัณฑ์ทตี่ อ้ งการ
ตามแผนการขายของฝ่ายขาย หลังจากนั้นจะพิจารณาคัดเลือกและจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ซึ่งโดยปกติจะท�ำการคัดเลือกผู้ผลิต
มากกว่าหนึง่ ราย ยกเว้นผูผ้ ลิตทีเ่ ป็นพันธมิตรของบริษทั มาเป็นเวลานาน อาทิ บริษทั ไทยผลิตภัณฑ์ยปิ ซัม่ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น
ส�ำหรับการพิจารณาตัดสินใจจัดหาผลิตภัณฑ์จะเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝ่ายขาย
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามที่ก�ำหนด
ปี 2561 บริษัทฯ มียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากคู่ค้ารายใหญ่ ดังนี้
บริษัท

1. บริษัท.ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จ�ำกัด
(มหาชน)

ผลิตภัณฑ์

ประเทศ

ระยะเวลาติดต่อ

ยอดสั่งซื้อ ปี 2561

ยิปซั่ม

ไทย

มากกว่า 10 ปี

131.24 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 41.04
ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวม
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งานที่ยังไม่ ได้ส่งมอบ
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีงานที่อยู่ระหว่างผลิตจ�ำนวน 11.01 ล้านบาท

ภาวะอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรมส�ำหรับวัสดุก่อสร้างและการตกแต่งภายในส�ำหรับปี 2562 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากปัจจัยบวกดังต่อไปนี้
1. ธุรกิจก่อสร้างได้รบั อานิสงส์จากแนวนโยบายของรัฐบาล เช่น นโยบายการสนับสนุนการท่องเทีย่ วเมืองรอง เพือ่ กระตุน้ การตืน่ ตัว
ในการลงทุนก่อสร้างเพื่อการพาณิชยกรรม ท�ำให้มีการก่อสร้างที่พักแรมส�ำหรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เห็นได้จากค�ำขอก่อสร้าง
โรงแรมที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2560 ส่งผลต่อเนื่องถึงโครงการก่อสร้างที่คาดว่าจะเริ่มทยอยก่อสร้างตั้งแต่ปี 2561 เรื่อยมา โดย
พืน้ ทีภ่ าคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภูมภิ าคทีม่ แี นวโน้มการก่อสร้างโรงแรมสูงทีส่ ดุ
จากการที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจ�ำนวนมาก
2. สืบเนือ่ งจากนโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ทีร่ ฐั บาลประกาศใช้ มาตัง้ แต่ปี 2546 ส่งผลให้การท่องเทีย่ วเชิงการ
แพทย์หรือเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) เติบโตขึน้ ต่อเนือ่ ง โดยโรงพยาบาลเอกชนของไทยได้รบั การยอมรับในระดับสากลว่า
เป็นหนึง่ ในจุดหมายของการท่องเทีย่ วเชิงการแพทย์ ซึง่ มีขอ้ ได้เปรียบด้านคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพการรักษาทีส่ งู ติด
อันดับโลก ขณะทีอ่ ตั ราค่ารักษาพยาบาลถูกกว่าเมือ่ เทียบกับประเทศทีม่ มี าตรฐานการรักษาและบริการในระดับเดียวกัน ประกอบ
กับการเพิ่มขึ้นของกลุ่มคนชั้นกลางขึ้นไปที่มีอ�ำนาจซื้อสูงขึ้น และการที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations) คาดการณ์
การขยายตัวของการอาศัยในชุมชนเมืองของไทยจะเพิ่มสูงจาก 50.4%ในปี 2558 เป็น 60.4% ในปี 2568 ซึ่งจะเพิ่มโอกาส
ในการขยายการให้บริการทางการแพทย์ ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้นในอนาคตเมื่อเทียบกับความต้องใช้บริการในกรุงเทพและ
ปริมณฑลที่ค่อนข้างอิ่มตัว
นอกจากนีย้ งั ได้รบั ปัจจัยบวกจากนโยบาลของรัฐบาลอืน่ ๆ อีกเช่น นิคมอุตสาหกรรม โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
และการเติบโตของชุมชนเมืองในกลุ่มประเทศ AEC จะท�ำให้จ�ำนวนผู้ใช้บริการทางแพทย์เพิ่มขึ้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรงมีมากขึ้น เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน เป็นต้น และคนไทยมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคค่อนข้างมาก ได้แก่ การสูบบุหรีแ่ ละดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงขึน้ จากปัจจัยดังกล่าวท�ำให้ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนมีแนวโน้มรักษาระดับการเติบโตได้ดีต่อเนื่อง
3. จากผลส�ำรวจของ Nexus Property พบว่าราคาค่าเช่าพืน้ ทีอ่ าคารส�ำนักงาน ยังคงมีอตั ราการใช้พนื้ ทีท่ สี่ งู อย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้ มี
การกระจายตัวของโครงการมากขึน้ โดยในไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา พืน้ ทีอ่ าคารส�ำนักงานในเขตรอบนอกศูนย์กลางธุรกิจเพิม่ ขึน้ กว่าเท่าตัว
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ส�ำหรับพืน้ ทีอ่ าคารส�ำนักงานในเขตศูนย์กลางธุรกิจ คาดการณ์วา่ พืน้ ทีอ่ าคารส�ำนักงานให้เช่าในอีก 5 ปีขา้ งหน้าจะมีพนื้ ทีเ่ พิม่ ขึน้
ประมาณ 1.13 ล้านตารางเมตร โดยพื้นที่อาคารส�ำนักงานหลักจะมาจากโครงการ One Bangkok ส�ำหรับแนวโน้มการเช่าจะเปลี่ยน
ไปตามพฤติกรรมของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยจะมีการเช่าในลักษณะการท�ำCo-Working Space และ Serviced Office มากขึ้น
ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาะและตกแต่งภายในอีกด้วย

ในส่วนของการพัฒนาโครงการในอนาคต เนื่องจากทีด่ นิ ในเมืองทีส่ ามารถพัฒนาโครงการมีจ�ำนวนจ�ำกัดและมีราคาสูง ส่งผลให้
ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพืน้ ที่ในอาคารส�ำนักงานเกรด A ถึง AA ทัง้ ในเขตชัน้ ใน และ เขตรอบนอกของศูนย์กลาง
ธุรกิจ เนื่องจากตลาดยังมีความต้องการสูงจากผู้เช่า การดึงดูดผู้เช่าสามารถท�ำได้โดยการเน้นสาธารณูปโภคภายในโครงการที่ดี มี
การออกแบบที่สวยงาม ท�ำเลที่ตั้งที่ดึงดูดและการแบ่งขนาดพื้นที่เช่าที่เหมาะสม
ส�ำหรับปัจจัยลบทีอ่ าจจะส่งผลต่อธุรกิจวัสดุกอ่ สร้าง ได้แก่ มาตราคุมการเก็งก�ำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการก�ำกับสถาบัน
การเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะประกาศให้เพิ่มเงินดาวน์บ้านและที่พักอาศัยหลังที่ 2 เพื่อดูแลการปล่อยกู้สินเชื่อบ้าน
ให้เข้มงวดขึ้น โดยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป จะส่งผลต่อสินเชื่อบ้านใหม่และสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ส�ำหรับการ
กู้บ้านสัญญาที่ 2 (บ้านหลังที่ 2) ขึ้นไป และบ้านมูลค่าสูงกว่า 10 ล้านบาท ก�ำหนดเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value
หรือ LTV) ห้ามเกินร้อยละ 80 ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และท�ำให้มีผลกระทบต่อธุรกิจวัสดุก่อสร้างด้วย
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ปัจจัย
เสี่ยง
ความเสี่ยงส�ำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Building Products)
1. ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร
บริษัทฯ ได้ท�ำการเช่าที่ดินและอาคารจากบุคคลอื่น โดยทรัพย์สินที่ใช้เป็นที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่และโกดังเก็บของ ดังนั้น บริษัทฯ
จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร หรือการไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าที่ดินและคลังสินค้าแห่งใดแห่งหนึ่ง
อันจะท�ำให้บริษัทอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการย้ายส�ำนักงานและคลังสินค้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทได้
ส�ำหรับสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท ได้ท�ำสัญญาเช่าไว้กับเครือญาติของผู้บริหารหลัก
ของบริษัท และ บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความเสี่ยง โดยท�ำข้อตกลงสัญญาเช่าแต่ละครั้ง มีก�ำหนดอายุของสัญญาครั้งละ 3 ปี
และมีเงื่อนไขพิเศษให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีก�ำหนดเพดานสูงสุดในการปรับขึ้น
ค่าเช่าแต่ละครั้งไว้แน่นอน และหากผู้ให้เช่าต้องการยกเลิกสัญญาเช่าต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดย
บริษัทฯมีนโยบายเจรจาต่อสัญญาเช่าก่อนสัญญาเช่าครบก�ำหนดไม่น้อยกว่า 90 วัน
นอกจากนี้ หากมีการโอนสิทธิการเช่าของบริษทั ผูใ้ ห้เช่าจะจัดหาพืน้ ทีแ่ ปลงอืน่ มาให้ใช้ทดแทนหรือชดใช้คา่ เสียหายให้แก่บริษทั
จึงน่าจะท�ำให้ความเสี่ยงที่บริษัท อาจจะถูกยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคารก่อนก�ำหนดมีความเป็นไปได้ไม่มากนัก และในอดีตที่
ผ่านมาบริษัทฯยังไม่เคยถูกยกเลิกสัญญาเช่า หรือไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่า

2. ความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์
บริษทั ฯ มีการจัดหาผลิตภัณฑ์ในลักษณะของการว่าจ้างผลิตส�ำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ลขิ สิทธิต์ ราสินค้าของบริษทั เอง และบริษทั ฯ
ท�ำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ตราสินค้าชั้นน�ำทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม
จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยิบซั่มรายหลักให้แก่บริษัทฯมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการ
จัดหาผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ผู้ผลิตและเจ้าของลิขสิทธิ์ตราสินค้าอาจจะไม่สามารถผลิตหรือจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้แก่บริษัทฯได้ตาม
คุณภาพ ปริมาณ เวลา และเงื่อนไขที่บริษัทก�ำหนดไว้ได้ รวมทั้งมีความเสี่ยงในการที่เจ้าของลิขสิทธิ์ตราสินค้าอาจบอกเลิกหรือไม่
ต่อสัญญาการเป็นตัวแทนจ�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 วามสัมพันธ์
กันด้วยดีเสมอมา
ในส่วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ บริษัทฯ มีนโยบายกระจายการจัดหาผลิตภัณฑ์ โดยมีการติดต่อกับโรงงานผู้ผลิต
ในประเทศที่ได้คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัท ก�ำหนดไว้มากกว่า 1 แห่ง นอกจากนี้ ส่วนผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ตราสินค้า
จากต่างประเทศที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย บริษัทฯ ก็มีการท�ำสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนหลัก
ในการจัดการผลิต และสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดหา
ผลิตภัณฑ์จึงมีโอกาสน้อย และที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยประสบปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใด

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2561

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนผลิตภัณฑ์และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯอาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนผลิตภัณฑ์ อันเนื่องมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบแต่ละ
ประเภท รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่น�ำเข้ามาจากต่างประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนผลิตภัณฑ์เช่นกัน โดยผลกระทบดังกล่าวจะส่งผลให้ความสามารถในการท�ำก�ำไรขั้นต้นของ
บริษัทลดลง
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการวางแผนและการบริหารการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และการบริหารสินค้าคงคลัง รวมทั้ง
การบริหารระบบขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อควบคุมและบริหารต้นทุนรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีการ
พิจารณาปรับราคาขายผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทให้สอดคล้องกับต้นทุนโดยสม�่ำเสมอ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก
ผูจ้ ำ� หน่ายผลิตภัณฑ์ในการก�ำหนดกรอบราคาขาย โดยหากผูจ้ ำ� หน่ายผลิตภัณฑ์ตอ้ งการปรับราคาเกินกว่ากรอบราคาทีก่ ำ� หนดต้อง
แจ้งให้บริษทั ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เพือ่ ให้บริษทั สามารถวางแผนในการจัดซือ้ และแจ้งราคาใหม่ให้กบั ลูกค้าของบริษทั ฯ ได้
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ทนี่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ กรณีทเี่ ป็นการสัง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ในปริมาณสูงอย่างมีนยั ยะส�ำคัญ บริษทั ฯ มีนโยบาย
ป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศโดยท�ำสัญญาซือ้ ขายอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า (Forward
Contract) เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั ฯมีวงเงินท�ำสัญญาซือ้
ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินอย่างเพียงพอในการควบคุมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

4. ความเสี่ยงจากการที่ผลิตภัณฑ์ถูกลอกเลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้างตกแต่งภายในเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณุ ลักษณะและรูปแบบทีง่ า่ ยต่อการลอกเลียนแบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลอก
เลียนแบบรูปลักษณ์ภายนอก อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้มงุ่ เน้นให้ความส�ำคัญกับคุณภาพ ลักษณะการใช้งาน และการพัฒนารูปแบบ
ให้มลี กั ษณะเฉพาะตัวทีย่ ากต่อการลอกเลียนแบบแต่งา่ ยต่อการติดตัง้ ใช้งาน และมีการจดอนุสทิ ธิบตั รผลิตภัณฑ์ (Patent) เพือ่ ป้องกัน
การผลิตสินค้าลอกเลียนแบบ
ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองอนุสิทธิบัตรส�ำหรับผลิตภัณฑ์วงกบประตูและผลิตภัณฑ์วงกบช่องแสง และได้รับสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์หน้าตัดโลหะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งบริษัทยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์
ยิบซัม่ จ�ำกัด (มหาชน) ในการออกหนังสือรับรองคุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์ของบริษทั ให้แก่ลกู ค้าประเภทผูร้ บั เหมาก่อสร้างตกแต่งภายใน
เพื่อน�ำไปยืนยันแก่เจ้าของโครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างการยอมรับและความภักดีในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท มากยิ่งขึ้น
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ความเสี่ยงส�ำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)
1. ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ
การจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบความส�ำเร็จและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการลงทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้น
ฐานของภาครัฐทั้งในกรุงเทพ,ปริมณฑลและในส่วนภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างรถไฟฟ้า การสร้างและขยายถนนเส้นทางต่างๆ
ท�ำให้เกิดการขยายตัวของเมืองและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และมีความต้องการที่ดินเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ
และที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการเก็งก�ำไรจากการซื้อขายที่ดิน ส่งผลให้ราคาที่ดินในหลายพื้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความต้องการซื้อสูง ขณะที่แปลงที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนา มีจ�ำกัดจึงเกิดการแข่งขันในการซื้อที่ดิน
และส่งผลให้ราคาที่ดินที่มีศักยภาพมีราคาสูงขึ้น ซึ่งต้นทุนที่ดินถือว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญในการแข่งขันในการพัฒนาโครงการ อาทิเช่น
ทีด่ นิ ย่านธุรกิจใจกลางเมือง ทีด่ นิ ในแนวรถไฟฟ้า และทีด่ นิ ติดถนนใหญ่ ซึง่ เป็นทีต่ อ้ งการของผูป้ ระกอบการ ท�ำให้มกี ารแย่งซือ้ ทีด่ นิ
ส่งผลให้ราคาทีด่ นิ มีการปรับขึน้ ตามความต้องการในการซือ้ ของผูป้ ระกอบการ ท�ำให้การพัฒนาโครงการมีความยากมากขึน้ ซึง่ อาจ
ท�ำให้อัตราก�ำไรเบื้องต้นลดลงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการขายเนื่องจากราคาขายที่ต้องปรับตัวสูงขึ้น
บริษทั มีนโยบายสร้างการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งและมีเสถียรภาพ จึงให้ความส�ำคัญกับการจัดหาทีด่ นิ เพือ่ การพัฒนาโครงการ โดย
จะมีการจัดท�ำแผนพัฒนาโครงการในระยะเวลา 1-2 ปี การจัดหาที่ดินจะติดต่อผ่านทั้งนายหน้าซื้อขายที่ดินและติดต่อโดยตรงกับ
เจ้าของที่ดิน ก่อนการตัดสินใจซื้อที่ดิน บริษัทจะพิจารณาเลือกที่ดินในท�ำเลที่มีศักยภาพ อยู่ในเส้นทางคมนาคมที่เดินทางสะดวก
และใกล้รถไฟฟ้าสายหลัก อยู่กลางแหล่งชุมชนและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงการต่างๆได้รับการตอบรับจาก
ลูกค้าดีเนือ่ งจากโครงการตัง้ อยู่ในท�ำเลทีด่ แี ละตัง้ ราคาทีผ่ อู้ ยูอ่ าศัยจริงสามารถเข้าถึงได้อกี ทัง้ ยังได้รบั การสนับสนุนทางด้านการเงิน
จากสถาบันการเงินต่างๆ เป็นอย่างดี

2. ความเสี่ยงของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด แม้ว่าจะเป็นบริษัทใหม่ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ
บริษัทก็ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน เนื่องจากทางบริษัทให้ความส�ำคัญกับโครงการในเรื่องรูปแบบของโครงการที่พัฒนา
และท�ำเลที่ตั้ง ที่อยู่ใจกลางเมืองย่าน CBD และใกล้รถไฟฟ้า ประกอบกับผลงานที่ผ่านมาของทีมผู้บริหาร มีประวัติการพัฒนา
โครงการทีป่ ระสบความส�ำเร็จมาแล้วหลายโครงการ จึงท�ำให้เป็นทีเ่ ชือ่ ถือของสถาบันการเงินต่างๆ ทีผ่ า่ นมาสถาบันการเงินหลายแห่ง
ยินดีให้การสนับสนุนเงินทุนในแต่ละโครงการ โดยบริษัทได้ท�ำการเปรียบเทียบข้อเสนอเพื่อท�ำให้โครงการมีต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด

3. ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การด�ำเนินงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติ
จัดสรรที่ดิน พระราชบัญญัติอาคารชุด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้กฎหมายต่างๆ มีความสอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อม และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายดังกล่าว จึงมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ก�ำหนดให้การปฏิบัติงานต่างๆ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด ทั้งนี้ ก่อนการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษทั จะตรวจสอบกฎหมายทีค่ วบคุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างรอบคอบ เพือ่ ลดความเสีย่ ง
จากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

บริษัทประกอบกิจการด้วยความดูแลและใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด�ำเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม
จริยธรรม และตั้งอยู่บนหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นเครื่องมือในการก�ำกับดูแลให้กิจการของบริษัทด�ำเนินไปด้วยความสื่อ
สัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม โดยตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยน้อมน�ำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการให้เกิดการด�ำเนินกิจการ เป็นการสร้างความส�ำเร็จและประโยชน์สุข ซึ่งส่งผลดีต่อความยั่งยืนของ
กิจการ โดยบริษัทได้ด�ำเนินการดังนี้
บริษทั ประกอบกิจการด้วยความดูแลและใส่ใจต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม ด�ำเนินธุรกิจทีม่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และตัง้ อยูบ่ นหลักการการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เป็นเครือ่ งมือในการก�ำกับดูแลให้กจิ การของบริษทั ด�ำเนินไปด้วยความสือ่ สัตย์ สุจริต
โปร่งใส และยุติธรรม โดยตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการให้เกิดการด�ำเนินกิจการ เป็นการสร้างความส�ำเร็จและประโยชน์สุข ซึ่งส่งผลดีต่อความยั่งยืนของกิจการ
โดยบริษัทได้ด�ำเนินการดังนี้

ภายในองค์กร
1. บริษัทมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบ
1.1 บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเรียนรู้ การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับชั้น ทั้งความรู้
ในทักษะเฉพาะในงาน และทักษะการบริหารงาน เพื่อให้พนักงานได้เติบโตในองค์กร เป็นผู้บริหารที่ดีต่อไปในอนาคต
1.2 บริษัทให้ข้อมูลที่โปร่งใสกับพนักงาน มีการประชุมพนักงานเพื่อแถลงนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย ทั้งที่เป็นตัวเลข และ
ไม่เป็นตัวเลข เพื่อให้รับทราบและเข้าใจ และด�ำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
1.3 สนับสนุนให้พนักงานในองค์กร มีการใช้ชีวิตที่สมดุลระหว่างการท�ำงาน และชีวิตครอบครัว โดยพัฒนาระบบการจัดการให้
มีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการท�ำงานในทุกแผนก เพื่อให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และการท�ำงาน
มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ท�ำให้ใช้เวลาในการท�ำงานน้อยลง ไม่ต้องท�ำงานล่วงเวลา มีชีวิตกับครอบครัวและได้พักผ่อน
หลังเลิกงานมากขึ้น

2. สุขภาวะและความปลอดภัยในการท�ำงาน
2.1 ส�ำนักงานของบริษัทตั้งอยู่ใกล้กับคลังสินค้า บริษัทจึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการท�ำงาน มีการดูแลจัดเก็บสินค้า
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ให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการเบิกสินค้าและการขนย้าย นอกจากนี้ บริษัทยังได้ค�ำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวะอนามัย
โดยได้มีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
2.2 บริษทั ได้คำ� นึงสุขภาพพนักงาน มีการจัดตรวจสุขภาพประจ�ำปี พร้อมแพทย์ให้คำ� แนะน�ำการดูแลสุขภาพ ณ ทีท่ ำ� การของบริษทั
และบริษัทในเครือ เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานบริษัทฯ มีสุขภาพที่ดีเหมาะสมต่อการท�ำงาน

3. การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม
3.1 การผลิตสินค้าของบริษัทมีกระบวนผลิตหลักๆ 2 รูปแบบ กล่าวคือ
1. บริษัทจะน�ำเหล็กเส้นไปผ่านกระบวนการรีด และขึ้นรูป เพื่อใช้เป็นโครงคร่าวผนังและฝ้าเพดาน
2. บริษัทจะท�ำการแปรรูปอลูมิเนียมเส้น โดยการตัดประกอบเป็นบานประตูหน้าต่าง
ในกระบวนการผลิต บริษทั ใช้เครือ่ งจักรทีท่ นั สมัย โดยวัสดุทเี่ หลือจากการผลิต สามารถรีไซเคิลแล้วน�ำกลับมาใช้ได้อกี จึงอาจกล่าว
ได้ว่า กระบวนการผลิตของบริษัทไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับที่ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นพื้นที่สีม่วง
ไม่ติดกับเขตชุมชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน
3.2 บริษัทให้ความส�ำคัญเรื่องมลพิษ สิ่งแวดล้อม และการดูแลการใช้เชื้อเพลิง เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีบริการขนส่งสินค้า
ให้กับลูกค้า บริษัทมีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งเป็นประจ�ำ  และเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ทุกคัน เพื่อเป็นการดูแล
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

4. ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
บริษัทมีค่านิยมองค์กร 6 ข้อ คือ ท�ำงานเป็นทีม มุ่งมั่นบริการลูกค้า มุ่งเน้นคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ยึดมั่นความซื่อตรง ซึ่งมีการสื่อสารให้กับพนักงานทุกคนทราบ และด�ำเนินงานตามค่านิยมดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทได้
ด�ำเนินงานอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ภายนอกองค์กร
บริษัทมีการจัดการคู่ค้าและหุ้นส่วนกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคม
สืบเนือ่ งจากค่านิยมองค์กร 6 ข้อ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษทั จึงได้ให้ความส�ำคัญความรับผิดชอบทางสังคมกับบุคคลภายนอก
องค์กร อันได้แก่
1. ลูกค้า : บริษัทให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ดังนี้
1.1 บริษัทได้จัดแบ่งทีมขายเพื่อให้การดูแลและแนะน�ำกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ลูกค้าได้มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
และได้รับความพึงพอใจสูงสุด อันจะน�ำมาซึ่งการเติบโตของรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคต
1.2 บริษัทไม่หยุดยั้งในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรม เพื่อให้ทันต่อความ
เปลีย่ นแปลงของรูปแบบการใช้ชวี ติ ของลูกค้า และทันต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโลยีของโลก บริษทั มีศนู ย์ Gyproc Centre
ซึ่งจะท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
1.3 นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรมกับลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมา (Gyproc Training Center) ให้ได้รับความรู้ในการ
ติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทและสามารถสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้สินค้าได้ตลอดเวลา โดยทางศูนย์จะมีการอบรมให้
กับลูกค้าและผู้ที่สนใจจัดขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ
1.4 สินค้าของบริษัทเมื่อติดตั้งให้แล้ว บริษัทยังมีการรับประกันคุณภาพสินค้า ทุกงานที่บริษัทเป็นผู้ติดตั้ง
1.5 บริษทั จัดตัง้ ให้มแี ผนก Call Centre ทีค่ อยให้บริการช่วยเหลือลูกค้า ในด้านการเช็คสต็อกสินค้า ตรวจสอบวงเงิน แจ้งข้อมูล
การส่งเสริมมการขาย และติดต่อประสานงานการจัดส่ง ลูกค้าสามารถสอบถามสถานะของรถจัดส่งได้ตลอดเวลา เพื่อให้
ลูกค้าสามารถวางแผนรับสินค้าได้อย่างสะดวกมากขึ้น
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1.6 ทั้งนี้ บริษัทยังคงสานความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า มีการเข้าพบลูกค้าเป็นประจ�ำ  และมีการร่วมงานสังสรรค์ เพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าในหลายกลุ่ม อันได้แก่ ลูกค้าที่เป็นกลุ่มสถาปนิก มัณฑนากร โดยเข้าร่วมงาน TIDA Night และ
มีการจัดกิจกรรม MOVIE Night เพื่อคืนก�ำไรให้กับลูกค้า เป็นประจ�ำทุกปีอีกด้วย
จากการที่บริษัทมีความรับผิดชอบในการขายสินค้าและใส่ใจในการให้บริการกับลูกค้าทุกราย ลูกค้าจึงมีความเชื่อใจและมีการ
ติดต่อซื้อขายอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ท�ำให้ฐานลูกค้าของบริษัทเติบโตขึ้นในทุกๆปี และมีการซื้อเพิ่มขึ้นด้วย อนึ่ง บริษัท
มิได้ดูแลแค่เพียง ผลิตภัณฑ์ บริการ และสานความสัมพันธ์เท่านั้น แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ลูกค้าเติบโตไปพร้อมๆ กับ
บริษัท โดยบริษัทจะมีการพิจารณาผลกรซื้อ และประวัติการช�ำระเงินที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาให้วงเงินขายเครดิตกับลูกค้า เพื่อเพิ่ม
สภาพคล่องให้กบั กิจการของลูกค้า โดยทางบริษทั มีนโยบายในการป้องกันความเสีย่ งอันเกิดจากหนีม้ ปี ญั หา โดยควบคุมการให้เครดิต
ไม่เกิน 60 วัน และได้ท�ำประกันหนี้ของลูกค้าอีกด้วย
2. ผู้ถือหุ้น :
บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ การปฎิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน การค�ำนึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย การ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ใน หัวข้อ การก�ำกับกิจการของบริษัท
อนึ่ง บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายจ่ายปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินส�ำรองต่างๆ ทุก
ประเภท เพื่อเป็นการปันผลก�ำไรของบริษัทไปยังผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอ จากการที่บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นด้วยดีมาโดย
ตลอด บริษัทเชื่อมั่นว่าจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นต่อไปในระยะยาว
3. คู่ค้า
บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อความสัมพันธ์ทดี่ กี บั คูค่ า้ ทัง้ ทีเ่ ป็นบริษทั และสถาบันการเงิน โดยบริษทั ตะหนักถึงความซือ่ สัตย์ และเทีย่ งตรง
ในการช�ำคืนหนี้ ทัง้ เจ้าหนีก้ ารค้า และเจ้าหนีส้ ถาบันการเงิน ทีผ่ า่ นมาบริษทั ไม่เคยมีปญั หาในเรือ่ งการช�ำระหนี้ จนได้รบั ความไว้วางใจ
จากคู่ค้า ธนาคารและสถาบันการเงินให้วงเงินการค้า และวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้น โดยธนาคารและสถาบันการเงินได้พิจารณาปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยให้กับบริษัท ท�ำให้บริษัทมีการบริหารต้นทุนทางการเงินได้ดีขึ้น
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมๆ กับคู่ค้าของบริษัทไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ ที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาความ
สัมพันธ์ทางการค้าที่ดีเสมอมา เพื่อที่จะให้บริษัทคู่ค้าเติบโตก้าวหน้าควบคู่กันไปกับการเติบโตของบริษัท
4. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ให้กับมูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียนโบว์มอนท์ จ.ชัยภูมิ
เป็นประจ�ำทุกปี และมีส่วนร่วมในการก่อสร้างบ้านพักครู อาคารเรียน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพราะเราเชื่อว่าเด็กๆ ในวันนี้
จะเป็นอนาคตของชาติในวันหน้า เราจึงร่วมให้การดูแล และช่วยเหลือโดยเฉพาะกับเด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคม
ส�ำหรับชุมชนรอบข้าง บริษทั ได้ให้การดูแลใส่ใจกับเด็กทีด่ อ้ ยโอกาส โดยได้บริจาคทุนทรัพย์ และร่วมท�ำกิจกรรมกับเด็กในสถาน
สงเคราะห์บ้านมหาเมฆ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานที่ตั้งของบริษัท เป็นประจ�ำอีกด้วย
บริษัทเชื่อมั่นว่า การที่บริษัทค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคมและสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป
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ข้อมูลหลักทรัพย์และ
ผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริษัท
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 218,514,314.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 2,185,143,140 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับ
0.10 บาท มีทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว 213,050,619.30 บาท จ�ำนวน 2,130,506,193 หุ้น
(หมายเหตุ : -ข้อมูลล่าสุด ณ 8 มกราคม 2562)

