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11 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
สาหรับผลการดาเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแ้ จงผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สาหรับไตรมาส 3 ปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี ้
1. สาหรับไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 158.06 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่
ยังคงมาจากธุรกิจจาหน่ายวัสดุกอ่ สร้างจานวน 96.68 ล้านบาท คิดเป็ น 60.7% ของรายได้รวม และจาก
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จานวน 61.38 ล้านบาท คิดเป็ น 38.6% และรายได้อ่นื ๆ จานวน 1.08 ล้านบาท คิด
เป็ น 0.7% ของรายได้รวม รายได้ในไตรมาส 3/2563 ลงลง 152.38 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 49.09% เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ของปี ก่อน รายละเอียดแยกตามประเภทธุรกิจดังนี ้
-

ยอดขายของธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้างเท่ากับ 96.68 ล้านบาท ลดลงจานวน 72.22 ล้านบาท หรือคิด
เป็ น 43% จาก 168.90 ล้านบาท ของไตรมาส 3 /2562

-

รายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เท่ากับ 61.38 ล้านบาท ลดลงจานวน 80.15 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
57% จาก 141.53 ล้านบาท ของไตรมาส 3 /2562

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โคโรนาไวรัส (COVID-19) ตัง้ แต่ตน้ ปี ท่ผี ่านมา ได้สง่ ผลกระทบต่อ
ธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง บริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) และ บริษัท ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเซีย) จากัด
ได้รบั ผลกระทบจากการชะลอการก่อสร้างทัง้ โครงการใหม่ และโครงการปัจจุบนั ในประเทศ ประกอบกับ ใน
ไตรมาส 3 บริษัทยังไม่สามารถส่งออกไปประเทศอินเดีย ซึ่งเป็ นตลาดหลักได้ ส่งผลต่อยอดขายต่างประเทศ
ของบริษัท อย่างมีนยั สาคัญ จากเหตุผลดังกล่าว ทาให้ยอดขายของธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้างในไตรมาส 3
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 3 ปี ท่ผี ่านมา อย่างไรก็ตาม การส่งออกในไตรมาส 4 เริ่มดีขนึ ้ เนื่องจาก
รัฐบาลอินเดียเริ่มผ่อนคลายนโยบาย lock down ประเทศ ทาให้บริษัทสามารถส่งออกได้มากขึน้ เมื่อเทียบ
กับไตรมาส 3
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สาหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จากัด และ บริษัท ทีค ดีเวลล
อปเมนท์ จากัด ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 เช่นกัน กล่าวคือ
บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จากัด เป็ นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ senior livings ที่อาเภอ หัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และมีลกู ค้าเป็ นชาวต่างชาติเกือบทัง้ หมด ได้รบั ผลกระทบจากการที่ประเทศไทยยัง
ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศโดยเสรี ทาให้เป็ นอุปสรรคในการส่งมอบ และขายใหม่ของ
โครงการ อย่างไรก็ตามในไตรมาส 3 มีการรับรูร้ ายได้จานวน 8.3 ล้านบาท
สาหรับ บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ซึ่งพัฒนาคอนโดมิเนียมย่านใจกลางเมือง ถึงแม้ว่าในช่วงครึง่ ปี
แรกได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทาให้การก่อสร้างล่าช้า แต่ในไตรมาส 3 โครงการทีค สาทรลุมพินี ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มรับรูร้ ายได้ ทาให้บริษัทมีรายได้ 53.08 ล้านบาทในไตรมาส 3
2. ต้นทุนขายและการให้บริการไตรมาส 3/2563 เท่ากับ 120.4 ล้านบาทหรือคิดเป็ น 76.2% ของรายได้จากการ
ขายและบริการ สูงขึน้ กว่า ไตรมาส 3 ของปี ท่ผี ่านมา ซึ่งคิดเป็ น 73.0% ของรายได้จากการขายและบริการ
เนื่องจากมีการรับรูต้ น้ ทุนก่อสร้างรวมเป็ นต้นทุนขาย ซึ่งธุรกิจอสังหาฯ มีอตั ราต้นทุนขายที่สงู กว่าธุรกิจ
จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง จึงส่งผลให้บริษัทมีอตั ราส่วนการทากาไรจากการขายและการให้บริการขัน้ ต้นโดยรวม
ลดลงจาก 26.9% เป็ น 23.8%
3. ต้นทุนในการจัดจาหน่าย และค่าใช้จ่ายการบริหาร ไตรมาส 3/2563 รวมเท่ากับ 45.4 ล้านบาท คิดเป็ น
28.7% ของรายได้จากการขายและบริการ ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ของปี ก่อน ซึ่งเท่ากับ 54.69 ล้าน
บาท สัมพันธ์กบั รายได้ท่ลี ดลง แต่เมื่อเทียบสัดส่วนต่อรายได้จากการขายและบริการ สูงขึน้ จากปี ก่อนที่มี
สัดส่วนเท่ากับ 17.6 %
สัดส่วนของต้นทุนฯ และค่าใช้จ่ายฯ ต่อรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึน้ เนื่องจากต้นทุนในการจัด
จาหน่ายของธุรกิจอสังหาฯ สูงกว่าธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายการบริหารสูงขึน้ จากค่าเสื่อม
ราคาของโครงการแสนสรา ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จรับรูเ้ ป็ นอาคารและอุปกรณ์ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ
ลดลง เนื่องจากกลุม่ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) ได้มกี ารควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุมมากขึน้
ตัง้ แต่มีการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด 19 เมื่อต้นปี 2563
4. ต้นทุนทางการเงินไตรมาส 3/2563 เท่ากับ 6.59 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.99 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี ก่อน เนื่องมาจากผลกระทบจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานใหม่ของ TFRS9
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5. ในไตรมาส 3 ได้มีการประเมินราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของโครงการแสนสราใหม่
โดยราคาประเมินเปรียบเทียบกับครัง้ ที่ผ่านมาลดลง 30.8 ล้านบาท เนื่องจากเป็ นการประเมินในช่วงที่ได้รบั
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้บริษัทต้องรับรูผ้ ลขาดทุนจากการปรับมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ฯ ดังกล่าว
6. จากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ได้อนุมตั ิการปรับปรุงโครงสร้างกิจการของบริษัท
โดยการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ทาให้ตอ้ งมีการกลับรายการ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax Assets) เป็ นค่าใช้จ่าย เป็ นผลให้ บริษทั มีค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้เพิ่มขึน้ 13 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี ท่ีผ่านมา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1.9 ล้านบาท
7. จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษทั ย่อย มีผลขาดทุนสุทธิสว่ นที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัท
ใหญ่เท่ากับ 59.51 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกาไรสุทธิ
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่เท่ากับ 23.02 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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