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ที่ BSM 010/2564 
    10 สิงหาคม 2564 
 
เรื่อง ค าอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2564 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  บริษัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรบัไตร
มาส 2 ปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ดงันี ้

1) ผลประกอบการไตรมาส 2/2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมเท่ากับ 88.12 ลา้นบาท และ
เมื่อรวมกับรายไดอ้ื่น รายไดด้อกเบีย้รบั และก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน บริษัทมีรายไดร้วมทัง้สิน้เท่ากับ 92.25 ลา้นบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายไดร้วมลดลง 68.94 ลา้นบาท คิดเป็น 42.8% โดยสาเหตุ
หลกัที่ลดลงมาจากส่วนธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ 

ธุรกิจจ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้ง ประกอบดว้ย บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) และ บรษิัท อลัลอย โซลชูั่นส ์เอเซีย จ ากัด 
(เดิมชื่อ บรษิัท ดีแอนดด์บับลิว (เอเซีย) จ ากดั ) มีรายไดจ้ากการขายรวมทัง้ 2 บริษัทเท่ากบั 80.23 ลา้นบาท ลดลง 15.12 
ลา้นบาท คิดเป็น 15.8% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา สาเหตุที่รายไดจ้ากการขายลดลงเป็น
ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ซึ่งส่งผลใหภ้าคธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศส่วนมากชะลอตวั
ลง โครงการก่อสรา้งต่างๆ ถูกชะลอ เล่ือนก าหนดการก่อสรา้งออกไป หรือถูกตัดลดงบประมาณการก่อสรา้งและงานตบ
แต่งลง ซึ่งกระทบต่อยอดขายในประเทศของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ยอดขายต่างประเทศซึ่งตลาดหลักเป็นประเทศ
อินเดีย ยงัคงสามารถส่งออกไปไดบ้า้ง ตามการเปิดประเทศของประเทศอินเดีย ส่งผลใหบ้รษิัทมีสดัส่วนรายไดจ้ากการขาย
วัสดุก่อสรา้งภายในประเทศเท่ากับ 89.37% และต่างประเทศ 10.63% ของรายไดร้วมจากการขายวัสดุก่อสรา้ง เมื่อ
เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีที่ผ่านมาที่มีสดัส่วนรายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสรา้งภายในประเทศเท่ากับ 95.61% 
และต่างประเทศ 4.39% ของรายไดร้วมจากการขายวสัดกุ่อสรา้ง ตามล าดบั 

ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยไ์ดร้บัผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 โดยธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์
ของกลุ่มบรษิัทประกอบดว้ย โครงการแสนสรา (ภายใตก้ารบริหารของบรษิัทจากการจดัโครงสรา้งบริษัทในช่วงตน้ปี) และ 
บรษิัท ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั มีรายไดจ้ากการขายรวมทัง้ 2 บริษัท เท่ากับ 7.89 ลา้นบาท ลดลง 57.72 ลา้นบาท คิด
เป็น 87.9% เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

I. โครงการแสนสรา เป็นโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผูเ้กษียณอายุ จึงไดร้บัผลกระทบโดยตรง เนื่องจากลูกคา้
เกือบทัง้หมดเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งยงัคงมีความกงัวลในการเดินทางต่างประเทศ ประกอบกบัขอ้จ ากดัในการ
เดินทางเขา้ประเทศไทย ท าให้เป็นอุปสรรคในการส่งมอบและการขายใหม่ของโครงการ ส าหรบับริษัท 
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แสนสรา ไลฟ์สไตส ์เซอรว์ิส จ ากัด ซึ่งเป็นบรษิัทบรหิารส่วนกลางของโครงการแสนสราและเป็นผูใ้หบ้รกิาร
กับผูอ้ยู่อาศัยในโครงการ ก็ไดร้บัผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการ lockdown ระหว่างจงัหวดัเป็น
ระยะๆ จึงมีจ านวนผู้เข้าพักในโครงการน้อย ท าให้รายได้จากการบริการไม่เป็นไปตามตามแผนที่ทาง
ผูบ้ริหารก าหนดไว้ ธุรกิจที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุจึงมีรายไดจ้ากการขายในไตรมาส 2 เท่ากับ 7.89 
ลา้นบาท ลดลง 37.81 ลา้นบาท จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหนา้ คิดเป็น 97.1% 

II. บรษิัท ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ด าเนินธุรกิจพฒันาคอนโดมิเนียมย่านใจกลางเมือง ไดร้บัผลกระทบอย่าง
มากจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 เนื่องจากลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นผูพ้กัอาศยัในกรุงเทพฯ ซึ่ง
มีมาตรการ lockdown อันเป็นอุปสรรค และ/หรือ ไม่ตอ้งการเดินทางออกจากบา้น จากความวิตกกังวล
เรื่องเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ท าใหล้กูคา้ขอชะลอการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดของโครงการทีค-สาทร ส่งผลให้
ไม่มียอดโอนอสงัหาริมทรพัยใ์นไตรมาสที่ 2 ทัง้นี ้ปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างการก่อสรา้งโครงการทีค-รชัดา 
ซึ่งโดนผลกระทบจากมาตรการหยุดและชะลอการก่อสรา้งโครงการในกรุงเทพฯ ท าให้แผนการก่อสรา้ง
ล่าชา้ออกไป บรษิัทคาดว่าจะเริ่มรบัรูร้ายไดใ้นไตรมาส 4 ปี 2564 

