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ที่ BSM 017/2563 
11 พฤศจิกายน 2563 

เรื่อง ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 
ส าหรบัผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

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

ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 ดงันี ้

1. ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 บรษิัทฯและบริษัทย่อยมรีายไดร้วมเท่ากบั 158.06 ลา้นบาท โดยรายไดส้่วนใหญ่
ยงัคงมาจากธุรกิจจ าหน่ายวสัดกุอ่สรา้งจ านวน 96.68 ลา้นบาท คิดเป็น 60.7% ของรายไดร้วม และจาก
ธุรกิจอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 61.38 ลา้นบาท คิดเป็น 38.6% และรายไดอ่ื้นๆ จ านวน 1.08 ลา้นบาท คิด
เป็น 0.7% ของรายไดร้วม รายไดใ้นไตรมาส 3/2563 ลงลง 152.38 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 49.09% เมื่อ
เปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ของปีก่อน รายละเอียดแยกตามประเภทธุรกิจดงันี ้

- ยอดขายของธุรกิจจ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้งเท่ากบั 96.68 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 72.22 ลา้นบาท หรือคิด
เป็น 43% จาก 168.90 ลา้นบาท ของไตรมาส 3 /2562  

- รายไดข้องธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ เท่ากบั 61.38 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 80.15 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 
57% จาก 141.53 ลา้นบาท ของไตรมาส 3 /2562  

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้โคโรนาไวรสั (COVID-19) ตัง้แต่ตน้ปีที่ผ่านมา ไดส้ง่ผลกระทบต่อ
ธุรกิจจ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้ง บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) และ บรษิัท ดีแอนดด์บับลิว (เอเซยี) จ ากดั 
ไดร้บัผลกระทบจากการชะลอการก่อสรา้งทัง้โครงการใหม่ และโครงการปัจจุบนัในประเทศ ประกอบกบั ใน
ไตรมาส 3 บริษัทยงัไม่สามารถสง่ออกไปประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดหลกัได ้สง่ผลต่อยอดขายต่างประเทศ
ของบรษิัท อย่างมีนยัส าคญั จากเหตผุลดงักลา่ว ท าใหย้อดขายของธุรกิจจ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้งในไตรมาส 3 
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 3 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การสง่ออกในไตรมาส 4 เริ่มดีขึน้ เนื่องจาก
รฐับาลอินเดียเริ่มผ่อนคลายนโยบาย lock down ประเทศ ท าใหบ้รษิัทสามารถสง่ออกไดม้ากขึน้ เมื่อเทียบ
กบัไตรมาส 3 
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ส าหรบัธรุกิจอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งประกอบดว้ย บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั และ บรษิัท ทีค ดีเวลล
อปเมนท ์ จ ากดั ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ ์ การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 เช่นกนั กลา่วคือ 
บรษิัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั เป็นโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์senior livings ที่อ  าเภอ หวัหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ และมีลกูคา้เป็นชาวต่างชาติเกือบทัง้หมด ไดร้บัผลกระทบจากการที่ประเทศไทยยงั
ไม่อนญุาตใหช้าวต่างชาติเดินทางเขา้ประเทศโดยเสรี ท าใหเ้ป็นอปุสรรคในการสง่มอบ และขายใหม่ของ
โครงการ อย่างไรก็ตามในไตรมาส 3 มีการรบัรูร้ายไดจ้ านวน 8.3 ลา้นบาท  

ส าหรบั บรษิัท ทีค ดีเวลลอปเมนท ์ จ ากดั ซึ่งพฒันาคอนโดมิเนียมย่านใจกลางเมือง ถึงแมว้่าในช่วงครึง่ปี
แรกไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 ท าใหก้ารก่อสรา้งลา่ชา้ แต่ในไตรมาส 3 โครงการทีค สาทร-
ลมุพินี ไดก้่อสรา้งแลว้เสรจ็ และเริ่มรบัรูร้ายได ้ท าใหบ้ริษัทมีรายได ้53.08 ลา้นบาทในไตรมาส 3 

2. ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิารไตรมาส 3/2563 เท่ากบั 120.4 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 76.2% ของรายไดจ้ากการ
ขายและบริการ สงูขึน้กว่า ไตรมาส 3 ของปีที่ผ่านมา ซึ่งคิดเป็น 73.0% ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร  
เนื่องจากมกีารรบัรูต้น้ทนุก่อสรา้งรวมเป็นตน้ทนุขาย ซึ่งธุรกิจอสงัหาฯ มอีตัราตน้ทนุขายท่ีสงูกว่าธุรกิจ
จ าหนา่ยวสัดกุ่อสรา้ง จึงสง่ผลใหบ้รษิัทมีอตัราสว่นการท าก าไรจากการขายและการใหบ้รกิารขัน้ตน้โดยรวม 
ลดลงจาก 26.9% เป็น 23.8%  

3. ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายการบรหิาร ไตรมาส 3/2563 รวมเท่ากบั 45.4 ลา้นบาท คิดเป็น 
28.7% ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ลดลงเมื่อเทียบกบัไตรมาส 3 ของปีก่อน ซึ่งเท่ากบั 54.69 ลา้น
บาท สมัพนัธก์บัรายไดท้ี่ลดลง แต่เมื่อเทียบสดัสว่นต่อรายไดจ้ากการขายและบริการ สงูขึน้จากปีก่อนที่มี
สดัสว่นเท่ากบั 17.6 %    

สดัสว่นของตน้ทุนฯ และค่าใชจ้่ายฯ ต่อรายไดจ้ากการขายและบริการเพิ่มขึน้ เนื่องจากตน้ทนุในการจดั
จ าหนา่ยของธุรกิจอสงัหาฯ สงูกว่าธุรกิจจ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้ง และค่าใชจ้่ายการบรหิารสงูขึน้จากค่าเสื่อม
ราคาของโครงการแสนสรา ที่ก่อสรา้งแลว้เสรจ็รบัรูเ้ป็นอาคารและอปุกรณ ์ สว่นค่าใชจ้่ายในการบรหิารอ่ืนๆ
ลดลง เนื่องจากกลุม่บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) ไดม้กีารควบคมุค่าใชจ้่ายอย่างรดักมุมากขึน้
ตัง้แต่มีการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด 19 เมื่อตน้ปี 2563 

4. ตน้ทนุทางการเงินไตรมาส 3/2563 เท่ากบั 6.59 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1.99 ลา้นบาท จากช่วงเวลาเดียวกนัของ
ปีก่อน เนื่องมาจากผลกระทบจากการบนัทกึบญัชีตามมาตรฐานใหม่ของ TFRS9  

http://www.buildersmart.com/
http://www.alloy-asia.com/


 

BuilderSmart Public Company Limited 

905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 
Tel : +66 (0) 2683-4900;  Fax: +66 (0) 2683-4949;  E-mail:  info@buildersmart.com 

www.bsmgroup.asia ; www.alloy-asia.com 

Page 3 of 3 

5. ในไตรมาส 3 ไดม้ีการประเมินราคายติุธรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุของโครงการแสนสราใหม่ 
โดยราคาประเมินเปรียบเทียบกบัครัง้ที่ผ่านมาลดลง 30.8 ลา้นบาท เนื่องจากเป็นการประเมินในช่วงที่ไดร้บั
ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด 19  ส่งผลใหบ้รษิัทตอ้งรบัรูผ้ลขาดทนุจากการปรบัมลูค่า
ยติุธรรมของอสงัหารมิทรพัยฯ์ ดงักลา่ว  

6. จากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เมื่อวนัที่ 27 ตลุาคม 2563 ไดอ้นมุติัการปรบัปรุงโครงสรา้งกิจการของบรษิัท 
โดยการรบัโอนกิจการทัง้หมดของ บรษิัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท ์ จ ากดั ท าใหต้อ้งมีการกลบัรายการ
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (Deferred Tax Assets) เป็นค่าใชจ้่าย เป็นผลให ้บริษทัมีค่าใชจ้่ายภาษี
เงินไดเ้พิ่มขึน้ 13 ลา้นบาทเมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้1.9 ลา้นบาท 

7. จากเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้ สง่ผลใหบ้รษิัทฯ และบริษทัย่อย มผีลขาดทนุสทุธิสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้บรษิัท
ใหญ่เท่ากบั 59.51 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ที่บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีก าไรสทุธิ
สว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่เท่ากบั 23.02 ลา้นบาท 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  

 

 นายสญัชยั เนื่องสิทธิ์ 

 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
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