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   13 พฤษภาคม 2564 
 
เรื่อง ค าอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  บริษัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรบัไตร

มาส 1 ปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ดงันี ้

1) ผลประกอบการไตรมาส 1/2564 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวมเท่ากบั 114.36 ลา้นบาท และ

เมื่อรวมกับรายไดอ้ื่น ดอกเบีย้ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  สทุธิรายไดร้วมเท่ากับ 115.83  ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ

ไตรมาส 1 ของปีที่ผ่านมา บรษิัทมีรายไดส้ทุธิรวมลดลง 68.72 ลา้นบาท คิดเป็น 37.2%  

ธุรกิจจ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้ง ประกอบดว้ย บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) และ บรษิัท อลัลอย โซลชูั่นส ์เอเซีย จ ากัด 

(เดิมชื่อ บรษิัท ดีแอนดด์บับลิว (เอเซีย) จ ากัด ) มียอดขาย รวม 2 บริษัท เท่ากับ 91.36 ลา้นบาท ลดลง 23.66 ลา้นบาท 

คิดเป็น 20.6% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ของปีที่ผ่านมา สาเหตุที่ยอดขายลดลงเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของเชือ้ไวรสัโคโรน่า ซึ่งส่งผลใหเ้กือบทุกภาคธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศชะลอตวั โครงการก่อสรา้งต่างๆถกูชะลอหรือ

เล่ือนก าหนดการก่อสรา้งออกไป และหลายหน่วยงานไดต้ัดลดงบประมาณการก่อสรา้งลง ซึ่งกระทบต่อยอดขายใน

ประเทศของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ยอดขายต่างประเทศซึ่งตลาดหลกัเป็นประเทศอินเดีย ยงัคงสามารถส่งออกไปไดบ้า้ง 

ตามการเปิดประเทศของประเทศอินเดีย  

ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยไ์ดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่าเช่นกัน ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์ประกอบดว้ย 

โครงการแสนสรา และ บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด มียอดขาย รวม 2 บริษัท เท่ากับ 22.99 ลา้นบาท ลดลง 44.90 

ลา้นบาท คิดเป็น 66.1% เปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ของปีที่ผ่านมา 

โครงการแสนสรา ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ  ได้รับผลกระทบเนื่องจากลูกค้าเกือบทั้งหมดเป็น

ชาวต่างชาติซึ่งไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศโดยเสรี ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการส่งมอบและการขายใหม่ของโครงการ  

ส าหรบับรษิัท แสนสรา ไลฟ์สไตส ์เซอรว์ิส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทบริหารส่วนกลางของโครงการแสนสราและเป็นผูใ้หบ้ริการ

กบัผูอ้ยู่อาศยัในโครงการ ก็ไดร้บัผลกระทบต่อเนื่อง เนื่องจากมีจ านวนผูเ้ขา้พักอาศยัในโครงการนอ้ย ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้

ตามแผน  ส าหรบัธุรกิจที่อาศยัเพื่อผูเ้กษียณอายมุียอดขายในไตรมาส 1 เท่ากบั 7.80 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อนหนา้ 38.67 ลา้นบาท คิดเป็น 83.2% 
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ส าหรบั บรษิัท ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจพฒันาคอนโดมิเนียมย่านใจกลางเมือง ไดร้บัผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า ท าใหล้กูคา้ชะลอการโอนหอ้งโครงการทีค-สาทร ส่งผลใหย้อดขายลดลง โดยไตรมาส 1 

บรษิัทมียอดขายเท่ากบั 15.19 ลา้นบาท  ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 6.23 ลา้นบาท คิดเป็น 29.1% ปัจจบุนั

บรษิทัอยู่ระหว่างการก่อสรา้งโครงการทีครชัดา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรบัรูร้ายไดใ้นไตรมาส 3 ปี 2564 

2) ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนการท าก าไรจากการขายและการใหบ้ริการขั้นตน้โดยรวม เพิ่มขึน้จาก 21.6% 
เป็น 25.3% เนื่องจากในไตรมาส 1 นี ้ในส่วนธุรกิจจ าหน่ายก่อสรา้ง บริษัทมีรายไดบ้างส่วนจากการขายสินคา้สั่งท าพิเศษ 
ซึ่งมีอตัราการท าก าไรที่สงูกว่าสินคา้ปกติ 
 

3) ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายการบรหิาร รวมเท่ากบั 33.49 ลา้นบาท คิดเป็น 29.3% ของรายไดจ้ากการขายและ
บริการ เมื่อเทียบกับไตรมาส 1ปีก่อนหนา้ ซึ่งเท่ากับ 49.57 ลา้นบาท สัมพันธ์กับรายไดท้ี่ลดลง แต่เมื่อเทียบสัดส่วนต่อ
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร สงูขึน้จากไตรมาส 1ปีก่อนหนา้ที่มีสดัส่วนเท่ากบั 27.1 %    

 สดัส่วนที่สงูขึน้ เนื่องมาจากตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายของธุรกิจอสังหาฯ สงูกว่าธุรกิจจ าหน่ายวสัดุก่อสรา้ง และค่าใชจ้่าย
การบริหารสงูขึน้จากการหยุดบนัทึกเป็นตน้ทุนในส่วนของค่าเช่าส านกังานขายโครงการทีค และการบนัทึกค่าเส่ือมราคา
ของโครงการแสนสรา ที่ก่อสรา้งแลว้เสร็จสมบูรณ์รบัรูเ้ป็นอาคารและอุปกรณ์ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆลดลง 
เนื่องจากกลุ่มบริษัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) ไดม้ีแผนการการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่ายรดักุมขึน้ตัง้แต่ภาวะ
เศรษฐกิจที่โดนกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด 19 เมื่อตน้ปี 2563 

4) ตน้ทนุทางการเงิน เท่ากบั 7.19 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1.25 ลา้นบาท จากไตรมาส 1ปีก่อนหนา้ เนื่องมาจากโครงการ ทีค สาทร 
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเริ่มส่งมอบใหล้กูคา้ ท าใหต้อ้งบนัทึกดอกเบีย้จ่ายเป็นตน้ทนุทางการเงิน ไม่สามารถบนัทึกเป็นตน้ทุน
การก่อสรา้ง ตัง้แต่ไตรมาส 4 ปีที่ผ่านมา และส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากการบนัทึกบัญชีตามมาตรฐานใหม่ของ TFRS9 
เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และ TFRS 16 เรื่องสญัญาเช่า  

5) ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้เท่ากบั 0.35 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการกลบัรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นไตร
มาสนีล้ดลง 1.71 ลา้นบาทเทียบกบัไตรมาส 1 ปีที่ผ่านมา  

6) จากเหตผุลดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้รษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีผลขาดทนุสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่เท่ากบั 10.6 
ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีผลขาดทนุสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่เท่ากบั 16.52 ลา้น
บาท อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในส่วนของธุรกิจจ าหน่ายวสัดุก่อสรา้ง ยังคงสามารถท าก าไรสุทธิไดเ้ท่ากับ 6.76 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิ 7.4% 
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   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

นายสญัชยั เนื่องสิทธ์ิ 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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