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

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

นางพัทยา พิเชฐพงศา
กลุ่มนายสัญชัย เนื่องสิทธิ์/1
นาย วรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์
กลุ่มนายสุเรช ซูบรามาเนียม/2
นายภีม ภาณุพัฒนพงศ์
นายเพชร ภาณุพัฒนพงศ์
นางพนิดา ภาณุพัฒนพงศ์
นางเกศรา มานะศิลป์
นายวิชาญ ตรีสุทธาชีพ
บริษัท สินแพทย์ จ�ำกัด
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

ร้อยละ

300,823,612
249,647,000
181,802,759
136,456,120
86,356,800
84,781,200
71,815,100
68,199,250
65,265,400
62,892,500
822,466,452
2,130,506,193

14.12%
11.72%
8.53%
6.40%
4.05%
3.98%
3.37%
3.20%
3.06%
2.95%
38.60%
100.00%

หมายเหตุ :/1 กลุ่มนายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประกอบด้วย นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ และนางนริสา เนื่องสิทธิ์ (ภรรยา)
		 /2 กลุ่มนายสุเรซ ซูบรามาเนียม ประกอบด้วย นายสุเรซ ซูบรามาเนียม และนางนวพร สบฤกษ์ (ภรรยา)
  (หมายเหตุ : -ข้อมูลล่าสุด ณ 8 กุมภาพันธ์ 2562)
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การออกหลักทรัพย์อื่นระหว่างปี
เนือ่ งจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2560 มีมติอนุมตั เิ ข้าลงทุนในโครงการ The Teak Sukhumvit 39 ในราคา 145.00
ล้านบาท ซึ่งรวมค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายเตรียมการเบื้องต้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการ
เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ�ำกัดเพื่อระดมเงินทุนจ�ำนวน 130.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในโครงการ
The Teak Sukhumvit 39 ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทด�ำเนินการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement) จ�ำนวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาทต่อ
หุ้น รวมเป็นเงิน 130.00 ล้านบาท ให้กับกลุ่มบุคคลดังต่อไป ซึ่งบริษัทได้ด�ำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

ชื่อและข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายหุ้น PP
ท่านที่ 1

ชื่อนักลงทุน
สัญชาติ
อายุ
ที่อยู่

อาชีพปัจจุบัน

นายวรุตม์
ภาณุพัฒนพงศ์
ไทย
34 ปี
63 หมู่ 12
ถ.บางนา-ตราด
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

ท่านที่ 2

นายวิศวัฒน์ แสงอรุณ
ไทย
33 ปี
79/1 หมู่ 7
ต.ส�ำโรงกลาง
อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ

ท่านที่ 3

นายภูริชญ์ กูลโฆษะ

ไทย
33 ปี
233/153 หมู่บ้าน
นันทวัน ศรีนครินทร์
ถ.ศรีนครินทร์
ต.บางเมือง อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ
• กรรมการผู้จัดการ
• กรรมการผู้จัดการบริษัท • นักบิน บริษัท
บริษัท แอล เค เอช ดี มิสเตอร์ อลูแมน จ�ำกัด การบินไทย จ�ำกัด
เวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด • ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ
แอล เค เอช ดีเวลลอป
บริษัท รวมโชคชัย เอ็น เม้นท์ จ�ำกัด
จิเนียริ่ง จ�ำกัด
• ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท
• กรรมการผู้จัดการ
รวมโชคชัย เอ็นจิเนีย
บริษัท แอล เค เอช เท ริ่ง จ�ำกัด
รดดิ้ง จ�ำกัด
• ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท
• กรรมการผู้จัดการ
สหสยามพิมพ์รีด จ�ำกัด
บริษัท สินรุ่งเรือง
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
• กรรมการผู้จัดการ
บริษัท มิสเตอร์ อลูแมน
จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท
ไทยทวีพร ดีเวลลอป
เม้นท์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ซีเอ็ม
เอ็ม กรุ๊ป จ�ำกัด

ท่านที่ 4

นายพรรษนนท์
ฉินทองประเสริฐ
ไทย
35 ปี
29/13 คอนโดศาลาแดง
เรสซิเดนเซส
ซอยศาลาแดง 1 ถ.สีลม
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
• ผู้อานวยการฝ่าย
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
(มหาชน)
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ท่านที่ 1

• กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอล เค เอช
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
(พ.ศ 2554 - ปัจจุบัน)
• กรรมการผู้จัดการ
บริษัท รวมโชคชัย
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
(พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน)
• กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอล เค เอช
เทรดดิ้ง จ�ำกัด
(พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน)
• กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สินรุ่งเรือง
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
(พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน)
• กรรมการผู้จัดการ
บริษัท มิสเตอร์
อลูแมน จ�ำกัด
(พ.ศ.2556- ปัจจุบัน)
• กรรมการ บริษัท
ไทยทวีพร ดีเวลลอป
เม้นท์ จ�ำกัด
(พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน)
• กรรมการ บริษัท ซีเอ็ม
เอ็ม กรุ๊ป จ�ำกัด
(พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน)
ความสัมพันธ์กับ ผู้ถือหุ้นบริษัท 8,250,400
บริษัท
หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
0.49 ของทุนจดทะเบียน
ช�ำระแล้วของบริษัท
และ BSM-W2 จ�ำนวน
18,300,000 หน่วย
ประสบการณ์
การท�ำงาน

จ�ำนวนหุ้น PP ที่ 140,000,000 หุ้น
จะได้รับจัดสรร

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)
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ท่านที่ 3

ท่านที่ 4

ท่านที่ 2

• ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท
รวมโชคชัย
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
(พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน)
• กรรมการผู้จัดการบริษัท
มิสเตอร์ อลูแมน จ�ำกัด
(พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน)
• ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท
แอล เค เอช ดีเวลลอป
เม้นท์ จ�ำกัด
(พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน)
• ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท
สหสยามพิมพ์รีด จ�ำกัด
(พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน)

• นักบิน บริษัท
• ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนา
การบินไทย จากัด
ธุรกิจ บริษัท กัลฟ์
(มหาชน)
เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป
(พ.ศ.2551 - 2560)
เมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
(พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน)
• ผู้จัดการโรงงาน
คอนกรีต บริษัท
• ผู้ช่วยอ�ำนวยการฝ่าย
ปูนซีเมนต์นครหลวง
พัฒนาธุรกิจ บริษัท
จ�ำกัด (มหาชน)
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี
(พ.ศ.2550 - 2551)
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
(มหาชน)
• วิศวกรโยธา บริษัท
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อป (พ.ศ.2557 - 2559)
เมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
(พ.ศ.2548 - 2550)
ธุรกิจ บริษัท กัลฟ์
เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป
เมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
(พ.ศ.2555 - 2557)

-ไม่มี -

-ไม่มี -

-ไม่มี -

40,000,000 หุ้น

16,600,000 หุ้น

3,400,000 หุ้น

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้าง
การจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ - สกุล

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

นายเอนก พิเชฐพงศา
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
นายสุเรช ซูบรามาเนียม
นายหยาง ชวน โมห์
นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์
นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์
นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน
นางสาว ฐิติยา วงศ์จิรชัย
นายออเสน การบริสุทธิ์

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: นางพรศิริ (พรรษชล) กุศลภุชฌงค์ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
นายสุเรซ ซูบรามาเนียม, นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์, นายหยาง ชวน โมห์ และนายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์ โดยกรรมการ 2 ใน 4 ท่าน
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มจี ำ� นวนกรรมการทีเ่ หมาะสมกับขนาดของกิจการบริษทั ฯ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ คณะ
และมีจ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน
3. จ�ำนวนองค์ประชุมขัน้ ต�ำ 
่ ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ โดยต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2
ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการ
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนนกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษทั ต้องปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ำกับดูแลการ
บริหารการจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือ
บุคคลใดๆ นั้น ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจแต่งตั้งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหนึ่งคนหรือหลายคน และ/หรือต�ำแหน่งอื่นใด
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการอาจก�ำหนดขึ้น และคณะกรรมการอาจมอบหมายหรือก�ำหนดอ�ำนาจให้แก่
บุคคลดังกล่าวนั้น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งเป็นอ�ำนาจที่ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัทมิได้ก�ำหนดไว้ว่าเป็น
อ�ำนาจของผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการมีอ�ำนาจเลือกตั้งกรรมการจ�ำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการ และ/หรือ คณะที่ปรึกษาอื่นใด
ตามความเหมาะสมเพื่อด�ำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายหลายก็ได้
5. คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และควบคุมก�ำกับดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลรวมทัง้ จัดท�ำรายงานต่างๆ ให้ถกู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก�ำหนด
6. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจัดให้มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและด�ำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
7. คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินและต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานรายงาน
ทางการเงินนั้นให้เสร็จก่อนจะมีการน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. การด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
(ค) การท�ำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมายให้บุคคล
อื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก�ำไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
ทั้งนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
นอกจากนีค้ ณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลให้บริษทั หรือบริษทั ย่อยปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทัง้ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกีย่ วกับการท�ำรายการเกีย่ วโยงกัน หรือรายการเกีย่ วกับการได้
มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
กรรมการบริษัทมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของปีที่
ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้ง
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)
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ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบ
อ�ำนาจช่วงทีท่ ำ� ให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษทั สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ส�ำหรับทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กรรมการแต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดย กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
ผูบ้ ริหารระดับสูง ไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ และการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของตน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร(กรรมการผูจ้ ดั การ) ในบริษทั อืน่ นอกเหนือจาก
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทถือหุ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารก�ำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ ก�ำหนดการ ดังกล่าว
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีก�ำหนดการประชุมขั้นต�่ำจ�ำนวน 4 ครั้งต่อปี ซึ่งเหมาะสมกับการท�ำ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และลักษณะธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�ำเป็น ทั้งนี้
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ จะร่วมกันพิจารณาก�ำหนดวาระการประชุม และกรรมการบริษัท แต่ละคนมีความเป็นอิสระ
ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 4 ครั้ง กรรมการแต่ละคน
เข้าร่วมประชุมอย่างสม�่ำเสมอ
อนึง่ บริษทั ฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในวาระต่างๆโดยมีรายละเอียดประกอบวาระการประชุม
อย่างชัดเจน และเพียงพอในการพิจารณาให้กรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันทําการ เพื่อให้กรรมการ
บริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม (ยกเว้นวาระเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทจะจัดส่งเอกสารให้
ทันอย่างน้อย 1 วันก่อนประชุม)
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ล�ำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่อ

นายเอนก พิเชฐพงศา
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
นายสุเรช ซูบรามาเนียม
นายหยาง ชวน โมห์
นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์
นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์
นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน
นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย
นายออเสน การบริสุทธิ์
ด.ร. ธีรธร ธาราไชย *
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์ *

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
(จ�ำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา และ
คณะกรรมการบริษัท
ตรวจสอบ
พิจารณาค่าตอบแทน

4/4
4/4
4/4
4/4
3/4
2/4
4/4
4/4
3/4
4/4
3/4

-

3/3

2/3

4/4
4/4
3/4
4/4

3/3

3/3

หมายเหตุ * ด.ร.ธีรธร ธาราไชย และนายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์ ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.

ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน
นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย
นายออเสน การบริสุทธิ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชี-การเงิน คือ นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน โดยมี นางพรศิริ(พรรษชล) กุศลภุชฌงค์ ท�ำหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. มีกรรมการอิสระอย่างน้อย หนึ่งในสายของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้
คัดเลือกสมาชิก 1 คน ให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านต้องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และความช�ำนาญทีเ่ หมาะสมต่อภารกิจที่ได้รบั มอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงความรูแ้ ละความสามารถในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องต่อการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เพือ่ ท�ำหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านในเรือ่ งเกีย่ วกับการ
จัดเตรียมข้อมูล วาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดท�ำรายงานกิจกรรม และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่
ก�ำหนดไว้ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานหรือวันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
อิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหาร
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั
ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานหรือวันที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั และ
ไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานหรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานหรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่
มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ  หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบตามข้อก�ำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีม่ คี วามเหมาะสม
และมีประสิทธิผล
3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั เสนอค่าตอบแทน และเลิกจ้าง
บุคคลดังกล่าว
5) เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
8) ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมกรของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของปีที่
ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้ง
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.

ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

นายเอนก พิเชฐพงศา
นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน
นายออเสน การบริสุทธิ์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: นางพรศิริ (พรรษชล) กุศลภุชฌงค์ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบายต่างๆ ดังนี้
(ก) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ต�ำแหน่งรองกรรมการผู้
จัดการขึ้นไป
(ข) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ ที่ให้แก่ กรรมการ หรือผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั เฉพาะต�ำแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการขึ้นไปโดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
(ก) กรรมการ (เพิ่มเติม / ทดแทน / ครบตามวาระ)
(ข) ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
3. ดูแลให้กรรมการ หรือผูบ้ ริหารระดับสูง ตัง้ แต่ตำ� แหน่งกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไปได้รบั ผลตอบแทน (ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ /
ค่าตอบแทนประจ�ำต�ำแหน่ง / ค่าเบี้ยประชุม) หรือเงิน Bonus ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
4. ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเฉพาะต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้พิจารณาปรับผลตอบแทน
ประจ�ำปีโดยได้ค�ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
นายสุเรช ซูบรามาเนียม
นายหยาง ชวน โมห์
นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือผู้บริหารจ�ำนวนหนึ่งตาม
ที่เห็นสมควร

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีอ�ำนาจสั่งการ วางแผน และด�ำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด
ก�ำหนดกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ก�ำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัท
มีอ�ำนาจพิจารณาก�ำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
มีอ�ำนาจในการอนุมัติตามขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย
ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ก�ำหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมี
ส่วนได้เสียในเรือ่ งใด ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ซึง่ การอนุมตั ริ ายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวอาจ
ต้องด�ำเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งหลักเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ.2546

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และไม่มีความ
สัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาท อ�ำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน

หน้าที่ของประธานกรรมการ
1. ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
2. ประสานงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างหมาะสม
3. ด�ำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
4. เป็นผูน้ ำ� ของคณะกรรมการบริษทั และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และสรุปมติทปี่ ระชุมและสิง่ ทีจ่ ะต้องด�ำเนิน
การต่อไปอย่างชัดเจน
5. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และ
ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
6. ก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
7. เป็นผูน้ ำ� ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษทั และกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทัง้
เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มกี ารตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ อย่างเหมาะสมและโปร่งใส
8. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณธุรกิจ และ
ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และก�ำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการ
อย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการ
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10. ก�ำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้

อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายหน้าที่ให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็นผูม้ อี ำ� นาจด�ำเนินการต่างๆ แทนบริษทั ตามหนังสือมอบอ�ำนาจ
ของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระส�ำคัญ ได้ดังนี้
• การด�ำเนินกิจการตามปกติธุระของบริษัทและอนุมัติเงินกู้ยืมระหว่างกันตามอ�ำนาจอนุมัติ และดูแลค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
ตามที่ก�ำหนดให้ด�ำเนินการตามเงื่อนไขที่บริษัทก�ำหนด
• การท�ำนิติกรรม สัญญา ข้อตกลง หรือข้อผูกมัดในนามของบริษัทเกี่ยวกับกิจการใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ หรือ
ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
• การท�ำการว่าจ้าง จ่ายค่าจ้าง ปลดออก และการอื่นๆ ตามความจ�ำเป็นและสมควรกับลูกจ้าง
• การแต่งตั้งทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย
• การกระท�ำการในนามของบริษัทและการกระท�ำการแทนบริษัทในกิจการใด ๆ กับหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย
งานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นๆ
• การแต่งตั้ง และโยกย้ายผู้รับมอบอ�ำนาจช่วง หรือตัวแทน
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอ�ำนาจ และ/
หรือ การมอบอ�ำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอ�ำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดัง
กล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่
ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
การอืน่ ใดนอกเหนือจากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารไม่สามารถกระท�ำได้ เว้นแต่จะได้รบั มอบหมายจากทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารตามนิยามของ กลต. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล
นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ
นางสาวพัชรี เก๊อะเจริญ
นางพรศิริ(พรรษชล) กุศลภุชฌงค์
นางรชนีกร สันคนาภรณ์
นางสาวนนทชา พรเพิ่มสุข

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายการเงิน
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางพรศิริ (พรรษชล) กุศลภุชฌงค์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อท�ำหน้าที่จัดการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานประจ�ำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยเลขานุการบริษทั ทีค่ ณะกรรมการแต่งตัง้ ขึน้ เป็นผูท้ คี่ ณะกรรมการ
เห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)

คณะกรรมการ
บริษัท

นางพรศิริ (พรรษชล) กุศลภุชฌงค์
เลขานุการบริษัท

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)

นายหยาง ชวน โมห์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จ�ำกัด

นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศ

นางพรศิริ (พรรษชล) กุศลภุชฌงค์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน

นางรชนีกร สันคนาภรณ์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางสาววิชุตา สิงห์สุข
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

นายสุเรช ซูบรามาเนียม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด

นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด

นางสาวนนทชา พรเพิ่มสุข
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนา
และบริหารผลิตภัณฑ์

นางสาวพัชรี เก๊อะเจริญ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารบริษัท ในปี 2561
ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1 นายเอนก พิเชฐพงศา
ประธานกรรมการ
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
รองประธาน
กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3 นายสุเรช ซูบรามาเนียม
กรรมการ
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4 นายหยาง ชวน โมห์
กรรมการ
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5 นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์
กรรมการ
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6 นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์
กรรมการ
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
7 นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน
กรรมการอิสระ
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
8 นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย
กรรมการอิสระ
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
9 นายออเสน การบริสุทธิ์
กรรมการอิสระ
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
10 นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
บัญชีและการเงิน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
11 นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ
ผู้อ�ำนายการฝ่าย
ขายต่างประเทศ
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำนวนหุ้น ณ. จ�ำนวนหุ้น ณ. เปลี่ยนแปลง สัดส่วนการ
(เพิ่มขึ้น/ลดลง) ถือหุ้นใน
บริษัท
(10 ม.ค. 2561) (8 ก.พ.2562) ในปี 2561

245,063,700 300,823,612 55,759,912 14.1198%
140,000,000 140,000,000
- 6.5712%

102,500,000
130,000,000
25,268,159
8,250,400
58,833,100
6,607,812
-

109,647,000 7,147,000 5.1465%
100,000,000 (30,000,000) 4.6937%
36,456,120 11,187,961 1.7111%
181,802,759 173,552,359 8.5333%
58,833,100
- 2.7615%
7,220,412
612,600 0.3389%
-

20,992,500 20,292,500
-

-

(700,000) 0.9525%
-

-

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

ล�ำดับ
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รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

12 นางสาวพรศิริ (พรรษชล) กุศลภุชฌงค์ ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายการเงิน และ
เลขานุการบริษัท
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
13 นางรชนีกร สันคนาภรณ์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
14 นางสาวนนทชา พรเพิ่มสุข
ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย
พัฒนา และบริหาร
ผลิตภัณฑ์
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
15 นางสาวพัชรี เก๊อะเจริญ
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำนวนหุ้น ณ. จ�ำนวนหุ้น ณ. เปลี่ยนแปลง สัดส่วนการ
(เพิ่มขึ้น/ลดลง) ถือหุ้นใน
บริษัท
(10 ม.ค. 2561) (8 ก.พ.2562) ในปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

100,625

128,625

28,000 0.0060%

625

160,625

160,000 0.0075%

-

-

-

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ รวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 0.68 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

1. นายเอนก พิเชฐพงศา
2. นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
3. นายสุเรช ซูบรามาเนียม
4. นายหยาง ชวน โมห์
5. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์
6. นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์
7. นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์
8. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน
9. ดร.ธีรธร ธาราไชย
10. น.ส.ฐิติยา วงศ์จิรชัย
11. นายออเสน การบริสุทธิ์

ปี 2560
(ล้านบาท)

0.10
0.08
0.08
0.08
0.08
0.10
0.08
0.08
-

ปี 2561
(ล้านบาท)

0.10
0.08
0.08
0.08
0.06
0.06
0.04
0.10
0.08
0.08
0.06

หมายเหตุ: การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
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ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น และเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารค�ำนวณตามโครงสร้างผูบ้ ริหารล่าสุด โดยจ�ำนวนผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าหลักเกณฑ์คำ� นิยาม ผูบ้ ริหาร ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2561 จ�ำนวน 8 คน โดยมีค่าตอบแทนผู้บริหารดังนี้
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เงินเดือน
โบนัส
คอมมิชชั่น
อื่นๆ
รวม

ปี 2561

ปี 2560

ล้านบาท

ล้านบาท

12.14
1.36
0.67
0.92
15.09

14.17
0*
0.68
1.06
15.91

* เนื่องจากเปลี่ยนแปลงก�ำหนดวันจ่ายโบนัสจาก 31 ธันวาคม 2560 เป็น 30 เมษายน 2561 ตามประกาศของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่ ไม่ ใช่ตัวเงิน
-ไม่มี

จ�ำนวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีบุคลากรที่แบ่งออกเป็นสายงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
บมจ.บิวเดอสมาร์ท
31ธ.ค.61
31ธ.ค.60

- พนักงานประจ�ำ
- พนักงานรายวัน
รวม

122
0
122

คน
คน
คน

117
0
117

คน
คน
คน

บจก. ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย)
31ธ.ค.61
31ธ.ค.60

50
4
54

บจ. แสนสรา ดีเวลล็อปเมนท์
31ธ.ค.61
31ธ.ค.60

- พนักงานประจ�ำ
- พนักงานรายวัน
รวม

7
0
7

คน
คน
คน

8
0
8

คน
คน
คน

คน
คน
คน

40
0
40

คน
คน
คน

บจ. ทีค ดีเวลลอปเมนท์
31ธ.ค.61
31ธ.ค.60

4
0
4

คน
คน
คน

0
0
0

คน
คน
คน
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ค่าตอบแทนบุคลากร
ค่าตอบแทนบุคลากรในปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แบ่งออกเป็นสายงานหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าตอบแทนพนักงานประจ�ำ (เงินเดือน โบนัส
คอมมิชชั่น*และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ )
ค่าตอบแทนของลูกจ้างรายวัน (ค่าจ้าง)
รวม
(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าตอบแทนพนักงานประจ�ำ (เงินเดือน โบนัส
คอมมิชชั่น*และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ )
ค่าตอบแทนของลูกจ้างรายวัน (ค่าจ้าง)
รวม

บมจ.บิวเดอสมาร์ท
ปี 2561
ปี 2560

บจก. ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย)
ปี 2561
ปี 2560

76.89

64.89

19.95

17.90

76.89

64.89

19.95

17.90

บจ. แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์

บจ. ทีค ดีเวลลอปเมนท์

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2560

8.07

10.02

4.69

-

8.07

10.02

4.69

0

หมายเหตุ :บริษัทฯ มีข้อก�ำหนดในการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้พนักงานฝ่ายขาย โดยวิธีการค�ำนวณจะขึ้นกับข้อตกลงที่ท�ำไว้กับบริษัท ซึ่งบริษัท จะจ่ายค่า
คอมมิชชั่นเข้าบัญชีเงินเดือนให้ทุกงวดสิ้นเดือน

บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานอย่างมีนัยส�ำคัญ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ที่ผ่านมา

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีการจัดอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถตามลักษณะงานของแต่ละฝ่าย โดยมีการจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้
และวิวัฒนาการใหม่ๆ ตามความเหมาะสมของงานแต่ละฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทมีการจัดฝึกอบรมให้ความ
รู้ภายในองค์กรเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอในเรื่อง ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ตลอดจนให้ความรู้ในการติดตั้งสินค้าของบริษัทแก่พนักงาน
และบุคคลภายนอกที่สนใจ นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้อบรมทั้งในและนอกสถานที่อีกด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในปี 2559-2561 สามารถแสดงได้ดังตาราง
(หน่วย : บาท)

