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ที่ BSM 014/2563 
13 สิงหาคม 2563 

เรื่อง ค าอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ 
ส าหรบัผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มถินุายน 2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 
บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ส าหรบัไตร

มาส 2 ปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ดงันี ้

1) ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2563 บรษิทัฯและบรษิัทย่อยมีรายไดร้วมเทา่กบั 161.19 ลา้นบาท โดยรายไดส่้วนใหญ่ยงัคงมาจาก
ธุรกิจจ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้งจ านวน 95.35 ลา้นบาท คิดเป็น 59.16% ของรายไดร้วม และจากธุรกจิอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 
65.61 ลา้นบาท คิดเป็น 40.70% และรายไดอ้ื่นๆ จ านวน 0.23 ลา้นบาท คดิเป็น 0.14% ของรายไดร้วม  รายไดใ้นไตรมาส 
2/2563 เพิม่ขึน้ 21.52 ลา้นบาท คิดเป็น 15% เปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัเนื่องมาจาก 

- มกีารรบัรูร้ายไดข้องธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการทีคสขุมุวิท 39 และ โครงการแสนสรา รวม 65.61 
ลา้นบาท ซึ่งในปีก่อนยงัไม่มกีารรบัรูร้ายไดด้งักล่าว  

- ยอดขายของธุรกิจจ าหน่ายวสัดกุอ่สรา้งลดลง เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2 /2562 จ านวน 37.30 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็น 
28% จาก 132.65 ลา้นบาท เป็น 95.35 ลา้นบาท   

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้โคโรนาไวรสั (COVID-19) ตัง้แต่ตน้ปีที่ผ่านมา ไดส่้งผลกระทบต่อธุรกิจจ าหน่าย
วสัดกุ่อสรา้ง ซึ่งบรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั(มหาชน) และ บรษิัท ดีแอนดด์บับลิว เอเซีย จ ากดั ไดร้บัผลกระทบจากการ
ชะลอการก่อสรา้งทัง้โครงการใหม่และโครงการปัจจบุนัในประเทศ ประกอบกบัไม่สามารถส่งออกไปยงัลกูคา้ต่างประเทศได้
เนื่องจากมีการปิดประเทศ ส่งผลต่อยอดขายตา่งประเทศของบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกไปยงั
ประเทศอินเดยีซึง่เป็นตลาดหลกัปัจจบุนัยงัคงปิดประเทศเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ COVID-19 จาก
เหตผุลดงักลา่วท าใหย้อดขายของธุรกิจจ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้งในครึง่ปีแรกลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัครึง่ปีแรกของปี 2562 
จ านวน 48.08 ลา้นบาท ลดลงคดิเป็น 19%  

ส าหรบัธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่ประกอบดว้ย บรษิัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั และ บรษิัท ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
ก็ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ COVID-19 เช่นกนั กล่าวคือ บรษิัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท ์
จ ากดั เป็นโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ senior livings ที่อ  าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ซึ่งมีลกูคา้เป็น
ชาวต่างชาตเิกือบทัง้หมด ไดร้บัผลกระทบจากการที่ประเทศไทยมีขอ้จ ากดัในการเดินทางเขา้ประเทศของชาวตา่งชาติ ท า
ใหเ้ป็นอปุสรรคในการส่งมอบและการขายใหม่ของโครงการ ส่วนบรษิัท ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ซึ่งพฒันาคอนโดมเินียม
ย่านใจกลางเมือง ไดร้บัผลกระทบดา้นการก่อสรา้งล่าชา้จากการประกาศเคอรฟิ์วในชว่งไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ท าใหค้นงาน
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ส่วนใหญ่เดินทางกลบับา้น บรษิัทจึงยงัไม่สามารถเก็บงานตบแต่งหอ้งชดุเพื่อโอนกรรมสิทธ์ิและไม่สามารถรบัรูร้ายไดข้อง
โครงการทีคสาทรไดใ้นไตรมาส 2/2563 

2) ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิารไตรมาส 2/2563 เท่ากบั 121.56 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 75.5% ของรายไดจ้ากการขายและ
บรกิาร สงูขึน้กวา่ไตรมาส 2 ของปีที่ผ่านมา ซึ่งคิดเป็น 71.0% ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร  เนื่องจากมีการรบัรูต้น้ทนุ
ก่อสรา้งรวมเป็นตน้ทนุขาย ซึ่งธรุกิจอสงัหารมิทรพัยม์ีอตัราตน้ทนุขายที่สงูกวา่ธุรกิจการจ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้ง จึงส่งผลให้
บรษิัทมีอตัราส่วนการท าก าไรจากการขายและการใหบ้รกิารขัน้ตน้โดยรวม ลดลงจาก 29.0% เป็น 24.5%  

3) ตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารไตรมาส 2/2563 รวมเท่ากบั 44.01 ลา้นบาท คิดเป็น 27.3% ของ
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร มคี่าใชจ้า่ยใกลเ้คียงกบัไตรมาส 2 ของปีก่อน ซึง่เทา่กบั 43.66 ลา้นบาท แต่ลดลงจากปีก่อน
เมื่อเทยีบเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายและบรกิารของไตรมาส 2/2562 ซึ่งเท่ากบั 32.9%   

ทัง้นีเ้นื่องจากธุรกิจจ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้งมตีน้ทนุในการจดัจ าหน่ายและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารลดลงในจ านวนที่ใกลเ้คียง
กบัตน้ทนุค่าใชจ้่ายในการโอนและค่าใชจ้า่ยในการบรหิารของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้  โดยกลุ่มบรษิัท บิวเดอสมารท์ 
จ ากดั (มหาชน) มีการควบคมุคา่ใชจ้า่ยอย่างรดักมุมากขึน้ตัง้แตม่กีารแพรร่ะบาดของเชือ้ COVID-19 ตัง้แต่ตน้ปีที่ผ่านมา  

4. ตน้ทนุทางการเงินไตรมาส 2/2563 เทา่กบั 6.80 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 5.64 ลา้นบาท จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
เนื่องมาจากการเพิม่ขึน้ของวงเงนิกูใ้นรูปแบบหุน้กูแ้ละตั๋วสญัญาใชเ้งินตัง้แตก่ลางปี 2562 ประมาณ 215 ลา้นบาท และ
เป็นผลกระทบจากการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานใหมข่อง TFRS9 รวมทัง้มีการบนัทึกตน้ทนุทางการเงินของโครงการ
อสงัหารมิทรพัยท์ี่ก่อสรา้งแลว้เสรจ็เป็นคา่ใชจ้่าย 

5. จากเหตผุลดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้รษิัทฯและบรษิัทย่อยมีผลขาดทนุสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่เทา่กบั 12.82 
ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีก่อน บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีผลขาดทนุสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัท
ใหญ่เท่ากบั 0.66 ลา้นบาท 

  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

  

 นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ 

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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