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ที่ BSM 006 /2565 
   12 พฤษภาคม 2565 
 
เรื่อง ค าอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

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

มาส 1 ปี 2565 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ดงันี ้

1) ผลประกอบการไตรมาส 1/2565 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวมเท่ากับ 284.55 ลา้นบาท และ

เมื่อรวมกับรายไดอ้ื่น ดอกเบีย้ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  สทุธิรายไดร้วมเท่ากับ 289.02  ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ

ไตรมาส 1 ของปีที่ผ่านมา บรษิัทมีรายไดส้ทุธิรวมเพิ่มขึน้ 173.19 ลา้นบาท คิดเป็น 149.5%  

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

(เดิมชื่อ บรษิัท ดีแอนดด์บับลิว (เอเซีย) จ ากดั ) มียอดขาย รวม 2 บรษิัท เท่ากบั 84.29 ลา้นบาท ลดลง 7.07 ลา้นบาท คิด

เป็น 7.7% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ของปีที่ผ่านมา สาเหตุที่รายไดล้ดลงเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการแพร่ระบาด

ของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ซึ่งส่งผลใหภ้าคธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศส่วนมากถดถอยลง โดยโครงการก่อสรา้งต่างๆ 

ส่วนใหญ่จะถูกชะลอหรือ เล่ือนก าหนดการก่อสรา้งออกไป หรือถูกตดัลดงบประมาณการก่อสรา้งและงานตกแต่งลง ซึ่ง

กระทบต่อยอดขายของกลุ่มบรษิัท  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ดร้บัผลกระทบอย่างมากและต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 โดยธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัย ์ของกลุ่มบรษิัทประกอบดว้ย โครงการแสนสรา และ บรษิัท ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั มีรายไดจ้ากการขาย

และบริการรวมทัง้ 2 บริษัท เท่ากับ 200.27 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 177.28 ลา้นบาท โดยเป็นรายไดจ้ากการขายที่ดิน 139 ลา้น

บาท และเป็นรายไดจ้ากการโอนกรรมสิทธ์ิที่เพิ่มขึน้ 38.28 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ 66.5% เปรียบเทียบกบัรายไดจ้าก

การโอนกรรมสิทธ์ิในไตรมาส 1 ของปีที่ผ่านมา 

I. โครงการแสนสรา เป็นโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุที่  หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงไดร้ับผลกระทบ

โดยตรง เนื่องจากลูกคา้เกือบทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งยังคงมีความกังวลในการเดินทางต่างประเทศ ประกอบกับ

ขอ้จ ากัดในการเดินทางเขา้ประเทศไทย ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการส่งมอบและการขายใหม่ของโครงการ ส าหรบับริษัท 

แสนสรา ไลฟ์สไตส ์เซอรว์ิส จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทบรหิารส่วนกลางของโครงการแสนสราและเป็นผูใ้หบ้ริการกบัผูอ้ยู่อาศยัใน

โครงการ ก็ไดร้บัผลกระทบอย่างต่อเนื่อง จากจ านวนผูเ้ขา้พักในโครงการนอ้ยมากเช่นเดียวกันกับธุรกิจบริการท่องเที่ยว
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ทั่วไป อย่างไรก็ตาม จากมาตรการของรฐัที่แสดงใหเ้ห็นถึงการเริ่มเปิดประเทศ ท าใหธุ้รกิจที่อาศัยเพื่อผูเ้กษียณอายุเริ่ม

กลบัมา เป็นผลใหย้อดขายในไตรมาส 1 เท่ากับ 48.47 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหนา้ 40.67 ลา้น

บาท คิดเป็น 521.3%  

II. บรษิัท ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ด าเนินธุรกิจพฒันาคอนโดมเินียมย่านใจกลางเมอืง ยงัคงไดร้บัผลกระทบอย่างมาก
และต่อเนื่องจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ท าใหล้กูคา้ขอชะลอการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชดุของโครงการทีค-
สาทร และกระทบต่อรายไดจ้ากการโอนหอ้งชดุโครงการทีค-สาทร ลดลงเป็นอย่างมาก ในไตรมาส 1/2565 นี ้มีรายไดจ้าก
การขายที่ดินและหอ้งชดุรวม 151.80 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายไดจ้าการขายที่ดินแปลงอารี 139 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการ
ขายหอ้งชุด 12.80 ลา้นบาท ลดลงเล็กนอ้ยจากรายไดจ้ากการขายหอ้งชุดปีก่อนหนา้ 2.39 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 15.7%  
ส าหรบัโครงการทีค-รชัดา ยงัอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ซึ่งล่าชา้จากผลกระทบมาตรการหยุดและชะลอการก่อสรา้งโครงการ
ในกรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564 บรษิัทคาดว่าจะเริ่มรบัรูร้ายไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2565 