ค่าฝึกอบรมภายนอก - ภายในบริษัท
ค่าฝึกอบรมต่างประเทศ
รวม

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

1,043,108.72
1,043,108.72

1,082,038.04
1,082,038.04

1,302,890.13
1,302,890.13
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การก�ำกับ
ดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและปฏิบตั ติ ามหลักการและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯไม่ว่าจะ
เป็นผู้ถือหุ้น, ผู้มีส่วนได้เสีย, คณะกรรมการ, คณะผู้บริหาร บุคลากรของบริษัท และสังคม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะด�ำเนินการ
ประเมิน ทบทวน ปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเป็นประจ�ำเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯได้เผย
แพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามของกรรมการ ผู้บริหาร
บุคลากรทุกระดับชั้น และผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดไว้ ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
(Rights of Shareholders and Equitable Treatment of Shareholders)
1. การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 บริษัทฯให้ความสําคัญกับการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การมีส่วน แบ่ง
ในกาํ ไรของบริษทั การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของบริษทั อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพือ่ ใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่
แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไขวัตถุประสงค์
บริษัท การแก้ไขข้อบังคับบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น
1.2 บริษัทฯคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การให้ข้อมูลสําคัญที่เป็น
ปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การจัดให้มีบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เพื่ออธิบายผลการดําเนินงาน
ทุกไตรมาส และการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

2. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯได้กาํ หนดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปีละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบปีบญั ชีของบริษทั ทัง้ นี้ ในปี
2561 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานอนุกรรมการ
ชุดย่อยทุกคณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ รวมทั้งผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคําถามใน
ที่ประชุม

3. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
3.1 บริษัทฯมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทเป็นผู้จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณีตามที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนดไว้) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า และได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
3.2 หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม โดยระบุ
อย่างชัดเจนว่าเป็นเรือ่ งเสนอเพือ่ ทราบ หรือเพือ่ พิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ วัตถุประสงค์ และเหตุผล พร้อมความเห็น
ของคณะกรรมการบริษทั ข้อบังคับบริษทั ทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ แผนทีแ่ สดงสถานทีป่ ระชุม รายละเอียดของเอกสารทีผ่ ถู้ อื หุน้
จะต้องนํามาแสดงในวันประชุม และวิธีการเข้าร่วมประชุม
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3.3 บริษทั ฯส่งเสริมการใช้สทิ ธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยได้นาํ เสนอเรือ่ งทีส่ าํ คัญให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
และบรรจุเรื่องต่างๆ ที่สําคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับบริษัท
3.4 ในหนังสือเชิญประชุมมีวาระการประชุมที่สําคัญเป็นเรื่องๆอย่างชัดเจน เพื่อนําเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็น ประจําทุก
ปี ได้แก่
• วาระการแต่งตั้งคณะกรรมการ: บริษัทฯก�ำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ แยกเป็นบริษัทจดทะเบียนและ
บริษทั ทัว่ ไป ประเภทของกรรมการทีเ่ สนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการทีแ่ ต่ละท่านด�ำรง
ต�ำแหน่ง (กรณีเสนอแต่งตัง้ กรรมการรายเดิม) โดยการเสนอแต่งตัง้ ดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
• วาระค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทฯได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ จํานวนเงินค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์การพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
• วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี: บริษัทฯได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทน จํานวนปีที่ทําหน้าที่ให้บริษัทฯ วิธีการพิจารณาความ เหมาะสมของ
ค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
• วาระการจัดสรรกาํ ไรและการจ่ายเงินปันผล: บริษทั ฯได้ให้รายละเอียดเกีย่ วกับการจัดสรรกําไรและทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน
เงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งจะเปรียบเทียบอ้างอิงกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล และการกําหนดวันก�ำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปันผล โดยการเสนอเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
โดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

4. การอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
4.1 บริษัทฯมีนโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
4.2 บริษัทฯจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ โรงแรมริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ ตั้งอยู่ที่อาคารเอสวีซิตี้ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
เดินทางไปร่วมประชุมได้ง่ายโดยสามารถโดยสารรถไฟฟ้า BRT ได้ และได้อํานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุก
ราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
4.3 บริษทั ฯเปิดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 ชัว่ โมง โดยไม่จาํ กัดสิทธิในการเข้าประชุมของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าสาย
โดยได้อํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่
4.4 บริษทั ฯให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริม่ แล้ว มีสทิ ธิออกเสียงหรือลงคะแนนได้ตงั้ แต่วาระทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติเป็นต้นไป

5. การดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
5.1 ก่อนเริม่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ ประธานทีป่ ระชุมหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายจะแนะนําคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายให้ที่ประชุมทราบ และชี้แจงกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุม
รวมทั้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
5.2 บริษัทฯได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความ คิดเห็น
และตั้งคําถามในที่ประชุม โดยกรรมการและผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ ความสําคัญกับทุกคําถาม
แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ
5.3 บริษัทฯดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลําดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูล สําคัญ
เพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน และจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าในที่
ประชุม
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5.4 บริษัทฯมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง และใน
กรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6. การดําเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
6.1 บริษัทฯมีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงโดยแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผย
บนเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันเดียวกับวันประชุมผู้ถือหุ้น
6.2 หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจ่ายเงินปันผล บริษัทฯได้ประสานงานกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ ไทย)
จาํ กัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนหุน้ สามัญของบริษทั เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูถ้ อื หุน้ ได้รบั สิทธิเงินปันผลอย่างถูกต้องครบถ้วน ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
บริษัทจะกําหนดวันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ
6.3 บริษัทฯมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยได้บันทึกรายชื่อและ
ตําแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผู้ถือหุ้น คําชี้แจงของกรรมการและผู้บริหาร
รวมทั้งมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจ�ำนวนบัตรเสีย(ถ้ามี) โดยได้
จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

7. แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทให้ความสําคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดําเนินการต่างๆ ดังนี้
7.1 การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ บริษัทฯมีนโยบายอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
โดยบริษทั ฯก�ำหนดหลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจนเผยแพร่ผา่ นตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษทั ซึง่ บริษทั ฯได้เปิดโอกาสให้แก่ผถู้ อื หุน้
เสนอวาระและชื่อกรรมการพร้อมข้อมูล ประกอบการพิจารณาล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลาย
รายรวมกันซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 สามารถเสนอวาระและชื่อกรรมการได้ สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ แต่มีการเสนอรายชื่อกรรมการจ�ำนวน 2 ท่านคือ
1. นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์
2. นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับ
การเสนอชือ่ พบว่ามีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน และมีความรูค้ วามสามารถทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ จึงได้เสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ
และน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิ ซึง่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี 2561 ได้มมี ติอนุมตั แิ ละแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการบริษทั
7.2 การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษทั ฯได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่
ผู้ถือหุ้นกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ (แบบ ข.) รวมทั้ง ได้ระบุเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และคําแนะนําขั้นตอนใน
การมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นขั้นตอนโดยทั่วไป ที่ไม่ยุ่งยากต่อการปฏิบัติ

หมวดที่ 2 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Roles of Stakeholder)
1. การปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ
บริษัทฯ มีการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหนี้ พนักงาน สังคม ชุมชน
สิ่งแวดล้อม และผู้กํากับดูแล (Regulator) โดยกําหนดแนวทางการปฏิบัติของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานใน
การปฎิบัติตามแนวปฎิบัติดังกล่าว ซึ่งการดําเนินการต่างๆ บริษัทฯเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
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ลูกค้า : บริษัทฯมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้าที่ชัดเจน เป็นธรรม และเสมอภาค มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจ
ให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้สินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ บริษัทฯมีการแบ่งลูกค้าที่ชัดเจนแยกตามกลุ่มการด�ำเนินธุรกิจของลูกค้าและ
ผลิตภัณฑ์หลักที่ลูกค้าซื้อ และมีให้สิทธิพิเศษในแต่ละกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯจะใส่ใจดูแลลูกค้าในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น
รายใหญ่ซึ่งเป็นลูกค้าหลัก หรือรายย่อยที่เป็นลูกค้า walk – in มาซื้อของที่หน้าร้านของบริษัท โดยบริษัทฯได้จัดแบ่งทีมพนักงาน
ให้ไว้เฉพาะส�ำหรับดูแลลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาตกแต่งภายใน และผู้รับเหมางานยิปซั่ม ซึ่งมักจะรับงานโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการ
รู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติการใช้งานที่ละเอียด บริษัทฯจึงจัดให้มีทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีดูแลอย่างใกล้ชิด
นอกจากนีย้ งั มีระบบ Membership Program ทีจ่ ะสานต่อความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้ใกล้ชดิ มากขึน้ โดยมีการจัดระดับแบ่ง 3 กลุม่
คือ Platinum ,Gold, Specialist โดยแต่ละระดับจะได้เครดิต วงเงินแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อ และการช�ำระเงิน ซึ่งจะได้
ราคาพิเศษกว่าราคาปกติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดอย่างชัดเจน
ในขณะที่ลูกค้ารายย่อยที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทฯก็จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลไม่ว่าจะผ่านทาง Call Centre หรือ
เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำศูนย์ Gyproc Centre ซึง่ จะท�ำหน้าที่ให้คำ� แนะน�ำสินค้าทีเ่ หมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยแผนก Call Centre
จะให้บริการช่วยเหลือลูกค้าในด้านการเช็คสต็อกสินค้า ตรวจสอบวงเงิน แจ้ง promotion และติดต่อประสานงานการจัดส่ง ลูกค้า
สามารถสอบถามสถานะของรถจัดส่งได้ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนรับสินค้าได้อย่างสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
ระบบการวัดความพึงพอใจของลูกค้า และจัดเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดผลการท�ำงาน (KPIs) ของพนักงานด้วย
ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างการพัฒนา application ในการขายสินค้า online เพื่อเป็นช่องทางอ�ำนวยความสะดวกแบบครบวงจร
ตั้งแต่การสั่งซื้อ ช�ำระค่าสินค้า และบริการจัดส่ง ตลอดจนสามารถเช็คสถานะการจัดส่งสินค้าได้ด้วย และเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ง่ายต่อการเข้าถึงมากขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรมกับลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาให้ได้รับความรู้ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัท และ
สามารถสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้สินค้าได้ตลอดเวลา โดยทางศูนย์จะมีการอบรมให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจ โดยจะจัดการฝึก
อบรมขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ
สินค้าของบริษทั ถูกออกแบบมาโดยค�ำนึงถึงการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก ดังนัน้ สินค้าของบริษทั จึงถูกออกแบบให้งา่ ยต่อการใช้
งาน สะดวกรวดเร็วในการติดตัง้ และยังคงความสวยงามและแข็งแรงอีกด้วย โดยสินค้าทีบ่ ริษทั จัดจ�ำหน่ายอยู่ในราคาทีเ่ หมาะสมกับ
คุณภาพ ซึ่งบริษัทฯได้ท�ำการตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QC) ก่อนที่จะขายทุกชิ้น ดังนั้น ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพสินค้าของ
บริษทั ได้ นอกจากนีส้ นิ ค้าของบริษทั เมือ่ ติดตัง้ ให้แล้ว ยังมีการรับประกันคุณภาพสินค้า (Warrantee) ทุกงานทีบ่ ริษทั เป็นผูต้ ดิ ตัง้ อีกด้วย
บริษทั ยังคงสานสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้ามาโดยตลอด ทุกปีบริษทั ได้รว่ มงาน TIDA Night เพือ่ การพบปะสังสรรค์กบั ระหว่างสถาปนิก
มัณฑนากร และสมาชิกของสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับลูกค้าโดยน�ำทีม
กลุ่มลูกค้ามัณฑนากรกว่า80 ท่าน ร่วมชมภาพยนตร์ด้วยกันอีกด้วย
ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรม บริหาร
กิจการให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน สมํ่าเสมอ และครบถ้วน นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการประชุมผู้ถือหุ้น
ทุกครั้ง
คู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหนี้ : บริษัทฯมีขั้นตอนในการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นไปตามนโยบายจัดซื้อ
จัดจ้าง ในการคัดเลือกคูค่ า้ รายใหม่ตอ้ งผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รบั มอบหมายให้พจิ ารณา
การจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ
ในกรณีที่คู่ค้าที่พนักงานฝ่ายจัดซื้อติดต่อไปหรือคู่ค้าที่ติดต่อมายังฝ่ายจัดซื้อเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท
(Connected Person) ซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม รวมถึง
ผูเ้ กีย่ วข้องของกลุม่ บุคคลดังกล่าว ก่อนจะท�ำการติดต่อเสนอราคาจัดซือ้ จัดจ้างจากคูค่ า้ รายนัน้ ฝ่ายจัดซือ้ จะต้องแจ้งไปยังเลขานุการ
บริษทั เพือ่ ตรวจสอบขอบเขตการอนุมตั ริ ายการตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรือ่ งหลักเกณฑ์ในการท�ำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทั้งที่ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง)
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ทัง้ นี้ หากภายหลังการเสนอราคาและเจรจาต่อรองทางการค้าเสร็จสิน้ กรณีบริษทั ฯเข้าตกลงเข้าท�ำรายการกับคูค่ า้ ทีเ่ ข้าข่ายเป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว ฝ่ายจัดซื้อจะต้องแจ้งรายละเอียดรายการให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อท�ำการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ.2546 (รวมทั้งที่ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง)
ทัง้ นี้ บริษทั ฯปฏิบตั ติ ามสัญญาทีม่ ตี อ่ คูค่ า้ หรือผูค้ า้ /ผูข้ าย หรือเจ้าหนีท้ กุ รายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมต่อทัง้ สองฝ่าย รวมทัง้ ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริตกับคูค่ า้ ผูค้ า้ /ผูข้ าย
หรือเจ้าหนี้
ส�ำหรับเจ้าหนีธ้ นาคารและสถาบันการเงิน บริษทั ฯได้ปฎิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการค้าและสัญญาทีต่ กลงกัน โดยบริษทั ฯยังไม่เคยมี
ปัญหาในเรื่องการช�ำระเงิน บริษัทฯสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัท
และสามารถช�ำระหนีค้ นื ตรงตามก�ำหนด จนกระทัง่ บริษทั ฯได้รบั ความเชือ่ ถือจากธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งมากขึน้ เห็น
ได้จากบริษัทฯได้รับวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้น และได้รับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่ต�่ำกว่าอัตรามาตราฐานธนาคาร
คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯยึดมั่นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจบนหลักธรรมภิบาลโดยจะไม่เอาเปรียบหรือไม่มีนโยบายกลั่นแกล้ง
คู่แข่งทางการค้า ด�ำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่งทางการค้า ให้ความเสมอ
ภาคและเป็นธรรมต่อคู่แข่งทางการค้า มีการตกลงทางการค้าที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งท�ำให้บริษัทฯและคู่ค้าไม่มีข้อพิพาท
และท�ำให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
พนักงาน : บริษทั ฯได้มกี ารประชุมพนักงานประจ�ำปี เพือ่ สือ่ สารเกีย่ วกับนโยบาย วิสยั ทัศน์ และทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจประจ�ำ
ปีที่ชัดเจนให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบ และมีคู่มือพนักงานเพื่อให้พนักงานรับทราบกฎระเบียบข้อพึงปฎิบัติ บทลงโทษ รวมถึง
สวัสดิการที่ให้กับพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นการปฎิบัติอย่างเท่าเทียม เปิดเผยและเป็นธรรมกับพนักงาน
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคลากรที่ร่วมพัฒนาให้บริษัทมีความเติบโต ดังนั้นบริษัทฯจึงได้ให้ความใส่ใจในคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีขึ้นภายในบริษัทเพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน อีก
ทั้งยังได้ดูแลใส่ใจพนักงานที่เจ็บป่วยโดยได้มีบัตรประกันสุขภาพให้กับพนักงานในกรณีที่ต้องเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล
ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯเห็นความส�ำคัญว่าองค์กรจะเติบโตได้ด้วยพนักงานที่มีคุณภาพ จึงได้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ความรู้เรื่องสินค้าและผลิตภัณฑ์ ความรู้เรื่องการติดตั้งสินค้า ตลอดจนความรู้ในเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งบริษัทให้ความส�ำคัญมาก บริษัทฯมีการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆขึ้นมารองรับการท�ำงานของพนักงาน ท�ำให้สามารถควบคุมการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในระบบงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง และมีทีม IT ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้
ยังได้มีพัฒนาทักษะทางทีมงานขาย พนักงานบัญชีและฝ่ายต่างๆให้มีทักษะในงานมากขึ้น ตลอดจนได้พัฒนาทักษะการบริหารงาน
ของพนักงานระดับกลางให้มีศักยภาพในการควบคุมดูแลงานมากขึ้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯยังส่งเสริมให้พนักงานมีสมั พันธ์ภาพทีด่ ตี อ่ กันระหว่างพนักงานและผูบ้ ริหารของบริษทั โดยบริษทั ฯมีโครงการ
ร่วมทานอาหารกลางวันทุกวันศุกร์เว้นศุกร์โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย เพือ่ ให้พนักงานและผูบ้ ริหารได้พบปะสังสรรค์กนั ระหว่างพักรับประทาน
อาหาร
ในส่วนของโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีถิ่นฐานอยู่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ บริษัทฯได้เล็งเห็นความส�ำคัญของความ
สัมพันธ์ในครอบครัวของพนักงาน โดยบริษทั ฯได้ให้พนักงานได้หยุดยาวประมาณ 5-6 วัน เพือ่ ได้เดินทางกลับถิน่ ฐานภูมลิ ำ� เนา ซึง่ จะ
เป็นช่วงเวลาสอดคล้องกับวันหยุดของลูกค้าส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงไม่กระทบกับการด�ำเนินงานของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความส�ำคัญกับวันเกิดของพนักงานแต่ละคน จึงได้ก�ำหนดให้วันเกิดของพนักงานงานแต่ละคนเป็นวัน
หยุดพิเศษ พนักงานจึงสามารถท�ำกิจกรรมส่วนตัวในวันเกิดกับครอบครัวของตนเองได้อีกด้วย
สิ่งแวดล้อม : เนื่องจากการผลิตสินค้าของบริษัทมีกระบวนผลิตหลักๆ 2 รูปแบบ กล่าวคือ
1. บริษัทฯจะน�ำเหล็กเส้นไปผ่านกระบวนการรีด และขึ้นรูป เพื่อใช้เป็นโครงคร่าวผนังและฝ้าเพดาน
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2. บริษัทฯจะท�ำการแปรรูปอลูมิเนียมเส้น โดยการตัดประกอบเป็นบานประตูหน้าต่าง
ในกระบวนการผลิต บริษัทฯ ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย โดยวัสดุที่เหลือจากการผลิตสามารถรีไซเคิลแล้วน�ำกลับมาใช้ได้อีก จึงอาจ
จะกล่าวได้วา่ กระบวนการผลิตของบริษทั ไม่สร้างมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม ประกอบกับทีต่ งั้ โรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม (ซึง่ เป็นพืน้ ที่
สีม่วง) ไม่ติดกับเขตชุมชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน
ทั้งนี้ บริษัทฯให้ความส�ำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดจึงได้จัดซื้อรถบรรทุกซึ่งใช้ก๊าซ NGV มาใช้ในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
ด้วย
สังคมและชุมชน : บริษัทฯเห็นความส�ำคัญของเด็ก ซึ่งต่อไปจะเป็นอนาคตของชาติ โดยร่วมบริจาคทุนทรัพย์ให้กับมูลนิธิ เดอะ
โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียนโบว์มอนท์ จ.ชัยภูมิ เป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งทางโรงเรียนจะน�ำเงินมาใช้
เพื่อให้การศึกษา จัดหาอาหารกลางวันและรถรับส่งให้กับเด็กในชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้บริษัทยังได้บริจาคทุนทรัพย์
และร่วมท�ำกิจกรรมกับเด็กในสถานสงเคราะห์บ้านมหาเมฆ เป็นประจ�ำอีกด้วย
ผูก้ าํ กับดูแล : บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกําหนดต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจโดย ดําเนินงาน
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สื่อมวลชน : บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญในการสื่อสาร-ติดต่องานและให้ข่าวกับสื่อมวลชน โดยบริษัทฯได้จัดจ้างมืออาชีพในการ
ประสานงานและแถลงข่าวกับสื่อมวลชน มีการให้ข่าวอย่างสม�่ำเสมอ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารให้มีความถูกต้องและเป็น
ไปตามเจตนารมณ์ของบริษัท อนึ่ง บริษัทฯได้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนโดยมีการท�ำกิจกรรมการกุศลร่วมกัน และ
จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักข่าวขึ้นทุกปี

2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
บริษัทฯ ให้ความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และได้ตระหนักถึงผลที่
เกิดขึน้ จากอัคคีภยั ในอันทีจ่ ะทาํ ให้เกิดการบาดเจ็บ หรือ สญูเสียชีวติ และเกิดความเสียหายแก่อาคารสถานที่ และเครือ่ งจักรอุปกรณ์
ต่างๆ ของบริษัท บริษัทจึงกําหนดให้มีการจัดทําแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ และจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เช่น การอบรม สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
การดับเพลิงขั้นต้น (Fire Drill) การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายเป็นประจําทุกปี การฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉินของบริษัท ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ให้กับพนักงานอีกด้วย

3. มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
บริษัทฯจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องข้อร้องเรียนของทั้งจากบุคคลภายนอกและพนักงาน โดยได้ก�ำหนด
กระบวนการ และขั้นตอนในการแจ้งเบาะแส ซึ่งได้เปิดเผยไว้ใน website ของบริษัท โดยบริษัทฯจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การกระทําผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต
หรือการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทาง ดังนี้
• ส่งทาง internet ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือ
• ส่งทาง E- Mail: whistleblower@buildersmart.com
• โทรศัพท์ ถึง เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-683-4900 ต่อ 408
• ส่งจดหมายลงทะเบียนถึง เลขานุการบริษัท
ทัง้ นี้ บริษทั ฯมีมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน โดยจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ อ้ งเรียนและผูถ้ กู
ร้องเรียนเป็นความลับ และจะเปิดเผยข้อมูลเท่าทีจ่ าํ เป็น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูร้ ายงานแหล่งทีม่ าของ
ข้อมูล หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง โดยบริษทั ฯจะไม่กระทําการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ ้องเรียน ไม่วา่ จะโดยการเปลีย่ น
แปลงตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทําการอื่นใดที่มีลักษณะ
เป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
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บริษทั ฯ ไม่เคยมีประวัตกิ ารฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผูบ้ ริโภค การแข่งขันทางการค้า โดยทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ไม่เคย
มีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การกระทําผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมทีส่ ่อถึงการทุจริต
การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน
ในปี 2561 บริษทั ไม่ได้รบั ข้อร้องเรียนใดๆ เกีย่ วกับการไม่เคารพในสิทธิพนื้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ได้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้
อย่างเท่าเทียมกัน และไม่พบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด

หมวดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
1. การเปิดเผยข้อมูลของบริษทั นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอืน่ ๆต่อสาธารณะผ่านช่องทาง
ต่างๆตามเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายก�ำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนัน้ บริษทั ฯจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนีเ้ พือ่ แสดงถึงความ
โปร่งใสในการด�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 บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ เป็นผู้ดูแลการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถ
ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท คือ 0-2683-4900
ในปี 2561 บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสรับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากทางผู้
บริหารของบริษัท ในงานต่างๆ เช่น opportunity day , MAI Forum และงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนในต่างจังหวัด นอกจาก
นี้ บริษัทฯยังได้ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนหลายแขนง เช่น ให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ธุรกิจต่างๆ
เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเวลาอีกด้วย
2. การจัดทาํ รายงานทางการเงิน เพือ่ แสดงความรับผิดชอบในการจัดทาํ รายงานทางการเงินว่ามีความเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป และ ใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั โิ ดยสมํา่ เสมอ ตลอดจนมีการ
พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทํางบการเงินของบริษัท และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่น
ต่อรายงานทางการเงินที่บริษัทจัดทําขึ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทําหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินและการดําเนินงานอย่างถูกต้อง เพียงพอ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้
จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการ
จัดทํารายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสําคัญตามข้อพึงปฏิบัติสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯได้เสนอ
แนะไว้ ลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี
ในปี 2561 บริษัทฯได้ให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความรู้ ความชํานาญใน
วิชาชีพ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข
และถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทั ก่อนเปิดเผยต่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯมีการจัดทําบทรายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ซึง่ ได้มกี ารจัดทํา
เป็นรายไตรมาส เพื่ออธิบายในเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และปัจจัยที่มีผลต่อฐานะการเงิน รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ

หมวดที่ 4 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะ
กรรมการได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนด และ/หรือให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ
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ของบริษัท ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการด�ำเนินการอย่าง
สม�่ำเสมอ

4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
4.1.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบ
ด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร
โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ท่าน ดังนี้
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน (ร้อยละ44.44)
• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน (ร้อยละ 55.56) เป็นกรรมการจากภายนอก
บริษัทมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ
4.1.2 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ ให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ หลากหลาย โดยเป็น
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรมได้รับความเชื่อถือเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความหลาก
หลายของทักษะ ประกอบด้วยทักษะด้านต่างๆ เช่น ด้านภาวะอุตสาหกรรม (Industry Knowledge) ด้านบัญชีการเงิน ด้านการ
จัดการ และด้านอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทนและบริษัทย่อย บริษัทฯกําหนดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระะไปเป็นตามของสํานักงาน ก.ล.ต.
4.1.3 บริษัทฯมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ออก
จากกันอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
4.1.4 กรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3
ออกจากตําแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดํารงตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ทั้งนี้ ไม่ได้มีการกําหนดจํานวนปีในการดํารงตํา
แหน่งของกรรมการอิสระ หรือกําหนดจํานวนวาระในการดํารงตําแหน่งกรรมการติดต่อกันได้นานที่สุดไว้ แต่จะพิจารณาจากความรู้
และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินกิจการของบริษัทเป็นส�ำคัญ
4.1.5 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสําคัญในเรือ่ งการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการบริษทั จึงมีนโยบาย
การดาํ รงตาํ แหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี โดยกาํ หนดให้กรรมการแต่ละคนจะดาํ รงตาํ แหน่งกรรมการ
ในบริษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษทั สําหรับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะดํารงตําแหน่งกรรมการหรือกรรมการผูจ้ ดั การหรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารในบริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทถือหุ้นได้ ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัทแล้วเท่านั้น
4.1.6 บริษัทฯจัดให้มีนโยบายในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยของกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงาน
บริษัท รวมทั้งมีระบบการติดตามดูแลการดําเนินงานและการกําหนดทิศทางในการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทฯสามารถติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มคี ณะกรรมการชุดต่างๆเพือ่ ช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลัน่ กรองงาน อันจะช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการบริษัทและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีรายละเอียด ตามหัวข้อ “คณะ
กรรมการชุดย่อย”

