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คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
สาหรับผลการดาเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแ้ จงผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สาหรับไตร
มาส 2 ปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ดังนี ้
1) สาหรับไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทั ฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 161.19 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่ยงั คงมาจาก
ธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้างจานวน 95.35 ล้านบาท คิดเป็ น 59.16% ของรายได้รวม และจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จานวน
65.61 ล้านบาท คิดเป็ น 40.70% และรายได้อื่นๆ จานวน 0.23 ล้านบาท คิดเป็ น 0.14% ของรายได้รวม รายได้ในไตรมาส
2/2563 เพิม่ ขึน้ 21.52 ล้านบาท คิดเป็ น 15% เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักเนื่องมาจาก
-

มีการรับรูร้ ายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการทีคสุขมุ วิท 39 และ โครงการแสนสรา รวม 65.61
ล้านบาท ซึ่งในปี ก่อนยังไม่มกี ารรับรูร้ ายได้ดงั กล่าว

-

ยอดขายของธุรกิจจาหน่ายวัสดุกอ่ สร้างลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 /2562 จานวน 37.30 ล้านบาท ลดลงคิดเป็ น
28% จาก 132.65 ล้านบาท เป็ น 95.35 ล้านบาท

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โคโรนาไวรัส (COVID-19) ตัง้ แต่ตน้ ปี ท่ผี ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจจาหน่าย
วัสดุก่อสร้าง ซึ่งบริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด(มหาชน) และ บริษัท ดีแอนด์ดบั บลิว เอเซีย จากัด ได้รบั ผลกระทบจากการ
ชะลอการก่อสร้างทัง้ โครงการใหม่และโครงการปั จจุบนั ในประเทศ ประกอบกับไม่สามารถส่งออกไปยังลูกค้าต่างประเทศได้
เนื่องจากมีการปิ ดประเทศ ส่งผลต่อยอดขายต่างประเทศของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกไปยัง
ประเทศอินเดียซึง่ เป็ นตลาดหลักปั จจุบนั ยังคงปิ ดประเทศเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 จาก
เหตุผลดังกล่าวทาให้ยอดขายของธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้างในครึง่ ปี แรกลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับครึง่ ปี แรกของปี 2562
จานวน 48.08 ล้านบาท ลดลงคิดเป็ น 19%
สาหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ประกอบด้วย บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จากัด และ บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
ก็ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 เช่นกัน กล่าวคือ บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์
จากัด เป็ นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ senior livings ที่อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่งมีลกู ค้าเป็ น
ชาวต่างชาติเกือบทัง้ หมด ได้รบั ผลกระทบจากการที่ประเทศไทยมีขอ้ จากัดในการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติ ทา
ให้เป็ นอุปสรรคในการส่งมอบและการขายใหม่ของโครงการ ส่วนบริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ซึ่งพัฒนาคอนโดมิเนียม
ย่านใจกลางเมือง ได้รบั ผลกระทบด้านการก่อสร้างล่าช้าจากการประกาศเคอร์ฟิวในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ทาให้คนงาน
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ส่วนใหญ่เดินทางกลับบ้าน บริษัทจึงยังไม่สามารถเก็บงานตบแต่งห้องชุดเพื่อโอนกรรมสิทธิ์และไม่สามารถรับรูร้ ายได้ของ
โครงการทีคสาทรได้ในไตรมาส 2/2563
2) ต้นทุนขายและการให้บริการไตรมาส 2/2563 เท่ากับ 121.56 ล้านบาทหรือคิดเป็ น 75.5% ของรายได้จากการขายและ
บริการ สูงขึน้ กว่าไตรมาส 2 ของปี ท่ผี ่านมา ซึ่งคิดเป็ น 71.0% ของรายได้จากการขายและบริการ เนื่องจากมีการรับรูต้ น้ ทุน
ก่อสร้างรวมเป็ นต้นทุนขาย ซึ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีอตั ราต้นทุนขายที่สงู กว่าธุรกิจการจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง จึงส่งผลให้
บริษัทมีอตั ราส่วนการทากาไรจากการขายและการให้บริการขัน้ ต้นโดยรวม ลดลงจาก 29.0% เป็ น 24.5%
3) ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จา่ ยในการบริหารไตรมาส 2/2563 รวมเท่ากับ 44.01 ล้านบาท คิดเป็ น 27.3% ของ
รายได้จากการขายและบริการ มีค่าใช้จา่ ยใกล้เคียงกับไตรมาส 2 ของปี ก่อน ซึง่ เท่ากับ 43.66 ล้านบาท แต่ลดลงจากปี ก่อน
เมื่อเทียบเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายและบริการของไตรมาส 2/2562 ซึ่งเท่ากับ 32.9%
ทัง้ นีเ้ นื่องจากธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้างมีตน้ ทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จา่ ยในการบริหารลดลงในจานวนที่ใกล้เคียง
กับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการโอนและค่าใช้จา่ ยในการบริหารของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่เี พิ่มขึน้ โดยกลุ่มบริษัท บิวเดอสมาร์ท
จากัด (มหาชน) มีการควบคุมค่าใช้จา่ ยอย่างรัดกุมมากขึน้ ตัง้ แต่มกี ารแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 ตัง้ แต่ตน้ ปี ท่ผี ่านมา
4.

ต้นทุนทางการเงินไตรมาส 2/2563 เท่ากับ 6.80 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5.64 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องมาจากการเพิม่ ขึน้ ของวงเงินกูใ้ นรูปแบบหุน้ กูแ้ ละตั๋วสัญญาใช้เงินตัง้ แต่กลางปี 2562 ประมาณ 215 ล้านบาท และ
เป็ นผลกระทบจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานใหม่ของ TFRS9 รวมทัง้ มีการบันทึกต้นทุนทางการเงินของโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ท่กี ่อสร้างแล้วเสร็จเป็ นค่าใช้จ่าย

5. จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่เท่ากับ 12.82
ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี กอ่ น บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัท
ใหญ่เท่ากับ 0.66 ล้านบาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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