ส าหรบังวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมเท่ากับ 202.48 ลา้นบาท 
และเมื่อรวมกับรายไดอ้ื่น รายไดด้อกเบีย้รบั และก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน บริษัทมีรายไดร้วมเท่ากับ 208.08 ลา้นบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกบังวด 6 เดือนแรก ของปีที่ผ่านมา บรษิัทมีรายไดร้วมลดลง 137.66 ลา้นบาท คิดเป็น 39.8% 

2) ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัท มีอตัราส่วนการท าก าไรจากการขายและการใหบ้ริการขั้นตน้โดยรวม เท่ากับ 15.1% ลดลง
จาก 24.0% ในงวดเดียวกันของปีก่อนหนา้ และ ส าหรบังวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัท มีอตัราส่วนการท าก าไรจาก
การขายและการให้บริการขั้นตน้โดยรวม เท่ากับ 20.3% ลดลงเพียงเล็กนอ้ยจาก 22.7% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกนักบัปีก่อนหนา้   
 

3) ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบรหิาร รวมทัง้สิน้เท่ากบั 32.78 ลา้นบาท คิดเป็น 37.2% ของรายไดจ้ากการ
ขายและบริการ ลดลงจากไตรมาส 2 ของปีก่อนหนา้ซึ่งเท่ากับ 43.31 ลา้นบาท ซึ่งสมัพนัธก์ับรายไดท้ี่ลดลง และส าหรบั
งวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายการบรหิาร รวมทัง้สิน้เท่ากบั 65.06 ลา้นบาท หรือคิด
เป็น 32.1% ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหนา้ ซึ่งเท่ากบั 92.88 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็น 27.0% ของรายไดจ้ากการขายและการบรกิาร 

 สดัส่วนค่าใชจ้่ายต่อรายไดท้ี่สงูขึน้ สืบเนื่องมาจากรายไดท้ี่ลดลงมากกว่า 40% ซึ่งมากกว่าตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย และ
ค่าใชจ้่ายการบริหาร เนื่องจากบรษิัทมีสดัส่วนค่าใชจ้่ายคงที่ที่สูง และไม่แปรผนัตามรายไดท้ี่ลดลง ส่วนค่าใชจ้่ายในการ
บรหิารผนัแปรอื่นๆ ลดลง เนื่องจากกลุ่มบรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) ไดม้ีแผนการควบคมุตน้ทนุและค่าใชจ้่ายให้
รดักมุขึน้ ตัง้แต่ภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 เมื่อตน้ปี 2563 เป็นตน้มา  
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4) ตน้ทนุทางการเงิน เท่ากบั 10.74 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 3.94 ลา้นบาท จากไตรมาส 2 ปีก่อนหนา้ เนื่องจากโครงการ ทีค-สาทร 
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเริ่มส่งมอบใหล้กูคา้เมื่อเดือนกันยายน 2563 ท าใหต้อ้งบนัทึกดอกเบีย้จ่ายเป็นตน้ทุนทางการเงิน ไม่
สามารถบนัทึกเป็นตน้ทนุการก่อสรา้งไดต้ัง้แต่ไตรมาส 4 ปีที่ผ่านมา รวมทัง้ไดม้ีการกลบัรายการดอกเบีย้จ่ายของโครงการ
ทีค-อารีย ์และกิ่งแกว้เป็นตน้ทนุทางการเงินในงวดนี ้เนื่องจากมีการชะลอการก่อสรา้งโครงการออกไป 

ส าหรบังวด 6 เดือนแรก ปี 2564 ตน้ทุนทางการเงิน เท่ากับ 17.93 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 5.19 ลา้นบาท จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อนหนา้ 

5) ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทไม่มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้และส าหรบังวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีค่าใชจ้่ายภาษีเงิน
ไดเ้ท่ากบั 0.35 ลา้นบาท เกิดจากการกลบัรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ลดลง 3.35 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกนัของปีที่ผ่านมา  

6) จากเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่เท่ากับ 
26.08 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ที่มีผลขาดทนุสทุธิฯ เท่ากบั 12.83 ลา้นบาท และส าหรบังวด 
6 เดือนแรกของปี 2564 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีผลขาดทนุสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่เท่ากบั 36.72 ลา้นบาท 
เทียบกบั ผลขาดทนุสทุธิฯ 29.35 ลา้นบาทในช่วงเวลาเดียวกันกบัปีก่อน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะธุรกิจจ าหน่าย
วสัดกุ่อสรา้งของบรษิัท (ผลการด าเนินงานเฉพาะของบริษัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน)) ส าหรบังวด 6 เดือนแรกของปี 
2564 ยงัคงสามารถท าก าไรสทุธิไดเ้ท่ากบั 10.67 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิ 7.0% 

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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