4.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
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2. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหาร การจัดการของฝ่าย
บริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้น ได้ปฏิบัติ
ตามนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด
3. มีอ�ำนาจแต่งตั้งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหนึ่งคนหรือหลายคน และ/หรือต�ำแหน่งอื่นใด ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการอาจก�ำหนดขึ้น และคณะกรรมการอาจมอบหมายหรือก�ำหนดอ�ำนาจให้แก่บุคคลดังกล่าวนั้น
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งเป็นอ�ำนาจที่ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัทมิได้ก�ำหนดไว้ว่าเป็นอ�ำนาจของผู้ถือหุ้น
4. มีอำ� นาจเลือกตัง้ กรรมการจ�ำนวนหนึง่ เป็นคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทีป่ รึกษาอืน่ ใดตามความเหมาะสม
เพื่อด�ำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายหลายก็ได้
5. รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และควบคุมก�ำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งจัดท�ำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก�ำหนด
6. มีหน้าทีก่ ำ� กับให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยจัดให้มหี น่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นผู้ติดตามและด�ำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
7. มีหน้าที่จัดให้มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินและต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานรายงานทางการเงินนั้น
ให้เสร็จก่อนจะมีการน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. ด�ำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี้ กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
(ค) การท�ำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมายให้บุคคล
อื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก�ำไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
ก�ำกับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย

4.3 อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจกําหนดนโยบายและอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กําหนดโดยกฎหมาย ข้อ
บังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดําเนินงาน แผนงบประมาณและ
แผนการดําเนินงานธุรกิจประจําปี การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ และการดูแลรายจ่าย
ลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยก กิจการ และการเข้าร่วมทุน
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สรุปอ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ , กรรมการบริหารและผู้บริหาร (เฉพาะรายการที่มีนัยส�ำคัญ)
รายการธุรกรรมการค้าปกติ :
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผูม้ อี ำ� นาจพิจารณาและบริหารงานในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานตาม
ปกติของบริษัท แต่ถ้าขนาดของรายการใหญ่มากกว่า 50 ล้านบาท จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป
รายการธุรกรรมซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ :
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ใดๆของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย :
ถ้าขนาดของเงินให้กู้ยืมสะสมรวมกันมากกว่า 30 ล้านบาทให้อยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่ถ้าน้อยกว่า 30 ล้านบาทให้อยู่
ในดุลยพินิจของกรรมการบริหาร โดยการให้กู้แต่ละครั้งจะต้องชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการรับทราบทุกครั้ง
รายการ
(ต่อครั้ง)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร
บริษัท (Board of (Executive
Directors)
Committee)

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO)

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเงิน (CFO)

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่าย

ธุรกรรมปกติ
มูลค่ามากกว่า 50 ลบ.
x
ให้แจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป
มูลค่าระหว่าง 20-50 ลบ.
x
มูลค่าระหว่าง 5-20 ลบ.
x
x
มูลค่าระหว่าง 1-5 ลบ.
x
x
x
มูลค่าไม่เกิน 1 ลบ.
x
x
x
x
ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
ทุกขนาดของรายการ
x
ให้เงินกู้ยืมบริษัทในเครือ
มูลค่าสะสมมากกว่า 30 ลบ.
x
มูลค่าสะสมระหว่าง 10-30 ลบ.
x
x
มูลค่าสะสมน้อยกว่า 10 ลบ.
x
x
x
เงินลงทุน / เงินฝาก
เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการอนุมัติ
อนึง่ ในกรณีทบี่ ริษทั ฯหรือบริษทั ย่อยเข้าท�ำรายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั อ�ำนาจอนุมตั จิ ะต้องพิจารณาเกณฑ์การท�ำ “รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน”
ตามมาตรา 89/12 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 และต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ควบคู่ด้วย
ในกรณีทบี่ ริษทั ฯหรือบริษทั ย่อยท�ำรายการซือ้ หรือขายสินทรัพย์ อ�ำนาจอนุมตั จิ ะต้องพิจารณาเกณฑ์การท�ำ “รายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์”
ตามมาตรา 89/29 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 และต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่องการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ควบคู่ด้วย

4.4 การประชุมคณะกรรมการ
4.4.1 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกําหนดกา
รดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีกําหนดการประชุมขั้นตํ่าจํานวน 4 ครั้งต่อปี ซึ่งเหมาะสม
กับการทําหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และลักษณะธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น
ทัง้ นี้ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะร่วมกันพิจารณากาํ หนดวาระการประชุม และกรรมการบริษทั แต่ละคนมีความ
เป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
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ในปี 2561 บริษัทฯจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน 4 ครั้ง กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ ราย
ละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในหัวข้อ”คณะกรรมการ”
4.4.2 บริษัทฯมีนโยบายการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในวาระต่างๆโดยมีรายละเอียดประกอบ
วาระการประชุมอย่างชัดเจน และเพียงพอในการพิจารณาให้กรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันทําการ
เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม (ยกเว้นวาระเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
จะจัดส่งเอกสารให้ทันอย่างน้อย 1 วันก่อนประชุม)
4.4.3 การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ ในการลง
คะแนนกรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานทีป่ ระชุมออกเสีย
งเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็นเสียงชีข้ าด นอกจากนี้ บริษทั ฯยังได้กาํ หนดนโยบายจํานวนองค์ประชุมขัน้ ตํา่ ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการบริษทั
จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน กรรมการทั้งหมด
4.4.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และมาก
พอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายปัญหาสําคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมทั้งประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่
รอบคอบ นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้เชิญผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ชีแ้ จงและให้ขอ้ มูลเพิม่ เติม
ในฐานะที่เกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอโดยตรง รวมทั้งกรรมการบริษัทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเลขานุการบริษัท นอกจากนี้
ในกรณีที่จําเป็นคณะกรรมการอาจให้บริษัทเสนอความเห็นของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากภายนอกได้
4.4.5 เลขานุการบริษทั จัดให้มกี ารบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึง่ มีรายละเอียด เช่น ชือ่ กรรมการทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมและลาประชุม สรุปสาระสาํ คัญและประเด็นทีม่ กี ารอภิปราย และมติคณะกรรมการบริษทั ไว้อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยบริษัทฯมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีและรัดกุม

4.5 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ
กับฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาท อํานาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยทําหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
1. ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
2. ประสานงานประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั และดูแลให้กรรมการบริษทั ได้รบั ข้อมูลอย่าง ถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างหมาะสม
3. ด�ำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
4. เป็นผูน้ ำ� ของคณะกรรมการบริษทั และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และสรุปมติทปี่ ระชุมและสิง่ ทีจ่ ะต้องด�ำเนิน
การต่อไปอย่างชัดเจน
5. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และ
ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
6. ก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
7. เป็นผูน้ ำ� ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษทั และกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทัง้
เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มกี ารตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ อย่างเหมาะสมและโปร่งใส
8. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณธุรกิจ และ
ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และก�ำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการ
อย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการ
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10. ก�ำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
ส่วนอ�ำนาจหน้าทีข่ องประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายหน้าที่ให้เป็นผูม้ อี ำ� นาจด�ำเนินการต่างๆ แทน
บริษัทตามหนังสือมอบอ�ำนาจของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระส�ำคัญ ได้ดังนี้
1. การด�ำเนินกิจการตามปกติธุระของบริษัทและอนุมัติเงินกู้ยืมระหว่างกันตามอ�ำนาจอนุมัติ และดูแลค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
ตามที่ก�ำหนดให้ด�ำเนินการตามเงื่อนไขที่บริษัทก�ำหนด
2. การท�ำนิติกรรม สัญญา ข้อตกลง หรือข้อผูกมัดในนามของบริษัทเกี่ยวกับกิจการใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ
หรือ ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
3. การท�ำการว่าจ้าง จ่ายค่าจ้าง ปลดออก และการอื่น ๆ ตามความจ�ำเป็นและสมควรกับลูกจ้าง
4. การแต่งตั้งทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย
5. การกระท�ำการในนามของบริษทั และการกระท�ำการแทนบริษทั ในกิจการใดwๆ กับหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ๆ
6. การแต่งตั้ง และโยกย้ายผู้รับมอบอ�ำนาจช่วง หรือตัวแทน
7. ซึ่งการมอบอ�ำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้ผู้รับมอบอ�ำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอ�ำนาจหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.6 การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทฯ มีการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทุกบริษัทในกลุ่ม โดยคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมิน ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารถือเป็นข้อมูลลับ
เฉพาะไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหลักเกณฑ์การประเมินเกี่ยวข้องกับผล
การประกอบการของบริษัท แผนกลยุทธ์ของบริษัท และการบริหารงาน ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนําไปพิจารณากําหนดอัตรา
การปรับขึ้นเงินเดือน

4.7 ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ฯ มีนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็นตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และน�ำเสนอขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนี้
1. มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2. ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้
กับบริษัทได้
3. องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ
4. เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร : คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทน ซึง่ ประกอบด้วย ค่าตอบแทน
รายเดือน,โบนัส และเบีย้ ประชุม คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาอนุมตั แิ ต่ละคราวไป โดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้ข้อมูลการประเมินผลที่เกิดขึ้นจริงในช่วง
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ในการประเมินผลงานดังกล่าว ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารซึง่ เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่ได้เข้าร่วม
พิจารณา ประธานกรรมการจะเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบต่อไป
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารและพนักงาน : บริษทั ฯได้กาํ หนดค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารและพนักงานเป็นไปตามหลักการ ซึง่ เชือ่ มโยง
กับผลการประกอบการของบริษทั ในแต่ละปี และผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและพนักงานแต่ละท่านโดยใช้ระบบ Key Performance
Indicators (KPIs) ทั้งนี้ บริษัทฯมีการเปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงในหัวข้อ “โครงสร้างการ
จัดการ - ค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร”
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4.8 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
4.8.1 บริษัทฯ ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และ
พนักงานทุกคน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
4.8.2 สําหรับกรรมการที่เพิ่งเข้ารับการดํารงตําแหน่ง บริษัทฯจะจัดปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่ได้รับทราบถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการท�ำหน้าที่ โดยมีการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
4.8.3 บริษทั ฯให้ความสําคัญในการอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถ โดยส่งเสริมให้กรรมการ
ทุกท่านเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ เช่น หลักสูตรซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) โดยในปี 2561 มีการส่งกรรมการ 3 ท่านเข้าอบรม คือ
นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์
DAP 150/2018
นายออเสน การบริสุทธิ์
DAP 152/2018
นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์
DAP 150/2018

4.9 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนขึ้นมาท�ำหน้าที่โดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ (รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยข้อก�ำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ต้องไม่มีประวัติกระท�ำผิดตาม
กฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันแต่งตั้ง รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืน
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�ำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือ
เวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน

หมวดที่ 5 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
(Internal Control and Risk Management)
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน จึงได้มอบหมายให้ผู้บริหารด�ำเนินการก�ำกับดูแล
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การวิเคราะห์ และบริหาร
จัดการการควบคุมภายใน และรายงานไปยังกรรมการตรวจสอบ ควบคู่ไปกับการก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญและการติดตามดูแลให้มี
การปฏิบัติ ตลอดจนก�ำกับมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อให้กิจการของ
บริษัทสามารถด�ำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. บริษทั ฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ทีม่ หี รือทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญซึง่ มีผล
ต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ และยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึง่ ตนได้ลว่ งรูม้ าโดยอาศัยต�ำแหน่งหน้าที่ หรืออยู่ในฐานะ
ทีม่ สี ามารถล่วงรูข้ อ้ เท็จจริง อันเป็นสาระส�ำคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาของหลักทรัพย์ และเข้ามาท�ำการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์
โดยอาศัยข้อเท็จจริงดังกล่าว ก่อนทีข่ อ้ เท็จจริงดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อประชาชน ซึง่ ถือเป็นการเอาเปรียบบุคคลอืน่ และเป็นการ
ซือ้ ขายที่ไม่เป็นธรรม บริษทั ถือเป็นความผิดทางวินยั ตามข้อบังคับการท�ำงานของบริษทั โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี
ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุ
ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
2. บริษทั ฯมีขอ้ ก�ำหนดเกีย่ วกับการรายงานการเปลีย่ นแปลงข้อมูลส�ำคัญของกรรมการและผูบ้ ริหาร อาทิ ข้อมูลเกีย่ วกับญาติพนี่ อ้ ง
การเข้าไปเป็นผูถ้ อื หุน้ ในนิตบิ คุ คลอืน่ ใด หรือการเข้าไปเป็นกรรมการในนิตบิ คุ คลอืน่ ใด เป็นต้น ซึง่ กรรมการและผูบ้ ริหารจะต้อง
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แจ้งการเปลีย่ นแปลงข้อมูลส�ำคัญให้แก่เลขานุการบริษทั ทราบภายใน 3 วันนับจากมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลนัน้ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้เป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ รวมทัง้ ได้มขี อ้ ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารแจ้งให้บริษทั ทราบทันทีกรณีทบี่ ริษทั มีการพิจารณา
เข้าท�ำธุรกรรมใดๆก็ตามกับบุคคลเกี่ยวโยงกันหรือเป็นรายการที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อด�ำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
บริษัทฯกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับ
ลักษณะของธุรกิจ กฎหมาย และ ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานข้อมูลส่วนได้เสียมายังบริษัท
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทกําหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามข้อมูลดังกล่าว
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดแนวทางเพือ่ ไม่ให้กรรมการ หรือผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้เสีย หรือมีสว่ นเกีย่ วข้องเข้าร่วม กระบวนการ
ตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว โดยก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง
ประธานกรรมการจะแจ้งให้กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งนัน้ ๆแจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบและกรรมการท่านนัน้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระดังกล่าว
บริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน และรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดเป็นการทํารายการตามปกติ ธุรกิจ
บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. เช่น หลักเกณฑ์การทํา รายการ ที่
เกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑ์การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

หมวดที่ 6 การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Avoidance in Conflicts of Interest)
คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดนโยบายห้ามมิให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือการด�ำเนิน
ธุรกรรมส�ำคัญ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยก�ำหนดนโยบาย ระเบียบ
วิธปี ฏิบตั ิ กระบวนการในการพิจารณาและอนุมตั ริ ายการ หรือธุรกรรม จะต้องปฏิบตั ติ ามระบบควบคุมภายในเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน และข้อก�ำหนดของหน่วยงานที่ก�ำกับบริษัทจดทะเบียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 7 จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
คณะกรรมการบริษทั ได้สนันสนุนให้พนักงานและผูบ้ ริหารของบริษทั ด�ำเนินงานอยูบ่ นหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณทีด่ ี ปัจจุบนั
อยู่ระหว่างการร่างเป็นนโยบายจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ยึดมั่นเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รักษาความลับ คุณธรรม
ในวิชาชีพ และการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และความไว้วางใจแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 8 นโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti - Corruption Policy)
บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันและไม่สนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การคอร์รัปชั่นการให้/รับสินบนแก่/จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน อาทิ บุคลากรของบริษัทต่างๆ ที่มีธุรกรรมร่วมกับบริษัท ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
ทั้งนี้บริษัทได้เปิดช่องทางในการรับข้อมูล,ข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ถูกลงโทษหรือโยกย้ายที่ไม่เป็น
ธรรม หรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด
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รายการ
ระหว่างกัน
บริษทั ฯ มีการท�ำรายการกับบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์เกีย่ วโยงกันและอาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ ตามมาตรา 258 ของ
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มี
ข้อมูลแสดงรายการระหว่างบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ชื่อ

ลักษณะรายการ

1.รับเหมาก่อสร้างให้กับโครงการของ
• บจ. แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์
บจ. รวมโชคชัย
• บจ. ทีค ดีเวลลอปเมนท์
เอ็นจิเนียริ่ง
2. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จาก
• บมจ. บิวเดอสมาร์ท
โอนเงินผ่อนดาวน์ของโครงการ
เดอะ ทีค สุขุมวิท 39 ให้กับ
บจ. แอล เค เอช บจ. ทีค ดีเวลลอปเมนท์
ดีเวลลอปเม้นท์ รับช�ำระเงินผ่อนดาวน์ของโครงการ
เดอะ ทีค สุขุมวิท 39 ให้กับ บจ. ทีค
ดีเวลลอปเมนท์
บจ. แอล เค เอช ให้บริการเช่ารถกับ
เทรดดิ้ง
บจ. ทีค ดีเวลลอปเมนท์
ให้บริการเช่าอาคารส�ำนักงานของ
นายวรุตม์
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
ภาณุพัฒนพงศ์

ความสัมพันธ์

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

นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์
เป็นกรรมการทั้ง 2 บริษัท
นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์
เป็นกรรมการทั้ง 2 บริษัท
นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์
เป็นกรรมการของบริษัท ทีค
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด

มูลค่าทั้งหมด
ปี 2561
(ไม่รวมVAT)

ยอดคงเหลือ
ณ. 31 ธ.ค. 61

51,091,737.36 10,364,999.84
57,237,267.38 8,027,237.75
4,118,684.70 3,034,519.56
39,884,933.38 29,970,398.38
9,914,535.00
176,550.00

-

684,210.53

-

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะมีการท�ำรายงานแจ้งไปยังเลขานุการบริษัทเพื่อตรวจสอบขอบเขตการอนุมัติ
รายการตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรือ่ งหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และน�ำเสนอคณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั เพือ่ รับทราบและ/หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ(แล้วแต่กรณี) ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ไม่มคี วามช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะให้บคุ คลที่ 3 ซึง่ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจ
สอบ หรือ คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และท�ำการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ต่อไป ทั้งนี้
กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันในเรื่องนั้น
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อนึ่ง บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อดูแลให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย ในกรณีที่กรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ก็จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในเรื่อง
นั้นด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะท�ำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ
บริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (Annual Report) ของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทมีนโยบายการทํารายการระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการทํารายการระหว่างกันบริษัทจะกําหนดเงื่อนไขและข้อตกลง ให้
เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและไม่เป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัท ย่อย และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
จากการที่กรรมการบริษัทบางท่านเป็นกรรมการของบริษัทคู่ค้าบางราย ทําให้บริษัทมีแนวโน้มที่จะมีการทํารายการระหว่างกันกับ
บุคคล/กิจการอืน่ ทีอ่ าจมีความขัดแย้งในอนาคตอย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ทุกรายการเป็นรายการทีส่ ม
เหตุสมผล จําเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็นสําคัญ และเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจปกติ
ของกลุม่ บริษทั ซึง่ บริษทั จะทาํ การเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
ของบริษัท ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ผู้บริหารดูแลระบบการควบคุมภายใน ทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
การวิเคราะห์ และบริหารจัดการการควบคุมภายใน และรายงานไปยังกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการมั่นใจว่าบริษัทมี
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม มีการจัดท�ำและการรายงานข้อมูลงบการเงินที่
ถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลาในการรายงานต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯก�ำหนด
อนึ่งจากการสอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในส�ำหรับปี 2561 ผลปรากฎว่าบริษัทและบริษัทย่อย
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสําคัญ
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รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบทั้งของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้
นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน

ด.ร.ธีรธร ธาราไชย
นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย
นายออเสน การบริสุทธิ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วมประชุม 4 / 4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 4 / 4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 4 / 4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 3 / 4 ครั้ง

หมายเหตุ นายออเสน การบริสุทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตามวาระต่างๆ เพื่อ
สอบถามข้อมูลในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจสอบและการสอบทานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ส�ำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�ำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท และบริษัทย่อย สอบทานประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวกับนโยบายการบัญชี รวมถึงสอบทานรายการระหว่าง
กัน และรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง
ครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สําคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความ
เพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอและความมี
อิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทํางบการเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลารวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน
โดยในการพิจารณาได้เชิญผู้บริหารฝ่ายบัญชี และฝ่ายการเงิน รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม
เพื่อชี้แจงก่อนที่จะให้ความเห็นชอบและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า กระบวนการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัท มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ท�ำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ได้แสดง
ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทัน
ต่อเวลา เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน
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2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และได้ให้ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการด�ำเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญอันอาจจะกระทบต่อ
การด�ำเนินกิจการของบริษัท

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและก�ำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และด�ำเนิน
กิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบ
ข้อบ่งชี้ที่ท�ำให้เชื่อว่า มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือ การปฏิบัติที่ชัดเจนหรือขัดแย้งกับข้อก�ำหนด ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. สอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั พบว่าบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบรับเรือ่ งร้องเรียนเพือ่ เป็นช่องทาง
ให้พนักงาน ลูกค้า และผูม้ สี ว่ นได้เสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส เกีย่ วกับการทุจริต การประพฤติมชิ อบ และมีหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั มีการพัฒนาด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงประเด็นการ
เปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ ในระหว่างปี โดยบรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานให้มี
การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างปี 2561 เป็นรายการทีส่ มเหตุผลเป็นประโยชน์สงู สุดต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี-2562 เพื่อเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทให้
ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชี คุณภาพของผลงานการ
ตรวจสอบที่ผ่านมา ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี คณะ
กรรมการตรวจสอบ มีมติเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี(ตามรายนามด้านล่าง) จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัดต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
ไม่เกิน 2,340,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย ท�ำให้ปริมาณงานและความรับผิดชอบใน
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น
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รายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้
1. นายเสถียร วงศ์สนันท์
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
3. นายวิชัย รุจิตานนท์
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
5. นายยุทธพงษ์  เชื้อเมืองพาน
6. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495
จ�ำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อย 2 ปี และ/ หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500
จ�ำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อย - ปี และ/ หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054
จ�ำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อย - ปี และ/ หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946
จ�ำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อย - ปี และ/ หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445
จ�ำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อย - ปี และ/ หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9575
จ�ำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อย - ปี

สรุปในภาพรวมปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อย่างครบถ้วนและเป็นอิสระเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ รวมทั้งการด�ำเนินงาน
ของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงินประจ�ำปี 2561
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี ซึง่ จัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใช้นโยบายการบัญชีทเ่ี หมาะ
สมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอตลอดจนใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการทีส่ มเหตุสมผลในการจัดท�ำงบการเงิน
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
แสดงข้อมูลตามข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ทันเวลา และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการ
ทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ
ก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท�ำหน้าที่ดูแลและสอบทานให้บริษัทมีการรายงานข้อมูล
ทางการเงินและการด�ำเนินงานอย่างถูกต้อง เพียงพอ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและข้อผูกพันต่าง ๆ
และให้ความมัน่ ใจว่าบริษทั มีการดูแลรักษาทรัพย์สนิ ทีเ่ หมาะสม มีการปฏิบตั เิ กีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการอิสระยังได้คดั เลือก และเสนอ
บุคคลทีม่ คี วามเป็นอิสระ เพือ่ แต่งตัง้ เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และได้พจิ ารณาเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั รวมถึงเสนอ
การเลิกจ้างผู้สอบบัญชี โดยได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า งบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นาย เอนก พิเชฐพงศา
ประธานกรรมการบริษัท
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการบริ ษทั บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ
เฉพาะของบริ ษทั บิ วเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและงบกาไรขาดทุนและ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิ จการของ
บริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิ จการ และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสด
เฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนด
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุด ตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี ปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็ น
แยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
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การวัดมูลค่ ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน - โครงการทีพ่ กั อาศัยเพือ่ ผู้เกษียณอายุ
ความเสี่ยง
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งวัดมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - โครงการที่
พักอาศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ข้าพเจ้าให้ความสาคัญในเรื่ องนี้ เนื่องจาก ราคายุติธรรมดังกล่าวได้อา้ งอิงจากราคา
ประเมินตามวิธีเทียบเคียงราคาตลาดที่ประเมินขึ้นโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที่บริ ษทั ย่อยว่าจ้าง ซึ่ งต้องใช้ดุลยพินิจที่สาคัญของ
ฝ่ ายบริ หารในการประเมินความเหมาะสมของมูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่นามาเทียบเคียง รวมถึงการกาหนดสมมติฐานที่สาคัญ
ในการปรับปรุ งมูลค่าตลาดดังกล่าวให้เทียบเคียงได้กบั ทรัพย์สินที่ประเมิน
การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่ งประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระที่บริ ษทั ย่อยว่าจ้าง
โดยประเมิ น ความรู ้ ความสามารถ ความอิ สระและความเที่ ยงธรรมของผูป้ ระเมิ นอิ สระ และพิ จารณาความเหมาะสมของ
สมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ในการคานวณราคาประเมิน โดยรวมถึงวิธีการดังต่อไปนี้
-

พิจารณาความคล้ายคลึงของทรัพย์สินที่ นามูลค่าตลาดมาใช้เที ยบเคียง เกี่ ยวกับลักษณะ สภาพแวดล้อม และการใช้
ประโยชน์ของทรัพย์สินดังกล่าวกับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ย่อย
ประเมินความเหมาะสมของมูลค่าตลาดโดยพิจารณาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้
พิจารณาความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปรับปรุ งมูลค่าตลาดเพื่อกาหนดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ย่อย เช่น ความแตกต่างของลักษณะ ขนาดและสภาพแวดล้อมของอสังหาริ มทรัพย์ที่นามา
เปรี ยบเทียบ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้พิ จารณาความเหมาะสมของรายการที่ บัน ทึ ก ในงบการเงิ น และการเปิ ดเผยข้อมู ล เพื่ อ ให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจาปี นั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยม
ให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่ มี
สาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะ
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่กากับดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่
เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมี
ความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้า อยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมัน่ ในระดับสู ง
แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
-

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ ยง
ที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละ
เว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

-

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริ ษทั

-

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

-

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่า
มีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึ ง
3
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การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลง
ไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
-

ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรู ปแบบที่ ทาให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ ควร
หรื อไม่

-

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ ร กิ จ ภายในกลุ่ ม บริ ษ ัท เพื่ อ แสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น รวม ข้าพเจ้ารั บ ผิ ด ชอบต่ อ การก าหนดแนวทาง
การควบคุมดู แล และการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อความเห็ นของ
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่อ สารกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการก ากับ ดู แ ล ข้าพเจ้าได้พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ าง ๆ ที่ มี นัยส าคัญ มากที่ สุ ด ในการตรวจสอบ
งบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการในปี ปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ อง
เหล่ านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี เว้น แต่ก ฎหมายหรื อ ข้อบังคับ ไม่ ให้เปิ ดเผยต่ อ สาธารณะเกี่ ยวกับ เรื่ องดังกล่าว หรื อ ใน
สถานการณ์ ที่ยากที่ จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการ
สื่ อสารดังกล่าว

(นายเสถียร วงศ์สนันท์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
กรุ งเทพฯ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
บริ
ษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัดน (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
ณ
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
งบแสดงฐานะการเงิ
น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระค้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกาหนด - สุทธิ
โครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

5
4.3, 6
4.4
7
8
4.3

191,561,128.82
139,707,816.27
93,420,021.46
576,110,404.11
36,988,886.98
1,037,788,257.64

81,173,746.96
87,194,522.36
101,375,697.42
5,575,572.29
275,319,539.03

159,853,682.14
85,777,779.29
208,600,000.00
63,618,443.32
3,352,072.62
521,201,977.37

57,439,285.83
69,723,562.76
100,500,000.00
51,992,529.29
1,276,725.40
280,932,103.28

9
10
11
12
13
14
15
22

36,500,000.00
11,051,338.66
180,899,626.30
188,707,800.00
28,901,221.91
15,331,203.39
7,018,847.42
4,204,955.05
472,614,992.73
1,510,403,250.37