 

2) ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ ในไตรมาส 1/2565 เท่ากับ 237.14 ลา้นบาท คิดเป็น 83.3% ของรายไดจ้ากการขายและ
บรกิาร ซึ่งสงูขึน้กว่าไตรมาส 1ปีก่อนหนา้ ที่มีสดัส่วนเท่ากบั 75.8%  เนื่องจากตน้ทนุของที่ดินที่จ  าหน่ายสงูมาก ดงัตาราง  

    
ลา้นบาท 

 

ธุรกิจจ ำหน่ำย
วัสดกุ่อสร้ำง 

ธุรกิจอสังหำฯ จ ำหน่ำยทีด่ิน 
รวม 

Q1/2565 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 84.29 61.27 139.00 284.55 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (รวมค่าขนส่ง) (62.99) (43.28) (130.87) (237.14) 

อตัราตน้ทนุขายฯ เทยีบรายไดฯ้ 74.7% 70.6% 94.1% 83.3% 

เป็นผลใหบ้รษิัทมีอตัราส่วนก าไรขัน้ตน้โดยรวม ลดลงจาก 24.2% เป็น 16.7% เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1 ของปีก่อนหนา้  

3) ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย เท่ากับ 38.98 ลา้นบาท คิดเป็น 13.7% ของรายไดจ้ากการขายและบริการ เมื่อเทียบกบัไตรมาส 
1 ปีก่อนหนา้ ซึ่งเท่ากับ 32.27 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 28.2%  ของรายไดจ้ากการขายและบริการ สัดส่วนที่ลดลงมาจาก
บริษัทสามารถควบคุมตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายไดด้ีขึน้ ในไตรมาส 1/2565 มีอตัราเท่ากับ 8.92% ของรายไดจ้ากการขาย
และบริการ ลดลงจากไตรมาส 1 ปีก่อนหนา้ ซึ่งเท่ากับ 11.15% และค่าใชจ้่ายในการบริหาร 13.57 ลา้นบาท ลดลงจาก 
19.51 ลา้นบาทในปีก่อนหนา้ เป็นผลจากการโอนทรพัยสิ์นส่วนกลาง(common area โครงการแสนสรา) บางส่วนของหอ้ง
ที่ยงัไม่ไดข้าย ไปเป็นตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์จากเดิมที่บนัทึกอยู่ในรายการบญัชี ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์
เป็นผลใหค้่าเส่ือมราคาลดลง เนื่องจากโครงการแสนสราไดเ้ปล่ียนแผนธุรกิจจากเดิมเพื่อวตัถุประสงคใ์หเ้ช่าระยะยาวเป็น
การเพิ่มวตัถปุระสงคเ์พ่ือขายแบบโอนกรรมสิทธ์ิดว้ย ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆลดลง เนื่องจากกลุ่มบรษิัท บิวเดอ
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สมารท์ จ ากัด (มหาชน) ไดม้ีแผนการการควบคมุตน้ทุนและค่าใชจ้่ายรดักมุขึน้ตัง้แต่ภาวะเศรษฐกิจที่โดนกระทบจากการ
แพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019  

4) ตน้ทุนทางการเงิน เท่ากับ 6.45 ลา้นบาท ลดลง 0.74 ลา้นบาท เทียบกับไตรมาส 1ปีก่อนหนา้ เนื่องมาจากการคืนเงินกูใ้น
ส่วนของที่ดินที่จ  าหน่ายออกไปทัง้สิน้ 3 แปลง นบัจากไตรมาส 1 ปีที่ผ่านมา 

5) ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้เท่ากับ 1.39 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1.05 ลา้นบาท เทียบกับไตรมาส 1 ปีก่อนหนา้ ตามก าไรส าหรบังวดที่
เพิ่มขึน้ 

6) ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีผลก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่เท่ากบั 4.91 ลา้นบาท คิด
เป็นอตัราก าไรสทุธิ 1.7 % เพิ่มขึน้ 15.52 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่ผ่านมาที่มีผลขาดทนุ10.61 ลา้น
บาท หากพิจารณาแยกส่วนธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจจ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้งของบริษัท สามารถท าก าไรสทุธิใหก้บักลุ่มบรษิัท
ไดใ้นอตัรา 4.9% ของรายได ้

  

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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