32,750,000.00
11,188,800.00
139,263,662.19
62,500,000.00
29,327,637.98
13,063,844.07
4,774,970.12
5,105,923.29
297,974,837.65
573,294,376.68

32,000,000.00
367,769,296.81
11,051,338.66
12,856,642.92
9,468,062.43
3,916,618.85
279,090.89
437,341,050.56
958,543,027.93

29,750,000.00
168,024,746.81
11,188,800.00
10,944,239.76
5,324,149.34
3,896,136.76
743,770.17
229,871,842.84
510,803,946.12

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่น
วนหนึ
นนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
เป็น่ งส่ของงบการเงิ
วนหนึ่งของงบการเงิ
นนี้
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
บริ
ษทั บิวเดอสมาร์ ท จากันด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
ณ
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
งบแสดงฐานะการเงิ
น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
16
เงินกูย้ ืมระยะสั้น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4.5
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
4.3, 17
ส่วนของหนี้ สินระยะยาวภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
18
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
19
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - สุทธิ
20
เงินมัดจาและเงินรับล่วงหน้าค่าซื้ อห้องชุด
8
เงินมัดจารับล่วงหน้า
4.3
เงินประกันผลงาน
4.3
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนี้ สินระยะยาวภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน - สุทธิ
18
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
19
หนี้ สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน 21
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
22
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
24
หุ้นสามัญ 2,185,143,140 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
หุ้นสามัญ 2,047,361,510 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 2,130,506,193 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
หุ้นสามัญ 1,695,980,676 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

66,082,904.52
170,019,806.92

5,202,318.83
104,928,898.67

61,457,529.71
1,995,000.00
93,724,945.64

4,176,083.97
85,282,840.70

1,568,120.57

1,534,751.17

1,559,064.86

1,429,806.51

83,884,000.00
99,325,020.20
59,534,381.17
22,939,662.11
6,487,429.79
7,983,259.63
2,322,759.30
520,147,344.21

23,533,942.52
1,723,847.47
5,504,664.47
2,230,213.92
144,658,637.05

99,325,020.20
6,556,685.08
7,983,259.63
1,958,336.90
274,559,842.02

2,227,256.79
5,504,664.47
2,194,345.89
100,814,998.33

1,547,697.41
236,220,000.00
85,214,948.43
8,504,311.00
1,392,108.00
332,879,064.84
853,026,409.05

1,540,335.82
43,368,000.00
6,977,986.00
5,235,357.74
57,121,679.56
201,780,316.61

1,547,697.41
6,465,027.00
8,012,724.41
282,572,566.43

1,531,280.10
5,365,323.00
6,896,603.10
107,711,601.43

218,514,314.00

218,514,314.00
204,736,151.00

204,736,151.00

24
213,050,619.30

213,050,619.30

24

343,503,712.05

169,598,067.60
142,273,285.93

343,503,712.05

169,598,067.60
142,273,285.93

26

10,512,689.47
88,296,343.16
2,002,923.61
657,366,287.59
10,553.73
657,376,841.32
1,510,403,250.37

8,145,278.78
49,497,401.44
1,969,644.51
371,483,678.26
30,381.81
371,514,060.07
573,294,376.68

10,512,689.47
108,903,440.68
675,970,461.50
675,970,461.50
958,543,027.93

8,145,278.78
83,075,712.38
403,092,344.69
403,092,344.69
510,803,946.12

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่นวนหนึ
นนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
เป็น่ ส่งของงบการเงิ
วนหนึ่งของงบการเงิ
นนี้

6

84

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบก
นและกำไรขำดทุ
จอื่น และบริษัทย่อย
บริษำไรขำดทุ
ัท บิวเดอสมาร์
ท จำ�นกัเบ็ดดเสร็
(มหาชน)
สงบกำ
ำหรั�บไรขาดทุ
ปี สิ้นสุ ดวันนทีและกำ
่ 31 ธัน�วำคม
พ.ศ.
2561
ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
หมำยเหตุ
4.2, 30
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กำไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนทางการเงิน
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสุ ทธิสำหรับปี
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุน

13

23

2561

2560

588,629,187.73
(404,073,425.00)
184,555,762.73
5,555,438.60
49,667,328.10
(71,854,722.25)
(98,626,520.24)
(2,878,185.70)
66,419,101.24
(6,120,002.13)
60,299,099.11

-

กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย - สุทธิ จากภาษีเงินได้
รายการทีอ่ าจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

562,697,900.17
(394,785,616.86)
167,912,283.31
10,142,154.59
27,003,444.71
(65,494,298.90)
(86,902,959.53)
(1,575,922.98)
51,084,701.20
(15,696,811.99)
35,387,889.21

1,325,853.22

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

487,850,006.10
(322,230,433.54)
165,619,572.56
10,080,873.96
(45,126,341.42)
(65,691,214.52)
(254,950.00)
(5,093,079.73)
59,534,860.85
(12,186,647.08)
47,348,213.77

-

453,120,212.16
(304,326,843.00)
148,793,369.16
8,777,494.07
(40,248,665.88)
(60,218,161.83)
(2,729,563.19)
(5,184,228.52)
49,190,243.81
(10,323,811.23)
38,866,432.58

619,950.40

33,279.10
33,279.10
60,332,378.21

280,792.05
1,606,645.27
36,994,534.48

47,348,213.77

619,950.40
39,486,382.98

60,319,427.19
(20,328.08)
60,299,099.11

35,537,954.27
(150,065.06)
35,387,889.21

47,348,213.77
47,348,213.77

38,866,432.58
38,866,432.58

60,352,706.29
(20,328.08)
60,332,378.21

37,144,599.54
(150,065.06)
36,994,534.48

47,348,213.77
47,348,213.77

39,486,382.98
39,486,382.98

กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ ้น)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ ้น)

0.031
1,921,633

0.021
1,695,981

0.025
1,921,633

0.023
1,695,981

กาไรต่อหุ ้นปรับลด (บาท/หุ ้น)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักปรับลด (พันหุ ้น)

0.031
1,936,638

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไร(ขำดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำรแบ่ งปันกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กำไรต่ อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

25

-

0.024
1,936,638

-

7

26

26

29

24

142,273,285.93
142,273,285.93

169,598,067.60

201,230,426.12
343,503,712.05

142,273,285.93

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ

169,598,067.60

43,452,551.70
213,050,619.30

169,598,067.60

ทุนเรื อนหุ้นทีอ่ อกและ
หมายเหตุ
ชาระแล้ว

.
6,201,957.15
.
1,943,321.63
8,145,278.78

2,367,410.69
10,512,689.47

8,145,278.78

35,537,954.27
1,325,853.22
(1,943,321.63)
49,497,401.44

14,576,915.58

(19,153,074.78)
60,319,427.19
(2,367,410.69)
88,296,343.16

49,497,401.44

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร

1,325,853.22
(1,325,853.22)
-

-

1,969,644.51

280,792.05

1,688,852.46

33,279.10
2,002,923.61

-

1,969,644.51

การแปลงค่ างบการเงิน

-

ผลกาไรจากการประมาณ
กำรคณิตศำสตร์ ประกันภัย

ส่ วนของบริษทั ใหญ่

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม

1,606,645.27
(1,325,853.22)
1,969,644.51

1,688,852.46

33,279.10
2,002,923.61

1,969,644.51

รวมองค์ ประกอบ
อื่นของส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

37,144,599.54
371,483,678.26

334,339,078.72

244,682,977.82
(19,153,074.78)
60,352,706.29
657,366,287.59

371,483,678.26

รวม

(150,065.06)
30,381.81

180,446.87

500.00
(20,328.08)
10,553.73

30,381.81

ส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มี
อานาจควบคุม

36,994,534.48
371,514,060.07

334,519,525.59

8

244,682,977.82
500.00
(19,153,074.78)
60,332,378.21
657,376,841.32

371,514,060.07

รวมส่ วน
ของผู้ถือหุ้น

รายงานประจำ�ปี 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี :
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไรสะสม
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี :
เพิม่ ทุนจดทะเบียน
เพิม่ ทุนในส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินปั นผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริ
ทั บิบ
วเดอสมาร์
ษทั ย่พ.ศ.
อย 2561
สำ�ษหรั
ปีสิ้นสุทดจวัากันดที(มหาชน)
่ 31 ธันและบริ
วาคม

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

85

26

26

24
29

หมำยเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

142,273,285.93
142,273,285.93

169,598,067.60

201,230,426.12
343,503,712.05

142,273,285.93

ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้นสำมัญ

169,598,067.60

43,452,551.70
213,050,619.30

169,598,067.60

ทุนเรื อนหุ้นทีอ่ อกและ
ชำระแล้ ว

1,943,321.63
8,145,278.78

6,201,957.15

2,367,410.69
10,512,689.47

8,145,278.78

จัดสรรแล้ ว
สำรองตำมกฎหมำย

กำไรสะสม

38,866,432.58
619,950.40
(1,943,321.63)
83,075,712.38

45,532,651.03

(19,153,074.78)
47,348,213.77
(2,367,410.69)
108,903,440.68

83,075,712.38

ยังไม่ ได้จัดสรร

หน่ วย: บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

-

-

-

619,950.40
(619,950.40)
-

ผลกำไรจำกกำรประมำณกำร
คณิตศำสตร์ ประกันภัย

619,950.40
(619,950.40)
-

-

-

-

รวมองค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น -

9

39,486,382.98
403,092,344.69

363,605,961.71

244,682,977.82
(19,153,074.78)
47,348,213.77
675,970,461.50

403,092,344.69

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี :
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไรสะสม
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี :
เพิ่มทุนจดทะเบียน
เงินปั นผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ัท บิวเดอสมำร์ ท จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย
สำบริ�ษหรั
บปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

86
รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

87

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
นวำคม
พ.ศ. 2561
สำส�ำหรั
หรับบปีปีสิส้นสุิ้นดสุวัดนวัทีน่ 31ที่ธั31
ธันวาคม
พ.ศ. 2561
หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน:
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
หนี้สงสัยจะสู ญ(โอนกลับ) - สุ ทธิ
ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าล้าสมัย(โอนกลับ) - สุ ทธิ
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากกิจกรรมดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจาและเงินรับล่วงหน้าค่าซื้อห้องชุด
เงินมัดจารับล่วงหน้า
เงินประกันผลงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

66,419,101.24

51,084,701.20

59,534,860.85

49,190,243.81

(701,703.24)
(325,630.95)
2,752,673.27
11,997,778.18
(49,667,328.10)
(97,892.69)
1,526,325.00
(1,091,406.86)
2,878,185.70

(548,681.95)
2,080,952.83
822,466.60
10,845,676.95
(27,003,444.71)
(1,241,052.99)
1,547,709.00
(2,047,966.57)
1,575,922.98

(477,042.15)
(346,361.89)
254,950.00
9,116.10
5,479,641.74
(95,875.46)
1,099,704.00
(7,289,093.89)
5,093,079.73

60,268.48
834,693.98
2,729,563.19
(9,344.79)
5,384,895.46
(1,282,000.48)
833,666.00
(7,487,452.71)
5,184,228.52

33,690,101.55

37,116,283.34

63,262,979.03

55,438,761.46

(51,161,675.45)
7,704,710.16
(566,067,609.30)
(31,413,314.69)
900,968.24

4,395,978.88
(3,639,607.73)
1,707,654.08
(667,497.50)

(11,339,294.68)
(11,856,148.89)
(2,075,347.22)
464,679.28

9,003,248.90
8,406,505.60
241,691.73
495,831.68

50,423,883.85
59,534,381.17
(594,280.41)
4,763,582.32
93,045.38
41,846,948.43
(450,279,258.75)
(10,180,852.80)
(460,460,111.55)

10,232,665.11
(4,652,470.93)
1,723,847.47
122,778.57
43,368,000.00
89,707,631.29
(8,624,423.71)
81,083,207.58

6,258,556.67
4,329,428.29
(236,008.99)
48,808,843.49
(9,728,534.01)
39,080,309.48

2,012,234.64
(1,821,911.28)
111,958.84
73,888,321.57
(8,142,752.83)
65,745,568.74

10

88

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารติดภาระค้าประกันเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับชาระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพือ่ โครงการที่อยูอ่ าศัยเพือ่ ผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินสดจ่ายเพือ่ การลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(3,750,000.00)
(104,525,952.50)
(7,153,355.48)
7,476.64
(4,510,708.24)
921,960.50
(119,010,579.08)

7,500,000.00
(48,979,894.74)
(13,662,181.72)
9,345.79
(3,683,095.80)
(11,255,362.40)
2,070,979.73
(68,000,209.14)

(2,250,000.00)
(184,600,000.00)
76,439,259.41
(4,237,452.32)
7,476.64
(2,919,453.09)
(199,999,500.00)
3,132,486.07
(314,427,183.29)

9,000,000.00
(56,290,000.00)
(1,623,409.01)
9,345.79
(1,664,953.40)
(11,255,362.40)
7,209,200.80
(54,615,178.22)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายจากการออกหุน้ กูร้ ะยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิม่ ขึ้น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิม่ ขึ้น
จ่ายชาระหนี้สินระยะยาวภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับค่าหุน้ เพิม่ ทุน
เงินสดจ่ายเงินปันผล
จ่ายชาระต้นทุนทางการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

60,883,217.39
96,872,429.20
(2,074,342.49)
320,104,000.00
244,682,977.82
(19,127,250.37)
(11,516,238.16)
689,824,793.39

(100,000,000.00)
4,491,357.33
(2,024,733.66)
(6,886,950.22)
(104,420,326.55)

57,284,077.44
96,872,429.20
1,995,000.00
(1,965,086.45)
244,682,977.82
(19,127,250.37)
(1,980,877.52)
377,761,270.12

(100,000,000.00)
4,176,083.97
(1,636,132.62)
(6,143,970.14)
(103,604,018.79)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

110,354,102.76
33,279.10
81,173,746.96
191,561,128.82

(91,337,328.11)
280,792.05
172,230,283.02
81,173,746.96

102,414,396.31
57,439,285.83
159,853,682.14

(92,473,628.27)
149,912,914.10
57,439,285.83

504,387.30
576,596.75
1,898,940.39
1,954,883.18
12,406,032.54

1,255,600.03

(34,775.00)
576,596.75
1,898,940.39
1,954,883.18
-

1,244,450.97

4,109,552.54

ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวรเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
สิ นทรัพย์ถาวรที่ได้มาส่วนที่รับโอนจากสิ นค้าคงเหลือ
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิม่ ขึ้น
สิ นทรัพย์ถาวรที่ได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
เจ้าหนี้ค่าซื้อโครงการที่อยูอ่ าศัยเพือ่ ผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนาเพิม่ ขึ้น
ต้นทุนการกูย้ มื ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของโครงการที่อยูอ่ าศัย
เพือ่ ผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
ต้นทุนการกูย้ มื ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของ
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10,042,794.81

-

-

-

-

-
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บริษษัทัท บิบิววเดอสมาร์
�กัดด (มหาชน)
(มหาชน) และบริ
และบริษษัทัทย่ย่ออยย
บริ
เดอสมาร์ ทท จำจากั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
น พ.ศ. 2561
สำ�หรับปีสปิ้นระกอบงบการเงิ
สุดวันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ตั้งอยูเ่ ลขที่ 905/7 พระราม 3 ซอย 51 ถนนพระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ฯ มีสาขา 1 แห่ ง ตั้งอยู่เลขที่ 636/11-12 หมู่ 3 ถนนพุทธรั กษา ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ
บริ ษ ัท ฯ ด าเนิ น ธุ รกิ จ หลัก ในการขายวัสดุ ก่อสร้ าง อุป กรณ์ เครื่ องมื อ และเครื่ องใช้ในการก่ อสร้ างและตกแต่ งภายใน
บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเข้าเป็ นบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยหลักทรัพย์
ทาการซื้อขายในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai: Market for Alternative Investment)
2. เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ฯ (“สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ”) และกฎระเบี ย บและประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทาขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม
พ.ศ. 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และมีหน่ วยเงินตราเป็ นบาท ซึ่ งการจัดทางบการเงิ นดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย บริ ษทั ฯ
ได้จดั ทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปั จจัยต่าง ๆ ที่ผูบ้ ริ หารมีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้สภาวการณ์ แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่ นและนาไปสู่ การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการกาหนดจานวน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้น ๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริ งจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินอาจ
แตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอ การปรับประมาณทางบัญชี
จะบันทึ กในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะ
บันทึกในงวดที่ปรับหรื องวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปั จจุบนั และอนาคต

12

90

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2561

เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงินรวม

เกณฑ์ การจัดทางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ฯ”)
รายละเอียดบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
ชื่ อบริษัท
1. บริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด

2. บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว
(เอเชีย) จากัด
3. บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท
คอนสตรัคชัน่ ซิสเต็ม จากัด

ประเทศ
ที่จดทะเบียน
ลักษณะธุรกิจ
ไทย
จาหน่ ายวัสดุก่อสร้ าง อุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ ใ นการก่ อ สร้ า งและตกแต่ ง
ภายใน
ไทย
จาหน่ายและติดตั้งเกี่ยวกับระบบประตู
และหน้าต่างอลูมิเนียม อัจฉริ ยะภายใต้
ชื่อผลิตภัณฑ์ “Fletcher”
อินเดีย

4. บริ ษทั บิวดิง้ บลิง้ จากัด

ไทย

5. บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอป
เม้นท์ จากัด
6. บริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์
เซอร์วสิ จากัด
7. บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์
จากัด

ไทย
ไทย
ไทย

จาหน่ายวัสดุก่อสร้างและให้บริ การหลัง
การขาย (หยุดดาเนินกิจการในไตรมาส
2 ปี พ.ศ. 2558)
จาหน่าย และรับเหมาติดตั้งงานอลูมิเนียม
บานเกล็ด
พัฒนาและให้เช่าโครงการที่พกั อาศัยเพื่อ
ผูเ้ กษียณอายุ
บริ หารจัดการส่ วนกลางในโครงการที่พกั
อาศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุ*
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
2561
2560
100.00
100.00

100.00

100.00

99.70

99.70

50.99

50.99

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-

*ยังไม่เปิ ดดาเนินการ
ข) บริ ษทั ฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่ เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยใน
ผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการสัง่ การกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
จานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯ นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั
ย่อย จนถึงวันที่บริ ษทั ฯ สิ้นสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้
เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่
มีรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 มาถือปฏิ บัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่ าวได้รับ การปรั บปรุ งหรื อจัดให้มี ข้ ึ น เพื่ อให้มี เนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่าง
ประเทศ โดยส่ ว นใหญ่ เป็ นการปรั บ ปรุ งและอธิ บ ายให้ ชัด เจนเกี่ ยวกับ การเปิ ดเผยข้อ มู ล ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบ
การเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรั บงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2562
ในปี พ.ศ. 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นฉบับปรับ ปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึ งแนวปฏิ บัติทางบัญ ชี จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผล
บังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชี
กับผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่าวส่ วนใหญ่จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่ซ่ ึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญ ชี และการตี ความมาตรฐานบัญ ชี ที่ เกี่ ยวข้อง
ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
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กิ จการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ ทากับลูกค้าทุ กสัญญา ยกเว้นสัญ ญาที่ อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรับการรับรู ้รายได้ที่เกิดขึ้น
จากสัญญาที่ ทากับลูกค้า โดยกิ จการจะรับรู ้รายได้ในจานวนเงิ นที่ สะท้อนถึ งสิ่ งตอบแทนที่ กิจการคาดว่าจะมี สิทธิ
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่
เริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ในปี พ.ศ. 2561 สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ไ ด้ป ระกาศใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ม ดังกล่ าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ ยวกับ การจัด ประเภทและการวัด มูล ค่ า
เครื่ องมื อทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิ น
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการ
ด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการ
บัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมื อทางการเงิ น และเมื่อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่ อาจมีต่องบการเงินในปี ที่ เริ่ มนา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อม
ที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดในจานวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ ยงที่ไม่มีนยั สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่ นแสดงด้วยมูลค่ าที่ จ ะได้รับ ค่ าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลื อ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยการประมาณการค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ซึ่ งคานวณจากอัตราร้อยละของลูกหนี้
ที่เรี ยกเก็บไม่ได้โดยพิจราณาจากประวัติการเก็บเงินของลูกค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงด้วยราคาทุ นหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุ นของสิ นค้าคานวณโดยวิธี
ถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุ นในการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อสิ น ค้านั้น เช่ น
ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ งหักด้วยส่ วนลดและเงินที่ ได้รับคืนจากการซื้ อสิ นค้า งานระหว่างทา ประกอบด้วย ต้นทุนวัสดุและ
ค่าแรง
มูลค่าที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสาเร็ จรู ป
และค่าใช้จ่ายในการขาย
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ คืออสังหาริ มทรัพย์ที่ถือไว้ดว้ ยความตั้งใจในการพัฒนาและขายในการดาเนินธุรกิจ
ปกติ ซึ่ งแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ (ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง) และต้นทุนการกูย้ มื ซึ่ งกูม้ าโดยเฉพาะ เพื่อใช้ใน
อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างพัฒนาที่เกี่ยวข้อง รวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกระทัง่ การพัฒนาสาเร็ จ มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
เป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้ในการดาเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการขาย
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะทาการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ซ่ ึ งแสดงว่า ณ วันที่ในงบการเงิน สิ นทรัพย์ดอ้ ยค่าลงหรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้ของ
การด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั ฯ จะทาการประมาณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรัพ ย์และหากพบว่าราคาตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั ฯ จะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในกาไรหรื อขาดทุน (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
หมายถึงราคาขายสุทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า)
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะแสดงด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย กลุ่มบริ ษทั ฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่า
กว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่งจานวนที่ตดั จาหน่ายนี้จะแสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
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โครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
โครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนาแสดงในราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าออกแบบและค่าที่ปรึ กษา
ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง
บริ ษทั ย่อยพัฒนาที่พกั อาศัยเพื่อผูเ้ กษียณ ดังต่อไปนี้
1) ประเภทวิลล่าให้เช่าระยะยาวโดยการทาสัญญาแบบการรับประกันรับคืนสิ ทธิการเช่า ที่พกั อาศัย (สัญญาเช่าดาเนินงาน)
2) ประเภทอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าระยะยาวโดยการทาสัญญาแบบการรับประกันรับคืนสิ ทธิการเช่า (สัญญาเช่าดาเนิ นงาน) หรื อ
สัญญาแบบการแบ่งกาไร-ขาดทุนจากผลต่างระหว่างสัญญาเช่าเดิมและสัญญาเช่าใหม่ (สัญญาเช่าทางการเงิน)
ต้นทุนวิลล่าที่พฒั นาแล้วเสร็ จเพื่อวัตถุประสงค์ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานจะถูกโอนออกไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุน
ต้นทุนหน่วยในอพาร์ทเม้นท์ที่พฒั นาแล้วเสร็ จและจดทะเบียนการเช่าแล้วภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานจะถูกโอนออกไปเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ต้นทุนหน่ วยในอพาร์ ทเม้นท์ที่พฒั นาแล้วเสร็ จและจดทะเบี ยนการเช่าแล้วภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินจะถูกโอนออกเป็ น
ต้นทุนขาย
ต้นทุ นที่ ดินและอาคารสโมสรและทรัพย์สินส่ วนกลางที่ มีการเรี ยกเก็บค่าบริ การแยกต่างหากจากสัญญาเช่าที่ พฒั นาแล้ว
เสร็ จจะถูกโอนออกไปเป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อสร้างเสร็ จ
บริ ษทั ย่อยได้ทาการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคานึ งถึงต้นทุนจริ งที่เกิดขึ้นด้วย) ให้กบั วิลล่า
หน่วยของอพาร์ทเม้นท์ และทรัพย์สินส่วนกลาง ตามเกณฑ์พ้นื ที่
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
โครงการที่พกั อาศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่ งประกอบด้วยที่ดินและอาคาร อุปกรณ์ และเครื่ อง
ตกแต่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการเพื่อรองรับการใช้ชีวติ ของผูเ้ กษียณอายุ รวมถึงหน่วยที่พกั อาศัยและสิ่ งอานวยความ
สะดวกภายในโครงการ หน่ วยที่ พกั อาศัยเหล่านี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อถือครองไว้เพื่อหวังกาไรจากการเพิ่มมูลค่าในระยะยาว
บริ ษทั ย่อยวัดมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนที่รับโอนจากโครงการที่พกั อาศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุ
ระหว่างพัฒนา และวัดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ นใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมด้วยการตีราคาใหม่อย่างสม่ าเสมอโดย
อ้างอิงราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ บริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนการกูย้ มื
ต้น ทุ น การกู้ยืมของเงิ น กู้ที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ การได้ม า การก่ อ สร้ างหรื อการผลิ ต สิ น ทรั พ ย์ที่ ตอ้ งใช้ระยะเวลานาน
ในการเตรี ยมพร้อมเพื่อนาสิ นทรัพย์น้ ันมาใช้ได้ตามประสงค์หรื อนาไปขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิด
รายการต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
ต้นทุนดอกเบี้ยที่ ใช้ในการพัฒนาโครงการจะคานวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นด้วยอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน อัตรา
การตั้งขึ้นเป็ นทุนคืออัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของต้นทุนการกูย้ มื ในระหว่างปี
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ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
ส่ วนปรั บปรุ งอาคารและอุป กรณ์ รั บ รู ้เมื่ อ เริ่ ม แรกตามราคาทุ น หักด้วยค่ าเสื่ อ มราคาสะสม และค่าเผื่ อการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์แต่ละชนิ ดตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
อายุการให้ ประโยชน์ (จานวนปี )
อาคารสานักงานขาย
5
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
5
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
3, 5
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
5
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
3, 5
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้หอ้ งตัวอย่างและสานักงานขาย
5
ยานพาหนะ
5
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนซึ่ งคานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะเกิ ด
ในอนาคตจากการใช้สิน ทรั พ ย์อ ย่างต่อ เนื่ อ ง หรื อจานวนที่ จ ะได้รับ จากการจาหน่ ายสิ น ทรัพ ย์หั กด้วยต้น ทุ น จากการ
จาหน่ายสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนประกอบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลกั ษณะเจาะจงจะถูกบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยต้นทุนในการได้มาเมื่อดาเนิ นการให้
น ามาใช้งานได้ต ามประสงค์โดยจะตัดจ าหน่ ายตลอดอายุป ระมาณการให้ป ระโยชน์ ที่ ป ระมาณการภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 5 ปี
สิ นทรั พย์ ไม่ มตี ัวตนอื่ น ได้แก่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ค่าลิขสิ ทธิ์และเครื่ องหมายการค้าในการผลิต
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมในนาม “ALLOY”
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศออสเตรเลีย

อายุการให้ ประโยชน์ (จานวนปี )
10
3

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นตัดจาหน่ายโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุการใช้ประโยชน์
รายจ่ ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ได้แก่ การสารวจตรวจสอบที่วางแผนและริ เริ่ มเพื่อให้ได้มาซึ่ งความรู ้ความเข้าใจใหม่ทางด้าน
วิทยาศาสตร์หรื อทางด้านเทคนิค รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับแผนงานหรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรื อการปรับปรุ งให้ดี
ขึ้นกว่าเดิ ม รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ผลิตภัณฑ์หรื อ
กระบวนการนั้นมีความเป็ นไปได้ทางเทคนิ คและทางการค้า ซึ่ งมีความเป็ นไปได้ที่จะก่อให้เกิ ดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ
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ในอนาคต และกลุ่มบริ ษทั ฯ มีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะนามาใช้ เพื่อให้การพัฒนาเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ และนา
สิ นทรัพ ย์มาใช้ประโยชน์ หรื อนามาขายได้ รายจ่ ายในการพัฒ นาที่ รับ รู ้เป็ นสิ นทรัพ ย์ประกอบด้วย ต้น ทุ นของวัตถุดิบ
ต้นทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนการกูย้ ืม และต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงในการจัดเตรี ยมสิ นทรัพย์เพื่อให้สามารถนามาใช้
ประโยชน์ตามประสงค์ รายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ายในการพัฒนาซึ่ งรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
(ถ้ามี)
ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งไม่รวมค่าความ
นิยม โดยเริ่ มตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

อายุการให้ ประโยชน์ (จานวนปี )
10

สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่ าระยะยาว (ผู้เช่ า)
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือ
เป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนตามมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจานวนเงินที่ ตอ้ งจ่ายตาม
สัญญาเช่ า โดยจานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิ นเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ต่อ
หนี้ สินคงค้างอยู่ ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะบันทึ กเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ ยจ่ายจะ
บันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอด
อายุการใช้งานของสิ นทรัพย์น้ นั
สัญญาเช่ าระยะยาว (ผู้ให้ เช่ า) - โครงการที่พักอาศัยเพื่อผู้สูงอายุ
(ก) สัญญาเช่ าดาเนินงาน
เงิ นค่าเช่าแบบเหมาจ่ายที่ ได้รับ ณ วันที่ ทาสัญญา ซึ่ งเท่ากับเงินที่ ตอ้ งคืนให้แก่ผูเ้ ช่าจะถูกรับรู ้ เป็ น “หนี้ สินจากเงิ น
ที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า” ในงบแสดงฐานะการเงิน
(ข) สัญญาเช่ าการเงิน
บริ ษทั ย่อยในฐานะผูใ้ ห้เช่าจะรับรู ้เงินค่าเช่าแบบเหมาจ่าย ณ วันที่ทาสัญญาเป็ นรายได้จากการขายโครงการที่อยูอ่ าศัย
เพื่อผูเ้ กษียณอายุ
การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯ ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสาคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า
ให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับสิ นค้าที่ ได้ส่ง
มอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
19
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รายได้ จากการให้ บริ การ
กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้จากการให้บริ การเมื่อได้ให้บริ การแล้วเสร็ จ
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรั พย์
บริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้จากการขายหน่ วยในอาคารชุดพักอาศัยเมื่อได้มีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มีนัยสาคัญของ
ความเป็ นเจ้าของให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้วโดยรับรู ้รายได้เมื่องานก่อสร้างเสร็ จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้ผูซ้ ้ื อหลังจาก
ได้รับชาระจากผูซ้ ้ือครบถ้วนแล้ว
ต้ นทุนการขายอสังหาริ มทรั พย์
ในการคานวณหาต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดที่พกั อาศัย บริ ษทั ย่อยได้ทาการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น (โดยคานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง) ตามเกณฑ์พ้นื ที่ที่ขาย
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิ ทธิ์ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการขาย
ดอกเบีย้ และรายได้ อื่น
ดอกเบี้ยและรายได้อื่นบันทึกในกาไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกในกาไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่บนั ทึกในส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ ให้รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจางวดที่ ตอ้ งเสี ย
ภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในงวดก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าฐานภาษีของ
สิ นทรัพย์และหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อตั รา
ภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ในการกาหนดมู ล ค่าของภาษี เงิ น ได้ปั จจุ บัน และภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี กลุ่ม บริ ษ ัท ฯ ต้องค านึ งถึ งผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชาระ กลุ่มบริ ษทั ฯ เชื่อว่า
ได้ต้ งั ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ายเพียงพอสาหรับภาษีเงิ นได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย
รวมถึ ง การตี ความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ ในอดี ต การประเมิ น นี้ อยู่บนพื้น ฐานการประมาณการและ
ข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั ฯ
เปลี่ ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ายที่ มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษี เงิ นได้คา้ งจ่ ายจะ
กระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดย
หน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดี ยวกันสาหรับหน่ วยภาษี เดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สาหรับหน่ วยภาษี ต่างกันนั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์
และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไรสุ ทธิ สาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักในระหว่างปี
กาไรต่ อ หุ ้ น ปรั บ ลด ค านวณโดยการน าก าไรสุ ท ธิ ส าหรั บ ปี หารด้ว ยจ านวนหุ ้ น สามัญ ถัวเฉลี่ ย ถ่ วงน้ าหนัก ที่ ถื อ โดย
บุคคลภายนอกในระหว่างปี บวกด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่ บริ ษทั ฯ ต้องออก เพื่อแปลงหุ ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็ นหุน้ สามัญ ทั้งนี้ไม่มีการปรับปรุ งใด ๆ ในกาไรสุทธิสาหรับปี
ข้อมูลจาแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานธุรกิจเป็ นส่วนประกอบที่จดั หาผลิตภัณฑ์หรื อให้บริ การโดยที่มีความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างไปจากความ
เสี่ ยงและผลตอบแทนของผลิ ตภัณฑ์ห รื อบริ การที่ ให้ของส่ วนธุ รกิ จ อื่ น ส่ วนงานภูมิศาสตร์ เป็ นส่ วนประกอบที่ จ ัดหา
ผลิตภัณฑ์หรื อให้บริ การภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จที่เฉพาะเจาะจงซึ่ งผลิตภัณฑ์และบริ การที่ให้มีความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนที่ แตกต่ างไปจากความเสี่ ย งและผลตอบแทน ของส่ ว นประกอบที่ ด าเนิ น งานภายใต้สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจอื่น
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ฯ หรื อถูกควบคุมโดยกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุ ม
เดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลซึ่ งมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับ กลุ่มบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ ห ารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ฯ ที่ มีอานาจในการวางแผนและควบคุ ม
การดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ แต่ละรายการ บริ ษทั ฯ คานึ งถึงเนื้ อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฏหมาย
เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพ ย์ท างการเงิ นที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นประกอบด้วย เงิ น สดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด ลูกหนี้ การค้า
และลูกหนี้ อื่น หนี้ สิน ทางการเงิ นที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ประกอบด้วย เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ อื่น และเงิ นกู้ยืม
ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสาหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริ ษทั ฯ พิจารณา
ป้ อ งกัน ความเสี่ ย งจากการผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ างประเทศโดยการซื้ อ สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าตามความเหมาะสม กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ได้ใช้เครื่ องมือทางการเงินอื่นเพื่อลดความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
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เงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิ นที่ใช้ ในการดาเนินงาน และสกุลเงินที่ใช้ ในการรายงาน
งบการเงินของแต่ละกิจการภายในกลุ่มบริ ษทั ฯ แสดงเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน ซึ่งเป็ นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจที่ กิจการนั้นประกอบกิจการ งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ แสดงสกุลเงินที่ใช้ในการรายงานเป็ นสกุลเงิ นบาท
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย โดยสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
เป็ นสกุลเงินบาท ยกเว้น บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ ซิสเต็ม จากัด เป็ นสกุลเงินรู ปีอินเดีย
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญ ชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิ ด
รายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ใน
การดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนกาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกใน
กาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนเดิม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
การแปลงค่ างบการเงินของกลุ่มบริ ษัทฯ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ถูกแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการรายงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้
- สิ นทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มบริ ษทั ฯ แปลงค่าโดยใช้อตั ราปิ ด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
- รายได้และค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริ ษทั ฯ แปลงค่าโดยใช้อตั ราถัวเฉลี่ยระหว่างปี ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ
- ทุนเรื อนหุน้ แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการเริ่ มแรก
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน จะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่าจะมีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้น
กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เงินบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
หนี้ สินผลประโยชน์พนักงานส่ วนที่ เป็ นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทางานของพนักงาน
โดยการประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั ฯ ตลอดระยะเวลา
ทางานถึงปี ที่ เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่า
ปั จจุบัน อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ่ มต้น การประมาณการหนี้ สินดังกล่าว
คานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่ อข้อสมมติ ที่ ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัยมี การเปลี่ ยนแปลง กลุ่ม บริ ษ ัท ฯ รั บ รู ้ ผลกาไร
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทั้งจานวน
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผอู ้ ื่น
โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ฯ
ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่ มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่ เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่ สามารถสังเกต
ได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ 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
ทุ กวัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน กลุ่ม บริ ษ ัท ฯ จะประเมิ น ความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ า
ยุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีก้ ารค้ า
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิ ดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึงประสบการณ์ การเก็บเงินในอดี ต อายุของหนี้ ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิ จที่
เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสิ นค้าจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ และสถานะการขายของสิ นค้า
คงเหลือรายตัวในปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกัน อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
จานวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือในอนาคต
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ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ จะมีการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย โดยประเมินจากผลการดาเนิ นงาน
และแผนงานในอนาคตของบริ ษทั ย่อยนั้น ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์
กลุ่มบริ ษทั ฯ พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ หากมีขอ้ บ่งชี้วา่ มีการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสาคัญ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะประมาณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ ซึ่ งการประมาณการ
ดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร กลุ่มบริ ษทั ฯ จะบันทึกเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุน
ประมาณการต้ นทุนทั้งหมดที่จะใช้ ในการพัฒนาโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ และอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน
ในการคานวณต้นทุนขายอาคารชุดสาหรับต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และต้นทุนวิลล่ารวมถึงต้นทุนหน่ วย
ในอพาร์ทเม้นท์ที่พฒั นาแล้วเสร็ จสาหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน บริ ษทั ย่อยต้องประมาณต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะ
เกิ ดขึ้ น ซึ่ งต้นทุ นดังกล่าวประกอบด้วย ต้น ทุ น ที่ ดิน ต้นทุ นค่าออกแบบ ต้นทุ นค่าก่ อสร้ าง ต้นทุ น งานสาธารณู ปโภค
ต้นทุนการกูย้ มื เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าว
ขึ้นจากประสบการณ์ ในการประกอบธุ รกิ จโดยจะมี การทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็ นระยะๆ หรื อเมื่อต้นทุ นที่
เกิดขึ้นจริ งแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระสาคัญ
อสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน
บริ ษ ทั ย่อยแสดงอสังหาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ น ด้วยมูล ค่ายุติธรรมซึ่ งประเมิ น โดยผูป้ ระเมิ น ราคาอิ สระและรั บ รู ้ การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน ผูป้ ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนโดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด โดยอิ งกับข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งมูลค่าตลาดเพื่อกาหนด
มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น ของบริ ษ ัท ย่อ ย รวมถึ ง ปั จ จัย แตกต่ า งของลัก ษณะ ขนาด และ
สภาพแวดล้อมของอสังหาริ มทรัพย์ที่นามาเปรี ยบเทียบ
ส่ วนปรั บปรุ งอาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรั พย์ ไม่ มตี ัวตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากของส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยจะทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากที่เคยประมาณ
การไว้ หรื อเมื่อมีการเลิกใช้งานหรื อหมดสภาพการใช้งาน
สัญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมิ น เงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดของสั ญ ญาเพื่ อ พิ จ ารณาว่า กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ได้โ อนหรื อ รั บ โอนความเสี่ ย งและ
ผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัย
ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมาย
หรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสี ยทรัพยากรที่มี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันและจานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.

รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรื อกิจการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ โดยการเป็ น
ผูถ้ ือหุ ้นหรื อมีผถู ้ ือหุ ้นร่ วมกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการที่มีข้ ึนกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กาหนดขึ้นโดย
ใช้ราคาตลาดหรื อในราคาที่เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกบั บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันซึ่ งมีการควบคุม หรื อเป็ นกิ จการที่ บริ ษทั ฯ
ควบคุม หรื อเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่มีรายการบัญชีกบั กลุ่มบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
4.1 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย
ชื่ อ

บริษัทย่ อย
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 เซอร์วสิ จากัด
บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
บุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั แอล เค เอช เทรดดิ้ง จากัด
กรรมการ/ผูบ้ ริ หารสาคัญ

คณะบุคคลสบฤกษ์

ลักษณะความสั มพันธ์

ประเทศ

บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100.00
บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.70
บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100.00
บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 50.99
บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100.00
บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100.00
บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100.00

ไทย
อินเดีย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบการ
วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ
ของกิจการไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้
รวมถึงกรรมการของบริ ษทั ฯ
(ไม่วา่ จะทาหน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)
จัดตั้งโดยญาติสนิทกรรมการ

ไทย
ไทย
ไทย

ไทย
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4.2 รายการบัญ ชี ที่ ส าคัญ ที่ มี กับ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2561 และ
พ.ศ. 2560 มีดงั นี้

บริษัทย่ อย
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
-

-

รายได้ค่าเช่า

-

-

ดอกเบี้ยรับ

-

-

รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน

-

-

บุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด

4,118,684.70

-

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด 40,668,892.16

-

ต้นทุนโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุ
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด 51,704,592.16
ค่าเช่า
บริ ษทั แอล เค เอช เทรดดิ้ง จากัด
คณะบุคคลสบฤกษ์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ

176,550.00
3,586,950.00

634,210.53

นโยบายการกาหนดราคา

387,021.80 1,282,673.12 ต้นทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่ม
5,485,387.90 763,074.28 ต้นทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่ม/
ราคาตามบัญชี
610,800.00 645,800.00 ใกล้เคี ย งกับ ราคาที่ คิ ด แก่
บุคคลภายนอก
6,342,525.69 5,339,091.92 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 6.7 ต่อปี ตามสัญญาเงินกู้
38,362.40 152,585.94 ต้นทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่ม
24,180.48
- อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 2.8
ต่อปี ตามสัญญาเงินกู้

4,118,684.70

-

ราคาตามสัญญา

-

-

ราคาตามสัญญา

-

-

-

ราคาตามสัญญา

-

-

-

ราคาที่ ตกลงร่ วมกันตาม
สัญญา
3,301,800.00 3,586,950.00 3,301,800.00 ราคาที่ ตกลงร่ วมกันตาม
สัญญาซึ่ งไม่สูงกว่าราคา
ตลาด
- ราคาที่ ตกลงร่ วมกันตาม
สัญญา
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4.3 ยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่รวมอยูใ่ นงบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
2561
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
รวม
เงินทดรองจ่ าย - สุ ทธิ
บริ ษทั ย่อย
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวม
ดอกเบีย้ ค้างรับ
บริ ษทั ย่อย
รวม
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ น - สุ ทธิ
บริ ษทั ย่อย
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมเงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ น - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจาค่าก่อสร้าง
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

-

629,920.31

373,468.46

-

2,968,617.11
3,598,537.42

373,468.46

-

2,271,460.31

54,463.00

-

2,271,460.31

54,463.00

-

3,795,775.34
(3,442,258.93)
353,516.41

3,455,109.45
(3,420,674.93)
34,434.52

29,970,398.38

-

4,431,921.05
4,431,921.05
7,056,897.77

444,759.59
444,759.59
533,657.11

32,939,015.49

-

10,655,435.19

907,125.57

2,968,617.11
2,968,617.11

29,970,398.38
29,970,398.38
-

-

15,955,520.42
15,955,520.42

-

-

208,660,740.59 100,500,000.00
(60,740.59)
208,600,000.00 100,500,000.00

-

-
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หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2561
เจ้ าหนี้การค้าและเจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้ าหนี้การค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
รวมเจ้ าหนี้การค้า
เจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้ าหนี้อื่น
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ
รวม
เงินทดรองรับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ
รวม
เงินจองการเช่ า
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ
รวม
รวมเจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้ าหนี้การค้าและเจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
บริ ษทั ย่อย
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้ น
เงินมัดจารับล่วงหน้ า
บริ ษทั ย่อย
รวมเงินมัดจารับล่วงหน้ า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

-

2561

2560

-

6,160.53

-

14,284,595.43
14,284,595.43

-

6,160.53

-

56,670.00
85,659.50
142,329.50

-

-

-

327,723.12
327,723.12
15,652,900.00
15,652,900.00
16,122,952.62
30,407,548.05

253,446.00
253,446.00
253,446.00
253,446.00

29,673.00
29,673.00
29,673.00
35,833.53

19,850.00
19,850.00
19,850.00
19,850.00

-

-

1,995,000.00
1,995,000.00

-

-

-

293,700.00
293,700.00

-

4,107,642.16
4,107,642.16

-

-

-

ในระหว่างไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ได้จ่ายเงินมัดจา จานวน 25.00 ล้าน
บาท เป็ นค่าซื้อที่ดินตามสัญญาจะซื้ อจะขายที่ทาในนามกรรมการของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งแสดงในบัญชีเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อ
ซื้อที่ดิน ภายใต้รายการสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ต่อมาบริ ษทั ย่อยได้ดาเนิ นการจ่ายชาระค่าที่ดินส่ วนที่เหลือ และรับโอน
กรรมสิ ทธิ์ ในนามบริ ษทั ย่อยแล้วในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยได้นาที่ ดินดังกล่าวมาพัฒนาใน
โครงการ “The Teak Ratchada”
28
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4.4 ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน - สุ ทธิ มีการเคลื่อนไหว
ดังต่อไปนี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2561
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นแก่กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั บิวดิ้ง บลิ้ง จากัด
บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชี ย) จากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

100,000,000.00
500,000.00
100,500,000.00
100,500,000.00

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิม่ ขึน้

66,000,000.00
112,600,000.00
6,000,000.00
184,600,000.00
(60,740.59)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

ลดลง

50,000,000.00
439,259.41
20,000,000.00
6,000,000.00
76,439,259.41
-

116,000,000.00
60,740.59
92,600,000.00
208,660,740.59
(60,740.59)
208,600,000.00

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็ นเงินกูย้ มื โดยจัดทาใน
รู ปของสัญญาเงินกูโ้ ดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุคิดดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 6.0 และ 6.7 ต่อปี กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั บิวดิ้ง บลิ้ง จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็ นเงินกูย้ มื โดยจัดทาในรู ปของสัญญา
เงิ นกู้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทบานหน้าต่างและบานเกล็ด ร่ วมกับ Louvre Systems
Ltd. คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
เงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ที ค ดี เวลลอปเมนท์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็ นเงิ นกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ป
ของสัญญาเงินกู้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที ค ดี เวลลอปเมนท์ จากัด คิดดอกเบี้ ยใน
อัตราร้อยละ 6.0 และ 6.7 ต่อปี กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ดี แอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทาใน
รู ป ของสั ญ ญาเงิ น กู้ โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ สนับ สนุ น การด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ดี แ อนด์ ดับ บลิ ว (เอเชี ย ) จ ากัด
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี ซึ่งในระหว่างปี พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จ่ายชาระคืนครบทั้งจานวนแล้ว
4.5 ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2561
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด
รวม

-

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิม่ ขึน้
ลดลง

1,995,000.00
1,995,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

-

1,995,000.00
1,995,000.00
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เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั อิ นสตอลไดเรค จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็ นเงิ นกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ปของ
สัญญาเงินกู้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
2.8 ต่อปี กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
4.6 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสาคัญ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสาคัญสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนทีจ่ ่ ายให้ ผ้บู ริหารสาคัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

38,169,493.33
1,952,013.48
40,121,506.81

35,468,534.88
1,541,980.29
37,010,515.17

28,209,891.33
1,444,500.65
29,654,391.98

24,554,806.00
1,068,362.15
25,623,168.15

ค่าตอบแทนที่บริ ษทั ฯ จ่ายให้กบั ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นอท์ จากัด สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 จานวนเงิน 8.09 ล้านบาท และ 7.81 ล้านบาท ตามลาดับ บริ ษทั ฯ
ตกลงที่จะไม่เรี ยกเก็บกับบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
4.7 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
สัญญาเช่าดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาค่าเช่าที่ดิน สิ่ งปลูกสร้าง และยานพาหนะกับ
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยสัญญามีอายุต้ งั แต่ 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่ายในอนาคต
ดังนี้
ปี
หน่ วย: บาท
ภายใน 1 ปี
3,566,030.00
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
3,863,310.00
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยมีสญ
ั ญาก่อสร้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้อง
จ่ายในอนาคตทั้งสิ้นรวม 96.04 ล้านบาท
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เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี้

หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
รวม

6.

2561
319,107.04
128,079,684.21
1,864,594.57
61,297,743.00
191,561,128.82

2560
242,006.09
22,502,653.29
3,192,035.11
55,237,052.47
81,173,746.96

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
99,101.00
77,000.00
97,138,974.91
14,547,759.61
1,317,863.23
2,617,377.24
61,297,743.00
40,197,148.98
159,853,682.14
57,439,285.83

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
2561
ลูกหนี้การค้ า
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้ า - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มูลค่างานสาเร็ จที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้กรมสรรพากร
อื่น ๆ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ-เงินทดรอง
จ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้ าและ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – สุ ทธิ

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

102,230,131.49
2,968,617.11
(13,558,180.92)
91,640,567.68

86,389,966.64
(14,259,884.16)
72,130,082.48

83,024,944.71
3,598,537.42
(9,303,669.64)
77,319,812.49

77,270,219.45
373,468.46
(9,863,036.38)
67,780,651.53

29,970,398.38
2,879,076.39
4,270,457.84
2,214,458.66
8,383,216.12
349,641.20

4,807,170.66
1,436,862.98
7,027,486.46
1,792,919.78

2,271,460.31
3,795,775.34
4,431,921.05
831,906.88
264,520.95
304,641.20

54,463.00
3,455,109.45
444,759.59
280,999.92
877,888.83
82,709.19
167,656.18

48,067,248.59

15,064,439.88

(3,442,258.93)
8,457,966.80

(3,420,674.93)
1,942,911.23

139,707,816.27

87,194,522.36

85,777,779.29

69,723,562.76
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
2561
กิจการอื่น
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้ ากิจการอื่น
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้ ากิจการอื่น - สุ ทธิ
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้ ากิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
รวมลูกหนี้การค้ า - สุ ทธิ

7.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2560

58,567,959.85

49,403,124.92

56,002,908.08

49,403,124.92

21,186,266.59
3,614,164.98
3,579,512.93
15,282,227.14
102,230,131.49
(13,558,180.92)
88,671,950.57

21,803,956.74
645,304.42
1,882,433.83
12,655,146.73
86,389,966.64
(14,259,884.16)
72,130,082.48

15,788,097.25
669,215.69
671,237.25
9,893,486.44
83,024,944.71
(9,303,669.64)
73,721,275.07

18,349,803.87
156,226.64
1,455,603.44
7,905,460.58
77,270,219.45
(9,863,036.38)
67,407,183.07

3,322,498.81

256,029.55

265,884.30
10,154.31
3,598,537.42
77,319,812.49

117,438.91
373,468.46
67,780,651.53

2,702,732.81

-

265,884.30
2,968,617.11
91,640,567.68

72,130,082.48

สินค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี้

หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
งานระหว่างทา
หัก ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าล้าสมัย
สุ ทธิ

2561
65,569,486.52
21,246,829.14
12,120,843.49
(5,517,137.69)
93,420,021.46

2560
55,912,035.20
31,188,516.72
20,117,914.14
(5,842,768.64)
101,375,697.42

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
65,569,486.52
55,323,173.53
1,442,633.17
409,394.02
(3,393,676.37)
(3,740,038.26)
63,618,443.32
51,992,529.29
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ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2561
2560
ที่ดิน
463,448,600.00
ค่าที่ปรึ กษาโครงการ
6,895,724.14
ค่าก่อสร้าง
95,723,285.16
10,042,794.81
ดอกเบี้ยจ่ายที่บนั ทึกเป็ นต้นทุน
576,110,404.11
รวม

-

ณ วัน ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษ ัทฯ ได้ท าสัญ ญาซื้ อขายโครงการ “The Teak Sukhumvit 39” กับบริ ษ ัท แอล เค เอช
ดี เวลลอปเม้นท์ จากัด (“ผูข้ าย”) เพื่อซื้ อโครงการ “The Teak Sukhumvit 39” ซึ่ งเป็ นโครงการอาคารชุดที่ พ ักอาคารอาศัย
สูง 8 ชั้น ในราคา 145.00 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายเตรี ยมการขั้นต้น กรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน ใบอนุญาตต่าง ๆ
และยอดจองซื้ อห้องชุ ด จะถูกโอนให้กับ บริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ที่ บริ ษทั ฯ จัดตั้งขึ้ น คื อ บริ ษทั ที ค ดี เวลลอปเมนท์ จากัด
เพื่ อท าโครงการเดอะ ที ค สุ ขุมวิท 39 และดาเนิ น ธุ รกิ จ พัฒ นาอสังหาริ ม ทรัพ ย์ในอนาคต โดยได้สิ ท ธิ์ ในชื่ อยี่ห้อ “The
TEAK” ในการดาเนินโครงการ
ในเดื อนกุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2561 บริ ษทั ที ค ดี เวลลอปเมนท์ จากัด ได้จ่ายค่าซื้ อโครงการ “The Teak Sukhumvit 39” แล้ว
ทั้งจานวนและได้ทาสัญ ญาซื้ อขายที่ สานักงานที่ ดินกับผูข้ ายเพื่อรับโอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดินดังกล่าวแล้ว ค่าซื้ อโครงการ
ดังกล่าวได้บนั ทึกอยูใ่ นบัญชีตน้ ทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยยังไม่ได้รับเงินมัดจาและเงินรับล่วงหน้าค่าซื้อห้องชุดตามสัญญาจะซื้อจะขายของ
ห้องชุดโครงการ “The Teak Sukhumvit 39” จานวน 52 ห้อง คิดเป็ นจานวนเงิน 29.97 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าค่าซื้ อห้อง
ชุดดังกล่าวสาหรับห้องชุดจานวน 50 ห้อง ลูกค้ายังคงผ่อนชาระผ่านบัญชี ของผูข้ าย เนื่ องจากสัญญาจะซื้ อจะขายห้องชุด
ดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างการดาเนินการโอนสิ ทธิตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามจานวนเงินดังกล่าวได้บนั ทึกอยูใ่ นบัญชีลูกหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - บริ ษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (หมายเหตุ 4.3 และ 6) และในขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ ได้รับรู ้
ภาระหนี้สินจากรายการดังกล่าวไว้ในบัญชีเงินมัดจาและเงินรับล่วงหน้าค่าซื้อห้องชุดด้วยจานวนเดียวกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยมีโครงการที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างจานวนห้าโครงการ คือ โครงการ “The Teak
Sukhumvit 39” โครงการ "The Teak Sathorn - Lumpini" โครงการ "The Teak Ratchada" โครงการ "The Teak Ari" และ
โครงการ "The Teak Sathorn - Nanglinchee"
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูเ้ พื่อการก่อสร้างจานวนเงิน 10.04 ล้านบาท ได้บนั ทึกเป็ น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยได้จดจานองที่ดินพร้อมทั้งสิ่ งปลูกสร้างทั้งสี่ โครงการกับธนาคารสองแห่ง เพื่อใช้
เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อ เพื่อสนับสนุนทางด้านการเงินในการดาเนินโครงการจานวนเงินรวม 575.95 ล้านบาท
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เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจาและเงินฝากออมทรัพย์กบั ธนาคารพาณิ ชย์สองแห่ ง จานวนเงิน
36.50 ล้านบาท (31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560: 32.75 ล้านบาท)โดยน าไปเป็ นหลักทรั พย์เพื่ อค้ าประกัน วงเงิ น สิ น เชื่ อระยะสั้ น
(หมายเหตุ 32.3)

10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
หน่ วย:พันบาท

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
หน่ วย:
หน่ วย:
บริษทั
พันบาท
พันรู ปี
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด
10,000.00
บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ ซิ สเต็ม จากัด
1,000.00
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชี ย) จากัด
60,000.00
บริ ษทั บิวดิ้ง บลิ้ง จากัด
500.00
บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
150,000.00
(ปี 2560: 100,000)
บริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์ วิส จากัด
500.00
บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
150,000.00
รวม
หัก ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน
สุ ทธิ

สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)

มูลค่ าเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน

2561
100.00
99.70
100.00
50.99
100.00

2560
100.00
100.00
100.00
50.99
100.00

2561
9,999.70
683.80
59,999.70
254.95
149,999.98

2560
9,999.70
683.80
59,999.70
254.95
99,999.98

100.00
100.00

100.00
-

499.98
149,999.50
371,437.61
(3,668.31)
367,769.30

499.98
171,438.11
(3,413.36)
168,024.75

ในระหว่างไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด จานวน 1,299,995 หุ ้น
ในราคาหุ ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงิ น 129.99 ล้านบาท ซึ่ งได้จดทะเบี ยนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่ อวันที่ 22 มกราคม
พ.ศ. 2561
ในระหว่างไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นจานวน 10 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 5 บาท เป็ นจานวนเงิน
50.00 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้ลงทุ นในหุ ้นเพิ่มทุ นดังกล่าวทั้งจานวน ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ในระหว่างไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ย่อย ครั้งที่ 7/2561 ของบริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด เมื่อวันที่
7 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ได้ มี ม ติ ให้ เพิ่ มทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษ ั ท ดั งกล่ าวเป็ นจ านวน 200,000 หุ ้ น มู ลค่ าหุ ้ น ละ 100 บาท
เป็ นจานวนเงิน 20.00 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจานวน ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุน
กับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
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11. เงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกาหนด - สุ ทธิ
รายการเปลี่ ยนแปลงของบัญชี เงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ ที่ จะถื อจนครบกาหนด - สุ ทธิ สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
11,188,800.00
ลงทุนเพิ่ม
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
(137,461.30)
11,051,338.66
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในพันธบัตรที่จะครบกาหนดในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2568 กาหนดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
3.85 ต่อปี รับดอกเบี้ยปี ละ 2 ครั้ง
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2561 บริ ษ ัท ฯ น าพัน ธบัต รข้างต้น ไปเป็ นหลัก ทรั พ ย์เพื่ อ ค้ าประกัน วงเงิ น สิ น เชื่ อ ระยะสั้ น
(หมายเหตุ 32.3)
12. โครงการทีอ่ ยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่ างพัฒนา
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี โครงการที่ อยู่อาศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2561 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม

ต้ นทุนโครงการ ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2561
เพิ่มระหว่างปี
รวม
โอนออกไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
ต้ นทุนโครงการ ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ที่ดนิ

ค่าที่ปรึกษา
โครงการ

ค่าก่อสร้ าง

ค่า
สาธารณูปโภค

ดอกเบีย้ จ่ าย
ที่บันทึกเป็ น
ต้ นทุน

83,349,492.33
83,349,492.33

28,876,618.25
14,914,279.17
43,790,897.42

15,142,366.72
97,517,188.73
112,659,555.45

7,025,610.74
4,500,517.14
11,526,127.88

4,869,574.15
1,244,450.97
6,114,025.12

139,263,662.19
118,176,436.01
257,440,098.20

(2,511,330.18)

(76,540,471.90)

3,602,694.94

180,899,626.30

(12,266,052.68)
71,083,439.65

(2,033,701.65) (59,729,387.39)
41,757,195.77

52,930,168.06

11,526,127.88

รวม

สาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2561 ดอกเบี้ ยจ่ายของเงิ นกู้เพื่ อการก่ อสร้ างโครงการที่ อยู่อาศัยเพื่ อผูเ้ กษี ยณอายุ
จานวนเงิน 1.24 ล้านบาท ได้บนั ทึกเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและก่อสร้างที่ บริ ษทั ย่อยจะต้องจ่ายเพิ่มเติมในอนาคต
เพื่อให้โครงการที่เปิ ดแล้วเสร็ จสมบูรณ์ (ไม่รวมต้นทุนของที่ดินและงานก่อสร้างที่บนั ทึกไปแล้ว) คิดเป็ นเงินประมาณ 370.96
ล้านบาท
35
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13. อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
โครงการทีอ่ ยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
- ประเภทวิลล่ า
มูลค่ ายุตธิ รรม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
62,500,000.00
รับโอนจากโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
76,540,471.90
49,667,328.10
ผลกาไรจากการตีราคาเป็ นมูลค่ายุติธรรม (ระดับ 2)
188,707,800.00
มูลค่ ายุตธิ รรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
ผลกาไรจากการตีราคาเป็ นมูลค่ายุติธรรมสะสม

112,037,027.19
76,670,772.81
188,707,800.00

มูลค่ ายุตธิ รรม - สุ ทธิ

ราคายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว อ้างอิงจากราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคา
อิสระ คือ บริ ษทั ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชัน่ จากัด ตามรายงานการประเมินทรัพย์สินลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่ ง
ราคาประเมิ นดังกล่าวข้างต้น ได้พิ จารณาจากวิธีเปรี ยบเที ยบราคาตลาด โดยถู กจัดล าดับชั้นการวัดมู ลค่ายุติ ธรรมอยู่ใน
ระดับที่ 2 จากเกณฑ์ขอ้ มูลที่นามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีสญ
ั ญาเช่าที่พกั อาศัยประเภทวิลล่าที่ได้ทากับผูเ้ ช่า จานวน 3 สัญญา โดยบริ ษทั ย่อยได้มีการ
จัดทาสัญญาเช่าวิลล่าหลังดังกล่าวกลับคืน อายุสัญญาเช่า 3 ปี อัตราค่าเช่าไตรมาสละ 1,086,615.00 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อใช้เป็ นบ้านตัวอย่างของโครงการ ซึ่ งภายหลังวันที่ ในงบการเงิ นวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้ทาสัญญาเปลี่ ยนผูเ้ ช่ า
จานวน 2 สัญญา จากบุคคลอื่นเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน-ญาติสนิทกรรมการ
14. ส่ วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สรุ ปได้
ดังนี้
หน่ วย: บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2561
ราคาทุน:
อาคารสานักงานขาย
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ห้องตัวอย่างและ
สานักงานขาย

งบการเงินรวม
เคลื่อนไหวระหว่างปี
ซื้อเพิม่ /รับโอน
จาหน่ าย/โอน

8,843,806.91
24,954,351.83
16,545,923.98
5,782,211.48
20,335,708.38

2,319,121.69
212,386.36
1,057,976.73
3,711,621.04

3,741,065.30

134,758.00

(878,840.10)
(44,138.18)
(652,026.33)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
8,843,806.91
26,394,633.42
16,714,172.16
6,840,188.21
23,395,303.09
3,875,823.30
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หน่ วย: บาท

ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:
อาคารสานักงานขาย
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ห้องตัวอย่างและ
สานักงานขาย
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
เคลื่อนไหวระหว่างปี

ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2561
19,834,502.88
416,553.46
100,454,124.22

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
จาหน่ าย/โอน
พ.ศ. 2561
21,935,661.77
(591,766.21)
1,053,584.00
(2,166,770.82)
109,053,172.86

ซื้อเพิม่ /รับโอน
2,101,158.89
1,228,796.75
10,765,819.46

920,725.11
20,882,334.57
13,778,304.51
5,418,998.88
16,006,030.87

1,768,761.38
1,746,734.37
1,460,595.09
295,447.96
2,108,113.29

(831,600.72)
(31,157.41)
(638,073.64)

2,689,486.49
21,797,468.22
15,207,742.19
5,714,446.84
17,476,070.52

384,550.30
13,334,158.00
70,725,102.24
(401,384.00)
29,327,637.98

771,357.65
2,375,286.74
10,526,296.48

(1,500,831.77)

1,155,907.95
15,709,444.74
79,750,566.95
(401,384.00)
28,901,221.91

หน่ วย: บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2561
ราคาทุน:
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เคลื่อนไหวระหว่างปี
ซื้อเพิม่ /รับโอน
จาหน่ าย/โอน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

20,671,510.84
6,504,500.00
5,584,940.25
17,129,868.56
16,899,960.82
416,553.46
67,207,333.93

1,877,121.69
1,057,976.73
1,697,899.94
2,101,158.89
576,596.75
7,310,754.00

(106,426.47)
(256,117.70)
(591,766.21)
(954,310.38)

22,442,206.06
6,504,500.00
6,642,916.98
18,571,650.80
19,001,119.71
401,384.00
73,563,777.55

17,591,007.17
6,477,382.86
5,240,013.58
14,272,184.59
12,281,121.97
55,861,710.17
(401,384.00)
10,944,239.76

1,258,197.78
26,863.14
295,447.96
1,436,274.19
1,788,378.28
4,805,161.35

(106,425.47)
(254,695.42)
(361,120.89)

18,742,779.48
6,504,246.00
5,535,461.54
15,453,763.36
14,069,500.25
60,305,750.63
(401,384.00)
12,856,642.92
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ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ได้บนั ทึกรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุนของงบการเงินรวม
จานวนเงิน 10.53 ล้านบาท และ 9.58 ล้านบาท ตามลาดับ และรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการจานวนเงิน
4.81 ล้านบาท และ 4.90 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี อุปกรณ์ ที่หักค่าเสื่ อมราคาเต็มตามอายุการใช้งานแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่มี
ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมจานวน 55.93 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560: จานวน 46.55 ล้านบาท)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2561 กลุ่ ม บริ ษ ัทฯ มี ยานพาหนะมู ลค่ าตามบัญ ชี จานวน 5.50 ล้านบาท อยู่ภายใต้สั ญ ญาเช่ า
ทางการเงิน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560: จานวน 4.48 ล้านบาท)
15. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน - สุ ทธิ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2561
ราคาทุน:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิบตั ร
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
โปรแกรมระหว่างติดตั้ง
รวมราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ ายสะสม:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิบตั ร
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
รวมตัดจาหน่ ายสะสม
สุ ทธิ

เคลื่อนไหวระหว่างปี
ซื้อเพิม่ /รับโอน
จาหน่ าย/โอน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

5,736,175.20
1,500,000.00
7,551,800.00
4,970,576.61
19,758,551.81

1,601,592.13
563,000.00
4,961,224.72
7,125,816.85

(3,338,934.81)
(716,168.22)
(4,055,103.03)

7,337,767.33
1,500,000.00
4,775,865.19
9,215,633.11
22,829,265.63

4,328,124.40
1,499,995.00
866,588.34
6,694,707.74
13,063,844.07

777,180.51
694,301.19
1,471,481.70

(668,127.20)
(668,127.20)

5,105,304.91
1,499,995.00
892,762.33
7,498,062.24
15,331,203.39

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2561
ราคาทุน:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิบตั ร
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
โปรแกรมระหว่างติดตั้ง
รวมราคาทุน

4,920,616.14
1,500,000.00
468,000.00
3,689,167.07
10,577,783.21

เคลื่อนไหวระหว่างปี
ซื้อเพิม่ /รับโอน
จาหน่ าย/โอน
1,159,068.22
525,000.00
3,850,493.48
5,534,561.70

(716,168.22)
(716,168.22)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
6,079,684.36
1,500,000.00
993,000.00
6,823,492.33
15,396,176.69
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หน่ วย: บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2561
ค่าตัดจาหน่ ายสะสม:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิบตั ร
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
รวมตัดจาหน่ ายสะสม
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เคลื่อนไหวระหว่างปี
ซื้อเพิม่ /รับโอน

3,728,765.55
1,499,995.00
24,873.32
5,253,633.87
5,324,149.34

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

จาหน่ าย/โอน

608,200.00
66,280.39
674,480.39

-

4,336,965.55
1,499,995.00
91,153.71
5,928,114.26
9,468,062.43

ค่าตัดจาหน่ ายสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ได้บนั ทึ กรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุนของงบการเงิ น
รวมจานวนเงิน 1.47 ล้านบาท และ 1.27 ล้านบาท ตามลาดับ และรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิ จการจานวน
เงิน 0.67 ล้านบาท และ 0.49 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่หักค่าตัดจาหน่ายเต็มตามอายุการใช้งานแล้วแต่ยงั คงใช้
งานอยูม่ ีราคาทุนก่อนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมจานวน 4.82 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560: จานวน 4.47 ล้านบาท)
16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)

เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร
ทรัสต์รีซีท
ทรัสต์รีซีทในประเทศ
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
MOR
11.25%
5.00%
5.25%

หน่ วย: บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
9.25%
MLR-1.00%
-

งบการเงินรวม
2561
4,625,374.81
1,025,072.66
34,664,039.70
25,768,417.35
66,082,904.52

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

4,176,083.97
1,026,234.86
5,202,318.83

1,025,072.66
34,664,039.70
25,768,417.35
61,457,529.71

4,176,083.97
4,176,083.97

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษ ัทฯ มีวงเงิ น สิ นเชื่ อระยะสั้นเพื่อการค้าจากสถาบันการเงิ นตามสัญญาเงิ นกู้ยืม
ในวงเงินสูงสุดรวม 397.71 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560: 331.00 ล้านบาท และ 2.37 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ)
17. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี้

หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
2561
เจ้ าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ าหนี้การค้า

76,504,157.92
14,284,595.43
90,788,753.35

2560
66,123,332.06
66,123,332.06

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
58,394,806.32
6,160.53
58,400,966.85

57,539,304.04
57,539,304.04
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หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2561
เจ้ าหนี้อื่น
เงินทดรองรับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ต้นทุนงานโครงการที่อยูอ่ าศัยเพือ่ ผูเ้ กษียณอายุ
ระหว่างพัฒนาค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
เงินจองการเช่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจองการเช่าบุคคลอื่น
เงินประกันผลงาน
อื่น ๆ
รวมเจ้ าหนี้อื่น
รวมเจ้ าหนี้การค้าและเจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2560

327,723.12
13,252,125.11
142,329.50
18,466,941.00
5,124,554.13

253,446.00
7,721,829.62
16,266,046.15
3,323,266.74

29,673.00
7,372,990.26
15,847,276.62
4,018,374.64

19,850.00
4,933,489.05
15,353,458.22
1,592,715.51

11,677,377.72
8,913,756.71
168,220.65
2,227,604.13
15,652,900.00
2,600,000.00
183,124.72
494,396.78
79,231,053.57
170,019,806.92

519,151.71
5,912,524.34
205,722.54
1,851,225.45
2,394,260.00
358,094.06
38,805,566.61
104,928,898.67

6,517,928.49
1,034,003.50
503,732.28
35,323,978.79
93,724,945.64

4,507,303.60
1,336,720.28
27,743,536.66
85,282,840.70

18. หนีส้ ินระยะยาวภายใต้ สัญญาเช่ าทางการเงิน
หนี้สินระยะยาวภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
2561
2560
หนี้สินระยะยาวภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน
- ภายใน 1 ปี
- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
มูลค่ าปัจจุบันของหนี้สินระยะยาวภายใต้
สั ญญาเช่ าการเงิน
หัก ส่ วนของหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ที่จะครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

1,678,459.22
1,620,236.19
(182,877.43)

1,661,113.92
1,611,965.26
(197,992.19)

1,669,354.55
1,620,236.19
(182,828.47)

1,551,857.88
1,602,860.59
(193,631.86)

3,115,817.98

3,075,086.99

3,106,762.27

2,961,086.61

(1,568,120.57)
1,547,697.41

(1,534,751.17)
1,540,335.82

(1,559,064.86)
1,547,697.41

(1,429,806.51)
1,531,280.10

ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2561 บริ ษัท ฯ และบริ ษ ัท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ งได้ ท าสั ญ ญาเช่ า ทางการเงิ น เพื่ อ เช่ า ยานพาหนะ
และเครื่ องจักร โดยมีการชาระค่างวดเป็ นรายเดือน รวมค่างวดเดือนละ 217,321.80 บาท เป็ นระยะเวลา 12 - 48 งวด สิ้ นสุ ด
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
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19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
รายการเปลี่ ย นแปลงของบั ญ ชี เงิ น กู้ ยื ม ระยะยาวจากสถาบั น การเงิ น - สุ ท ธิ ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม
พ.ศ. 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2561
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
วงเงิน 131.00 ล้านบาท - The Teak Sukhumvit 39
วงเงิน 154.47 ล้านบาท - The Teak Sathorn - Lumpini
วงเงิน 161.25 ล้านบาท - The Teak Ari
วงเงิน 160.00 ล้านบาท - The Teak Rachadapisek
รวม
หัก ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

-

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี

เพิม่ ขึน้
83,884,000.00
77,470,000.00
78,750,000.00
80,000,000.00
320,104,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

ลดลง
-

83,884,000.00
77,470,000.00
78,750,000.00
80,000,000.00
320,104,000.00
(83,884,000.00)
236,220,000.00

ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ได้ทาสัญญาเพื่อรับการ
สนับสนุ นทางการเงินกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ 2 แห่ ง สาหรับ โครงการ “The Teak Sukhumvit 39” โครงการ "The
Teak Sathorn - Lumpini" โครงการ "The Teak Ari" และโครงการ "The Teak Rachadapisek" ซึ่ งมี เงื่ อ นไขที่ ส าคัญ ตาม
สัญญา ดังนี้
วงเงิน

วงเงิน
1

หน่ วย:
ล้านบาท
131.00

2

154.47

ระยะเวลาชาระหนี้
36 เดือนนับแต่วนั ที่
26 มีนาคม พ.ศ. 2561

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละ
ร้อยละ MLR0.5 ต่อปี

เงื่อนไขการจ่ ายชาระ
หลักทรัพย์คา้ ประกัน
(ก) ผู ร้ ับ สิ น เชื ่ อ ต อ้ งช าระ ห นี ้ เ พื ่อ ข อ ที่ ดิ น พ ร้ อ ม สิ่ งป ลู ก ส ร้ างข อ ง
ป ล อ ด /ไ ถ ่ ถ อ น จ า น อ ง ท ร ัพ ย์ โครงการและค้ าประกันโดย บริ ษทั
หลัก ประกัน เงิ น กู ้ร ะยะยาว ซึ่ ง เป็ น บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
ห้อ งชุ ด หน่ ว ยแรกภายในเดื อ นที่ 18
นับแต่วนั ทาสัญญา
(ข) ผู ร้ ั บ สิ น เชื ่ อ ต ก ล ง ช าร ะ ห นี ้ ต าม
เงื่ อนไข แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า
(1) จ่า ยช าระหนี้ ต ามพื้ น ที ่ข องการ
ข อ ป ล อ ด /ไ ถ ่ ถ อ น จ า น อ ง
หลัก ประกัน โดยจานวนเงิน ที่
ชาระหนี้ คื น ต้อ งเป็ นจานวนไม่
ต่ า ก ว่า 92,000 - 94,800 บ าท /
ตารางเมตร
(2) จานวนร้ อ ยละ 75 ของราคาซื้ อ
ขายห้องชุ ดสุ ทธิ

48 เดื อนนับแต่วนั ที่ ร้อยละ MLR- ผูร้ ับ สิ น เชื่ อ ต้อ งชาระหนี้ ต ามที่ ผู ใ้ ห้สิ น เชื ่ อ ที่ ดิ น พ ร้ อ ม สิ่ งป ลู ก ส ร้ างข อ ง
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 1.65 ต่อปี
เห็ นสมควร
โครงการและค้ าประกันโดย บริ ษทั
บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
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วงเงิน
วงเงิน
3

หน่ วย:
ล้านบาท
161.25

4

160.00*

รวม

606.72

ระยะเวลาชาระหนี้
48 เดือนนับแต่วนั ที่
29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละ
ร้อยละ MLR1.65 ต่อปี

36 เดือนนับแต่วนั ที่
5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ร้อยละ MLR0.75 ต่อปี

เงื่อนไขการจ่ ายชาระ
หลักทรัพย์คา้ ประกัน
(ก) ผู ร้ ับ สิ น เชื ่ อ ต อ้ งช าระ ห นี ้ เ พื ่อ ข อ ที่ ดิ น พ ร้ อ ม สิ่ งป ลู ก ส ร้ างข อ ง
ป ล อ ด /ไ ถ ่ ถ อ น จ า น อ ง ท ร ั พ ย์ โครงการและค้ าประกันโดย บริ ษทั
หลัก ประกัน เงิน กู ้ร ะยะยาว ซึ่ ง เป็ น บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
ห้อ งชุ ด หน่ ว ยแรกภายในเดื อ นที ่ 36
นับแต่วนั ทาสัญญา
(ข) ผู ร้ ั บ สิ น เชื ่ อ ต ก ล ง ช าร ะ ห นี ้ ต าม
เงื่อนไข แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า
(1) จ่า ยช าระหนี้ ต ามพื้ น ที ่ ข องการ
ข อ ป ล อ ด /ไ ถ ่ ถ อ น จ า น อ ง
หลัก ประกัน โดยจานวนเงิน ที่
ชาระหนี้ คื น ต้อ งเป็ นจานวนไม่
ต่ าก ว่า 105,000 บ าท /ต าร าง
เมตร
(2) จานวนร้ อ ยละ 75 ของราคาซื ้ อ
ขายห้องชุ ดสุ ทธิ
(ก) ผูร้ ั บ สิ น เชื่ อ ต้อ งชาระหนี้ ใ ห้เ สร็ จ สิ ้ น ที่ ดิ น พ ร้ อ ม สิ่ งป ลู ก ส ร้ างข อ ง
ภายในระยะเวลาวงเงิน ดังกล่ าว
โครงการและค้ าประกันโดย บริ ษทั
(ข) ผู ร้ ับ สิ น เชื ่ อ ต ก ล ง ช าร ะ ห นี ้ ต าม บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
เงื่อนไข แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า
(1) จ่า ยช าระหนี้ ต ามพื้ น ที ่ ข องการ
ข อ ป ล อ ด /ไ ถ ่ ถ อ น จ า น อ ง
หลัก ประกัน โดยจานวนเงิน ที่
ชาระหนี้ คื น ต้อ งเป็ นจานวนไม่
ต่ าก ว่า 105,000 บ าท /ต าร าง
เมตร
(2) จานวนร้ อ ยละ 75 ของราคาซื ้ อ
ขายห้องชุ ดสุ ทธิ

*เงื่อนไขทางการเงินที่สาคัญที่ตอ้ งปฎิบตั ิตามสาหรับวงเงินกูว้ งที่ 4: วงเงินรวม 160.00 ล้านบาท สรุ ปได้ดงั นี้
1. กาหนดให้บริ ษทั ย่อยไม่ลดทุนจดทะเบียน หรื อเข้าควบกับนิติบุคคลอื่น
2. กาหนดให้บริ ษทั ย่อยไม่เปลี่ยนแปลงสภาพความเป็ นนิติบุคคล คณะกรรรมการบริ ษทั ย่อย หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรื อวัตถุประสงค์
3. กาหนดให้บริ ษทั ย่อยไม่เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ไปจากสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ทาสัญญา
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20. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - สุ ทธิ
เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย

ตัว๋ แลกเงินระยะสั้น
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี - ตัว๋ แลกเงินระยะสั้น
รวม

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละ)
5.0%, 6.2%

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
100,000,000.00
(674,979.80)
99,325,020.20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯ มีตวั๋ แลกเงินระยะสั้นวงเงินไม่เกิน 100.00 ล้านบาท และ 64.52 ล้านบาท ระยะเวลา
ไม่เกิน 270 วัน ครบกาหนดไถ่ถอนภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่อนุมตั ิให้เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุน เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยสองแห่ ง คือ บริ ษทั ที ค ดี เวลลอปเมนท์ จากัด และบริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด และ
หรื อเป็ นทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ
21. ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ
พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
6,977,986.00 7,074,285.02 5,365,323.00 5,306,595.00
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
1,275,948.00
782,383.00
906,531.00
674,567.00
ต้นทุนดอกเบี้ย
250,377.00
765,326.00
193,173.00
159,099.00
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
(382,114.00)
(447,082.00)
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจาก
ประสบการณ์
(1,261,894.02)
(327,856.00)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 8,504,311.00 6,977,986.00 6,465,027.00 5,365,323.00
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ได้บนั ทึกรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุน
ของงบการเงินรวมจานวนเงิน 1.53 ล้านบาท และ 1.55 ล้านบาท ตามลาดับ และรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะ
กิจการจานวนเงิน 1.10 ล้านบาท และ 0.83 ล้านบาท ตามลาดับ
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ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล และสะท้อนประมาณการของ
จังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็ นไปได้ที่จะอยูจ่ นเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณ
การจากตารางมรณะ
ข้อสมมติ ในการประมาณการตามหลักคณิ ต ศาสตร์ ประกัน ภัยที่ สาคัญ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560
(แสดงด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก) มีดงั นี้
(อัตราร้ อยละ/ปี )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
อัตราคิดลด
3.08, 3.03, 2.81 3.08, 3.03, 2.81
3.08
3.08
เงินเดือนรายเดือนในอนาคตที่เพิ่มขึ้น
7.96
7.96
7.96
7.96
อัตรามรณะ
ร้อยละ 100 ของ ร้อยละ 100 ของ ร้อยละ 100 ของ ร้อยละ 100 ของ
ตารางมรณะไทย ตารางมรณะไทย ตารางมรณะไทย ตารางมรณะไทย
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติหลักต่อมูลค่าปั จจุบนั ของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
การเปลีย่ นแปลงมูลค่ าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึน้ 0.5%
ลดลง 0.5%
เพิ่มขึน้ 0.5%
ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด
(8.11)
8.93
(6.17)
6.78
อัตราการขึ้นเงินเดือน
8.94
(8.10)
6.79
(6.16)
อัตราการหมุนเวียน
(8.01)
9.04
(6.09)
6.87
เมื่ อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สภานิ ติบัญ ญัติแห่ งชาติได้มีมติ ผ่านร่ างพระราชบัญ ญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่ ง
กฎหมายดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่น้ ี กาหนดอัตรา
ค่าชดเชยเพิม่ เติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วันสุ ดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงาน กลุ่มบริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงิน หากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
22. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย

หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

2561
7,018,847.42
1,392,108.00

2560
4,774,970.12
5,235,357.74

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
3,916,618.85
3,896,136.76
-
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รายการเคลื่ อนไหวของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี ที่ เกิ ดขึ้ น ในระหว่างปี สิ้ น สุ ดวันที่ 31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 มกราคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 1 มกราคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
กาไร(ขาดทุน)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
กาไร(ขาดทุน)
พ.ศ. 2561
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้า
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลแตกต่างค่าเสื่ อมราคา
ขาดทุนทางภาษี

2,243,674.16
1,342,472.40

รวม

(111,873.35)
(261,968.41)

2,131,800.81
1,080,503.99

1,972,607.27
748,007.65

(111,873.35)
(69,272.37)

1,860,733.92
678,735.28

1,165,434.60
23,388.96
-

268,785.60
56,207.92
2,292,725.54

1,434,220.20
79,596.88
2,292,725.54

1,073,064.60
102,457.24
-

219,940.80
(18,312.99)
-

1,293,005.40
84,144.25
-

4,774,970.12

2,243,877.30

7,018,847.42

3,896,136.76

20,482.09

3,916,618.85

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาทางภาษี - อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
ขาดทุนทางภาษี

36,479.40
(98,387.17)

266,642.00
(278,301.20)

-

-

-

(5,400,688.94) (9,933,084.87)
115,082.63
432,728.55
13,405,513.83

(15,333,773.81)
547,811.18
13,405,513.83

-

-

-

รวม

(5,235,357.74)

(1,392,108.00)

-

-

-

230,162.60
(179,914.03)

3,843,249.74

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2560
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
2,653,569.79
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้า
729,439.61
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
1,391,775.60
ผลแตกต่างค่าเสื่ อมราคา
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาทางภาษี - สังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาไรขาดทุน
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
(409,895.63)
613,032.79

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2560

2,243,674.16
1,342,472.40

1,952,753.56
581,068.86

19,853.71
166,938.79

กาไรขาดทุน
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
1,972,607.27
748,007.65

272,734.40
23,388.96

(499,075.40)
-

1,165,434.60
23,388.96

1,061,319.00
-

166,733.20
102,457.24

(154,987.60) 1,073,064.60
102,457.24

499,260.52

(499,075.40)

4,774,970.12

3,595,141.42

455,982.94

(154,987.60) 3,896,136.76

-

49,242.00

180,920.60

230,162.60

-

-

-

-

-

(179,914.03)

-

(179,914.03)

-

-

-

-

-

(5,400,688.94)
115,082.63

-

(5,400,688.94)
115,082.63

-

-

-

-

-

(5,416,278.34)

180,920.60 (5,235,357.74)

-

-

-

-

4,774,785.00
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บริ ษทั ย่อยสี่ แห่ งมีผลขาดทุนทางภาษียกไปที่ยงั ไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ซึ่งฝ่ ายบริ หารเห็นว่า
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะยังไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนาผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์ได้ จึงยังไม่ได้รับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
หมดอายุในอีก 1 ปี
130,573.77
หมดอายุในอีก 2-5 ปี
1,824,045.43 10,541,416.88
699,802.52
665,131.70
ผลแตกต่างชัว่ คราว
2,654,421.72 11,206,548.58
รวม

-

23. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี้

หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
2561
2560
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
สาหรับปี ปั จจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลีย่ นแปลงของผลแตกต่ างชั่วคราว
- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุ ทธิ
- หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

12,207,129.17

10,779,794.17

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
12,207,129.17

10,779,794.17

(2,243,877.30) (499,260.52)
(20,482.09)
(3,843,249.74) 5,416,278.34
6,120,002.13 15,696,811.99 12,186,647.08

(455,982.94)
10,323,811.23

กระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ งสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2561
2560
อัตราภาษี
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
หน่ วย : บาท
(ร้ อยละ)
หน่ วย : บาท
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
66,419,101.24
51,084,701.20
ภาษีเงินได้ปีปั จจุบนั ตามอัตราภาษี
20.00
13,283,820.25
20.00
10,216,940.24
ค่าใช้จา่ ยที่ไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร
1.46
970,700.30
2.40
1,228,796.25
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริ ง
(0.15)
(78,876.10)
ผลขาดทุนในปี ปั จจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
0.02
14,837.17
12.96
6,618,189.13
46
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หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2561
ผลขาดทุนในปี ก่อนที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี แต่นามาใช้ลดค่าใช้จ่ายภาษี
ผลขาดทุนในปี ก่อนที่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีในงวดปั จจุบนั
ผลแตกต่างชัว่ คราวในปี ก่อนที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

2560

(0.94)

(623,715.12)

(3.58)

(12.27)

(8,148,262.35)

-

0.10
0.84
9.21

67,454.92
555,166.96
6,120,002.13

(1,829,129.54)
-

1.03
(1.93)
30.73

527,432.03
(986,540.02)
15,696,811.99

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ปีปั จจุบนั ตามอัตราภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริ ง
ผลแตกต่างชัว่ คราวในปี ก่อนที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

2560
หน่ วย: บาท

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

59,534,860.85

หน่ วย: บาท
49,190,243.81

20.00
0.36
-

11,906,972.17
212,219.99
-

20.00
1.36
(0.37)

9,838,048.76
667,902.06
(182,139.59)

0.11
20.47

67,454.92
12,186,647.08

20.99

10,323,811.23

24. ทุนเรื อนหุ้น
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 มีมติดงั ต่อไปนี้
1. อนุมตั ิการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 200,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 0.65 บาท รวมเป็ นเงิน 130.00 ล้านบาท ให้แก่ นายวรุ ตม์ ภาณุพฒั นพงศ์ และ
บุคคลอื่นอีก 3 ท่าน ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่บริ ษทั ฯ ได้ร่วมทากับนายวรุ ตม์ ภาณุพฒั นพงศ์ ลงวันที่ 25 กันยายน
พ.ศ. 2560 โดยบริ ษ ัทฯ จะน าเงิ นที่ ได้จากการเสนอขายดังกล่ าวไปลงทุ นในบริ ษ ัทย่อยเพื่ อซื้ อโครงการ “The Teak
Sukhumvit 39” กาหนดวันเสนอขายในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
2.

อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 7,280,428.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 204,736,151.00 บาท ลดลงเป็ น
ทุนจดทะเบียนจานวน 197,455,723.00 บาท สาหรับหุน้ สามัญที่ยงั จาหน่ายไม่ได้จานวน 72,804,280 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.10 บาท โดยเป็ นการลดจานวนหุ ้นสามัญที่รองรับการเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสิ ทธิ (Right Offering) จานวน
36,402,140 หุน้ และลดหุน้ สามัญที่เหลือจากการออกเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
รุ่ นที่ 2 (BSM-W2) จานวน 36,402,140 หุ ้น ซึ่ งบริ ษ ัทฯ ได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่ อวันที่ 19
มกราคม พ.ศ. 2561
47
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3.

อนุ มตั ิ การเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ จานวน 21,058,591.00 บาท จากทุ นจดทะเบี ยนจานวน 197,455,723.00 บาท
เป็ นทุ นจดทะเบี ยนจานวน 218,514,314.00 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นจานวน 210,585,910 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้
หุ ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 2 (BSM-W2) ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยนกับกระทรวงพาณิ ชย์
แล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

4.

อนุมตั ิให้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 2 (BSM-W2) ดังนี้
4.1 จัดสรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน 200,000,000 หุ ้ น มู ลค่ าที่ ตราไว้หุ้ น ละ 0.10 บาท เพื่ อ เสนอขายต่ อบุ คคลใน
วงจากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.65 บาท
4.2 จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นจานวน 10,585,910 หุ ้น มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรั บการปรับสิ ทธิ ของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้ นสามัญเพิ่ มทุ นของบริ ษ ัทฯ รุ่ นที่ 2 (BSM-W2) ส่ วนที่ ยงั ไม่ ไ ด้ใช้สิท ธิ จานวน
278,576,554 หน่ วย แต่เนื่ องจากเหตุแห่ งการปรับสิ ทธิ กรณี บริ ษทั ฯ มีการพิจารณาออกและเสนอขายหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุ นแบบเฉพาะเจาะจงซึ่ งอาจเข้าข่ายราคาต่ าตามข้อกาหนดสิ ทธิ บริ ษทั ฯ จะคานวณการปรับสิ ทธิ และแจ้งให้
ทราบก่อนวันที่การปรับสิ ทธิจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งตามจดหมายแจ้งการปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 2 (BSM-W2) เมื่ อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้แจ้งรายละเอี ยดของการปรั บ
สิ ทธิดงั นี้
กรณีบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
เข้ ากรณีราคาตา่ กว่ าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด
ราคาใช้สิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ

เดิม
0.50 บาทต่อหุน้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย
ต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้

ปรับเป็ น
0.489 บาทต่อหุน้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย
ต่อหุน้ สามัญ 1.021 หุน้

ทั้งนี้ การปรับสิ ทธิ ใหม่มีผลทันที ต้ งั แต่วนั แรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีผูถ้ ือหุ ้นเดิ มใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 234,525,517
หุ ้ น มู ลค่ าที่ ตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงิ น 23,452,551.70 บาท ซึ่ งบริ ษ ัทฯ ได้ด าเนิ นการจดทะเบี ยนกับ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และ
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ : ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและเปลี่ยนมือได้
จานวนที่ออกและเสนอขาย :
278,576,554 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย :
หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
วันออกและเสนอขาย :
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ : 2 ปี 6 เดือน นับจากวันออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อัตราการใช้สิทธิ :
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้ สามัญ 1.021 หุน้
48
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ราคาการใช้สิทธิ :

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิ ซ้ือหุ ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในราคา
หุน้ ละ 0.489 บาท
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ : ผู ้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ส ามารถใช้สิ ท ธิ ได้ในวัน ท าการสุ ดท้ าย
ของเดื อนทุ ก ๆ ไตรมาส โดยวัน ที่ ใ ช้สิ ท ธิ ค รั้ งสุ ด ท้า ย คื อ วัน ที่ 28
ธันวาคม พ.ศ. 2561
ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ข องบริ ษ ัท ฯ ได้รับ อนุ ญ าตให้เริ่ มซื้ อขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่วนั ที่ 12
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ขา้ งต้น จานวน
229,701,809 หน่ วย คงเหลื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ นรุ่ นที่ 2 (BSM-W2) จ านวน
48,874,745 หน่วย เป็ นจานวนเงิน 54,636,947.00 บาท ซึ่งหมดอายุและไม่สามารถใช้สิทธิได้แล้ว
25. กาไรต่ อหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญสูงกว่าราคาตามสิ ทธิ ซึ่งมีผลให้กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานลดลง
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ตามรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

กาไรสาหรับปี ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

60,319,427.19

35,537,954.27

47,348,213.77

38,866,432.58

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุน้ )
ผลกระทบของหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลด
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 2 (BSM-W2) (พันหุน้ )

1,921,632.95

1,695,980.68

1,921,632.95

1,695,980.68

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักปรับลด (พันหุน้ )

1,936,637.95

1,695,980.68

1,936,637.95

1,695,980.68

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้ )

0.031

0.021

0.025

0.023

กาไรต่อหุน้ ปรับลด (บาท/หุน้ )

0.031

-

0.024

-

15,005.00

-

15,005.00

-

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ เนื่องจากราคาตามสิ ทธิสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญ ซึ่งไม่มีผลให้กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานลดลง
26. สารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรสารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไร
สุทธิประจาปี หักด้วยขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
สารองตามกฎหมายไม่สามารถนามาจ่ายปั นผลได้
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27. กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และ
เข้าเป็ นกองทุนจดทะเบียนโดยได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกองทุนพนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน และกลุ่มบริ ษทั ฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนนี้ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงิ นเดือนพนักงานเช่นกัน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุนรับอนุญาตแห่ งหนึ่ ง เพื่อบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ในระหว่างปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2561 กลุ่ มบริ ษ ัท ฯ ได้จ่ ายเงิ น สมทบกองทุ น เป็ นจานวนเงิ น 1.81 ล้านบาท
(ปี พ.ศ. 2560: 1.70 ล้านบาท)
28. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ได้แก่
หน่ วย: บาท

งบการเงินรวม
2561
การเปลี่ยนแปลงของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงาน
ระหว่างทา
การเปลี่ยนเเปลงในต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
ค่าที่ดิน ค่าที่ปรึ กษาโครงการ และค่าก่อสร้าง
ซื้อสิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่านายหน้าขาย ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ค่าขนส่ งและจัดจาหน่าย
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
ค่าที่ปรึ กษาและค่าบริ การวิชาชีพ

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(1,660,380.67)

749,514.66

(11,279,552.14)

8,406,505.60

(576,110,404.11)
566,067,609.30
301,957,968.00
67,018,461.37
11,997,778.25
109,227,118.87
34,163,993.21
6,930,216.59
14,644,766.29
5,981,700.53

263,616,766.51
63,845,157.65
10,845,676.95
107,870,019.67
36,181,773.75
6,231,952.30
9,188,366.49
5,727,086.13

304,041,759.17
12,697,219.87
5,479,641.74
75,398,011.51
19,262,594.87
5,591,287.66
5,114,850.00
3,765,639.28

263,616,766.51
15,864,992.77
5,384,895.46
71,432,636.28
15,682,382.52
5,120,608.41
4,614,100.00
2,872,792.02

29. เงินปันผลจ่ าย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน
สาหรับปี พ.ศ. 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.01 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 19.15 ล้านบาท ซึ่ งมีกาหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561
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ขายสิ นค้ าพร้ อมติดตั้ง

กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาหรับปี

2561
2560
2561
2560
รายได้จากการขายและการให้บริ การ 482,876.57 439,116.72 105,752.62 123,581.18
รายได้ระหว่างส่วนงาน
387.02
1,282.67
7,860.43
409.66
(319,836.71) (296,035.05) (93,011.02) (103,379.72)
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
163,426.88 144,364.34 20,602.03 20,611.12
กาไรตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้

ขายวัสดุก่อสร้ าง

(4,111.55)
(5,416.28)
(9,527.83)

21,333.32
3,843.25
25,176.57

22.42
27,003.44
(14,836.78)
(16,274.82)
(25.81)

-

2560

87.32
49,667.33
(12,440.33)
(15,914.45)
(66.55)

2561

โครงการทีอ่ ยู่อาศัย
เพื่อผู้เกษียณอายุ
-

(9,171.44)

(11,464.17)
2,292.73

96.30
(3,126.14)
(7,924.15)
(510.18)

2561

2560

-

-

-

-

ต้ นทุนโครงการพัฒนา
อสั งหาริมทรัพย์

หน่ วย: พันบาท

-

16,446.03
(51,263.40)
(71,223.85)
(2,729.56)
(5,941.13)

2560

(136,959.10) (124,992.44)

(124,703.12) (114,711.91)
(12,255.98) (10,280.53)

12,415.51
(56,331.40)
(74,956.40)
(254.95)
(5,575.88)

2561

ส่ วนกลาง

(2,775.84)

(2,775.84)
-

526.85
(7,043.69)
43.15
168.48
254.95
3,274.42

(8,247.45)
8,774.30

2561

งบการเงินรวม

4,932.70

4,932.70
-

60,299.10

66,419.10
(6,120.00)
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35,387.89

51,084.70
(15,696.81)

2,936.82 184,555.76 167,912.28
(6,326.29)
5,555.44
10,142.16
49,667.33
27,003.44
605.88 (71,854.72) (65,494.30)
595.71 (98,626.52) (86,902.96)
2,729.56
4,391.02
(2,878.19) (1,575.92)

2561
2560
588,629.19 562,697.90
(1,692.33)
4,629.15 (404,073.43) (394,785.62)

2560

ตัดรายการ
ระหว่ างส่ วนงาน

ข้อมูลทางการเงิ นจาแนกตามส่ วนงานธุ รกิ จและการกระทบยอดกาไรหรื อขาดทุ นตามส่ วนงานที่ รายงานของกลุ่มบริ ษ ัทฯ สาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มี
ดังต่อไปนี้

ผลการดาเนิ นงานตามส่วนงาน และสิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน รวมรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงาน หรื อที่สามารถปั นส่ วนให้กบั ส่ วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปั นส่ วน
ได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สิ นทรัพย์ รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร และต้นทุนทางการเงิน

กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้นาเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริ หาร การจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นเกณฑ์ใน
การกาหนดส่วนงาน

30. การนาเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
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รายงานประจำ�ปี 2561

29,750.00
11,188.80
10,944.24
5,324.15
3,896.14
743.77
61,847.10

33,500.00
11,051.34
12,856.64
9,468.06
3,916.62
1,578.54

72,371.20

14,290.56

3,000.00
5,109.36
4,561.70
809.50
810.00
19,840.55

3,000.00
5,408.34
7,044.02
878.83
3,509.36

2560

384,899.13 217,376.38

184,559.35 140,371.51
188,707.80 62,500.00
10,161.12 12,956.41
1,301.44
695.67
169.42
852.79

2561

โครงการทีอ่ ยู่อาศัยเพื่อ
ผู้เกษียณอายุ

4,706.41

766.68
2,292.73
1,647.00

2561

-

-

2560

ต้ นทุนโครงการพัฒนา
อสั งหาริมทรัพย์

7.42

7.42
-

2561

18.65

18.65
-

2560

ส่ วนกลาง

(3,659.72)

(3,659.72)
-

2561

2561

2560

งบการเงินรวม

(1,107.85) 472,615.00 297,974.83

36,500.00 32,750.00
11,051.34 11,188.80
(1,107.85) 180,899.63 139,263.66
188,707.80 62,500.00
28,901.22 29,327.64
15,331.20 13,063.84
7,018.85 4,774.97
4,204.96 5,105.92

2560

ตัดรายการระหว่ างกัน

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้จากการขายและการให้บริ การ

512,210.07

2561

ในประเทศไทย

468,776.11

2560
84,666.57

95,614.12

(8,247.45)

(1,692.33)

หน่ วย: พันบาท
ต่ างประเทศ
ตัดรายการระหว่ างส่ วนงาน
2561
2560
2561
2560

ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั ต่อไปนี้

กลุ่มบริ ษทั ฯ นาเสนอรายได้ตามส่วนงานแยกตามที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า นอกจากนี้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ในต่างประเทศเป็ นจานวนเงินไม่เป็ นสาระสาคัญ

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานภูมิศาสตร์

588,629.19

2561

งบการเงินรวม
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562,697.90

2560

กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลูกค้ารายใหญ่สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 จานวนหนึ่ งราย เป็ นรายได้จากการขายวัสดุ ก่อสร้าง จานวนเงิ นรวม 61.31 ล้านบาท และ 51.73 ล้านบาท
ตามลาดับ

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ าประกัน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด - สุ ทธิ
โครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

2560

2561

2561

2560

ขายสิ นค้ าพร้ อมติดตั้ง

ขายวัสดุก่อสร้ าง

หน่ วย: พันบาท

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทบยอดรายการสิ นทรัพย์ และรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสาคัญของแต่ละส่วนงานกับจานวนรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั ต่อไปนี้
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31. เครื่ องมือทางการเงิน
ก) นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องเผชิ ญ กับ ความเสี่ ยงทางการเงิ น ที่ สาคัญได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย ความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน และความเสี่ ยงจากสิ นเชื่อ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้กยู้ ืมเงินเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานซึ่ งต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบ
ลอยตัว รายได้จากการขายและต้นทุนขายมีบางส่วนที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และความเสี่ ยงจากสิ นเชื่อเกิดจากการที่
กลุ่มบริ ษทั ฯ ขายสิ นค้าโดยให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะพิจารณาเลือกใช้เครื่ องมือและอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวตามความเหมาะสม
กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินลงทุนระยะสั้น หนี้สินกับสถาบัน
การเงิน และหุน้ กู้ อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้น
กลุ่มบริ ษทั ฯ เชื่อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อผล
การดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกิ จการดังนั้นกลุ่มบริ ษทั ฯ จึ งมิ ได้ใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้ องกัน
ความเสี่ ยงดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่ สาคัญสามารถจัด
ตามประเภทอัตราดอกเบี้ ย และสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่ มีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่ สามารถแยกตามวันที่
ครบกาหนด หรื อวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
อัตราดอกเบีย้ คงที่
อัตราดอกเบีย้
เมื่อทวง ภายใน มากกว่า ปรับขึน้ ลงตาม ไม่ มีอตั รา
ถาม
1 ปี
1 ปี
อัตราตลาด ดอกเบีย้
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารติดภาระค้าประกัน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะถือ
จนครบกาหนด - สุทธิ
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น - สุทธิ
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

รวม

อัตราดอกเบีย้
ที่แท้ จริง
(ร้ อยละต่ อปี )

-

61.30
-

33.50

128.08
3.00

2.18
139.71
-

191.56
139.71
36.50

0.13-2.10
0.50-1.50

-

-

11.05

-

-

11.05

2.22

-

61.46
1.57
-

1.55
-

4.62
99.33
320.10

170.02
-

66.08
170.02
99.33
3.12
320.10

5.00-11.25
5.00-6.20
3.81-6.69
5.28, 6.65

53
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หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
อัตราดอกเบีย้ คงที่
อัตราดอกเบีย้
เมื่อทวง ภายใน
ปรับขึน้ ลงตาม ไม่ มีอตั รา
ถาม
1 ปี 1 ถึง 5 ปี อัตราตลาด ดอกเบีย้
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ าประกัน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะถือ
จนครบกาหนด - สุทธิ
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

อัตราดอกเบีย้
ที่แท้ จริง
(ร้ อยละต่ อปี )

รวม

-

50.20
-

32.75

27.54
-

3.43
87.19
-

81.17
87.19
32.75

0.13-3.30
0.37-1.50

-

-

11.19

-

-

11.19

2.22

-

1.54

1.54

5.20
-

104.93
-

5.20
104.93
3.08

5.25-9.25
3.99-6.49

ค) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั ฯ มี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มี เจ้าหนี้ และรายการซื้ อ
สิ นค้าที่คาดว่าจะเกิดที่เป็ นเงินตราต่างประเทศในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีการ
ป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเจ้าหนี้การค้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่ม บริ ษ ัทฯ มี สิน ทรัพ ย์และหนี้ สิ นทางการเงิ นที่ เป็ นสกุลเงิ น ตรา
ต่างประเทศไม่ได้มีการทาสัญญาป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ดอลลาร์นิวซีแลนด์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
หยวนจีน

หน่ วย: บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ทาง
หนีส้ ินทาง
สินทรัพย์
หนีส้ ินทาง
การเงิน
การเงิน
ทางการเงิน
การเงิน
32,214,174.72
-

14,836,583.74 29,981,540.05
1,286,527.64
1,830,403.08
1,025,072.66
-

14,925,721.86
1,025,072.66

อัตราแลกเปลีย่ น ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(บาทต่ อหน่ วยเงินตราต่ างประเทศ)
อัตราซื้อ
อัตราขาย
32.28
21.45
22.45
4.66

32.61
22.07
23.23
4.78

ง) ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนยั สาคัญ นโยบายของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือ ทาให้
มัน่ ใจได้วา่ ได้ขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
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จ) มูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพ
ปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
-

สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ เงินให้กูย้ ืม และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี ที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

-

สัญ ญาเช่ ามูลค่ายุติธรรมคานวณจากมูลค่าปั จ จุบันของกระแสเงิ นสดจ่ายในอนาคตคิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ย
โดยประมาณในตลาด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

32. ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจจะเกิดขึน้
32.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาดาเนินงาน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญาค่าเช่าที่ ดิน สิ่ งปลูกสร้าง รถยนต์และบริ การ
อื่น ๆ โดยสัญญามีอายุต้ งั แต่ 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่ายในอนาคต ดังนี้
ปี
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

หน่ วย: บาท
15,101,798.84
14,964,043.92

32.2 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยมีสัญญาก่อสร้างหลายสัญญา โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่ายใน
อนาคตทั้งสิ้นรวม 26.72 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560: 25.26 ล้านบาท)
32.3 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน ดังนี้

1)
2)
3)
4)
5)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้น - ทรัสต์รีซีท, เลตเตอร์ออฟเครดิต
และตัว๋ สัญญาใช้เงิน
สัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า
วงเงินหนังสื อค้ าประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

งบการเงินรวม
หน่ วย: ล้านบาท
วงเงิน
เบิกใช้
35.70
(4.63)
204.38*
(61.46)
35.00
122.63
606.72
1,004.43

(48.23)
(320.10)
(434.42)

ยังไม่ ได้ใช้
31.07
142.92
35.00
74.40
286.62
570.01

* เป็ นวงเงินร่ วมกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อยหนึ่ งแห่ ง
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ณ วันที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษ ัทฯ มี ห นังสื อ ค้ าประกัน ที่ ออกโดยธนาคาร เพื่อค้ าประกัน การจ่ ายช าระ
ค่าสิ นค้าให้กบั เจ้าหนี้การค้าบางรายของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 48.23 ล้านบาท
วงเงิ นสิ น เชื่ อดังกล่ าวข้างต้น ค้ าประกัน โดยเงิ น ฝากธนาคารติ ดภาระค้ าประกัน ของบริ ษ ัทฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยและ
เงินลงทุนในพันธบัตรของบริ ษทั ฯ (หมายเหตุ 9 และ 11)
33. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่ เหมาะสมและการ
ดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่ม บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ฯ มี อ ตั ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่อ ทุ น เท่ า กับ
1.30 ต่อ 1 และ 0.42 ต่อ 1 ตามลาดับ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560: 0.54 ต่อ 1 และ 0.27 ต่อ 1)
34. เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นประจาปี พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนิ นงานสาหรับปี พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ ้นละ
0.015 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 31.96 ล้านบาท
35. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปี ปั จจุบนั ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกาไรสุทธิหรื อส่วนของผูถ้ ือหุน้ การจัดประเภท
รายการใหม่มีดงั ต่อไปนี้

รายการบัญชี
งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินประกันผลงาน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินประกันผลงาน

ตามรายงานไว้

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
จานวนที่จัดประเภท

ตามที่จัดประเภทใหม่

-

1,723,847.47

1,723,847.47

1,723,847.47

(1,723,847.47)

-

36. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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ข้อมูล
ทั่วไป
ชื่อบริษัท

:

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
218,514,314.00 บาท
จ�ำนวนหุ้นสามัญ 2,185,143,140 หุ้น
มูลค่าต่อหุ้นที่ตราไว้ 0.10
บาท
213,050,619.30 บาท (ณ 8 มกราคม 2562)

ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:
:

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:

โทรศัพท์ส�ำนักงานใหญ่
โทรสารส�ำนักงานใหญ่
Home Page
จ�ำนวนทุนจดทะเบียน

:
:
:
:

จ�ำนวนทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

:

บุคคลอ้างอิง :
1) นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9999

2) ผู้สอบบัญชี

:

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด
เลขที่ 100/72 ชั้น 22, 100/2 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี
ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310
โทรศัพท์ 02-645-0109 โทรสาร 02-645-0110
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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
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th
หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.buildersmart.com

