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เรียน

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับผลการดาเนินงานไตรมาส 2 ปี 2565 สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแ้ จงผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สาหรับไตร

มาส 2 ปี 2565 สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565 ดังนี ้
1) ผลประกอบการไตรมาส 2/2565 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการรวมเท่ากับ 141.41 ล้านบาท และ
เมื่อรวมกับรายได้อื่น ดอกเบีย้ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน สุทธิรายได้รวมเท่ากับ 143.36 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาส 2 ของปี ท่ผี ่านมา บริษัทมีรายได้สทุ ธิรวมเพิ่มขึน้ 51.12 ล้านบาท คิดเป็ น 55.4%
ธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย บริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) และ บริษัท อัลลอย โซลูช่นั ส์ เอเซีย จากัด
(เดิมชื่อ บริษัท ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเซีย) จากัด ) มียอดขาย รวม 2 บริษัท เท่ากับ 94.73 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14.50 ล้านบาท
คิดเป็ น 18.1% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ของปี ท่ีผ่านมา แสดงให้เห็นถึงสัญญาณการกลับมาดีขึน้ ของธุรกิจหลังจาก
รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลากว่า 2 ปี จากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยงั คงได้รบั ผลกระทบอย่างมากและต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 โดยธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย โครงการแสนสรา และบริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด มีรายได้จากการขาย
และบริการรวมทัง้ 2 บริษัท เท่ากับ 46.68 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 38.78 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 491.2% เปรียบเทียบกับรายได้
จากการโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 2 ของปี ท่ผี ่านมา
I.

โครงการแสนสรา เป็ นโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุท่ี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ที่ผ่านมาได้รบั ผลกระทบ

โดยตรง เนื่องจากลูกค้าเกือบทัง้ หมดเป็ นชาวต่างชาติ มีขอ้ จากัดในการเดินทางเข้าประเทศไทย ทาให้เป็ นอุปสรรคในการ
ส่งมอบและการขายใหม่ของโครงการ สาหรับบริษัท แสนสรา ไลฟ์ สไตส์ เซอร์วิส จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทบริหารส่วนกลางของ
โครงการแสนสราและเป็ นผูใ้ ห้บริการกับผูอ้ ยู่อาศัยในโครงการ ได้รบั ผลกระทบอย่างต่อเนื่องเช่นกัน อย่างไรก็ตาม จาก
มาตรการของรัฐที่เริ่มเปิ ดประเทศ ทาให้ธุรกิจที่อาศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุเริ่มทยอยกลับมาเล็กน้อย เป็ นผลให้ยอดขายในไตร
มาส 2 เท่ากับ 11.14 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้า 3.25 ล้านบาท คิดเป็ น 41.1%
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II. บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ดาเนินธุรกิจพัฒนาคอนโดมิเนียมย่านใจกลางเมือง ได้รบั ผลกระทบอย่างมากและ
ต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นผูพ้ กั อาศัยในกรุงเทพฯ ซึ่งมีมาตรการ
work from home ไม่ตอ้ งเดินทางออกจากบ้าน ทาให้ลูกค้าขอชะลอการตัดสินใจซือ้ ห้องชุดของโครงการทีค -สาทร และ
กระทบต่อรายได้จากการโอนห้องชุดโครงการทีค-สาทร ลดลงเป็ นอย่างมาก สาหรับในไตรมาส 2/2565 นี ้ มีรายได้จากการ
ขายห้องชุด 35.54 ล้านบาท ดีขึน้ กว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้าที่ไม่มีรายได้จากการโอนห้องชุด ในไตรมาส 2 นีเ้ ริ่มมี
การโอนห้องชุดของโครงการทีค-รัชดา จานวน 4 ห้องรวม 19 ล้านบาท
สาหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการรวมเท่ากับ 425.96 ล้านบาท และ
เมื่อรวมกับรายได้อื่น ดอกเบีย้ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน สุทธิรายได้รวมเท่ากับ 432.40 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
6 เดือนแรก ของปี ท่ผี ่านมา บริษัทมีรายได้สทุ ธิรวมเพิ่มขึน้ 224.32 ล้านบาท ซึ่งรวมรายได้จากการขายที่ดินโครงการทีคฯ
ในไตรมาส 1 จานวน 139 ล้านบาท
2) ต้นทุนขายและการให้บริการ ในไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 107.63 ล้านบาท คิดเป็ น 76.1% ของรายได้จากการขายและ
บริการ ต่าลงกว่ากว่าไตรมาส 2 ปี ก่อนหน้า ที่มีสดั ส่วนเท่ากับ 84.9% อย่างไรก็ตามต้นทุนฯ ในส่วนธุรกิจอสังหาฯ เท่ากับ
87.2% สูงกว่าต้นทุนฯ ธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง ซึ่งอยู่ท่ี 70.7% เป็ นผลให้บริษัทมีอตั ราส่วนกาไรขัน้ ต้นโดยรวม เพิ่มขึน้
เป็ น 23.9% จาก 15.1% ในไตรมาส 2 ของปี ก่อนหน้า และ สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทฯ มีอตั ราส่วนการทา
กาไรจากการขายและการให้บริการขัน้ ต้นโดยรวม เท่ากับ 19.1% ลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 20.3% ของช่วงเวลา
เดียวกันกับปี ก่อนหน้า
3) ต้นทุนในการจัดจาหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 43.02 ล้านบาท คิดเป็ น 30.4% ของรายได้จากการขายและ
บริการ เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี ก่อนหน้า ซึ่งเท่ากับ 32.78 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 37.2% ของรายได้จากการขายและ
บริการ สัดส่วนที่ลดลงมาจากบริษัทสามารถควบคุม ต้นทุนในการจัดจาหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆได้ดีขึน้
เนื่องจากกลุ่มบริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) ได้มี แผนการการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายรัดกุมขึน้ ตัง้ แต่ภาวะ
เศรษฐกิจที่โดนกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 และสาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ต้นทุนใน
การจัดจาหน่าย และค่าใช้จ่ายการบริหาร รวมเท่ากับ 82.0 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 19.2% ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อนหน้า ซึ่งเท่ากับ 65.06 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน 32.1% ของรายได้จากการขายและบริการ
4) ต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 5.47 ล้านบาท ลดลง 5.28 ล้านบาท จากไตรมาส 2 ปี ก่อนหน้า เนื่องมาจากการคืนเงินกูใ้ นส่วน
ของที่ดินที่จาหน่ายออกไปทั้งสิน้ 3 แปลง นับจากไตรมาส 2 ของปี ท่ีผ่านมา รวมทั้ง ในไตรมาส 2 นี ้ สามารถคืนเงินกู้
โครงการทีค-สาทร ได้ทงั้ หมด
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สาหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2565 ต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 11.92 ล้านบาท ลดลง 6.01 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้า
5) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 2.37 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.36 ล้านบาทเทียบกับไตรมาส 2 ปี ก่อนหน้า และสาหรับงวด 6 เดือน
แรกของปี 2565 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 3.76 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.41 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ท่ี
ผ่านมา ตามกาไรสาหรับปี 2565 ที่เพิ่มขึน้
6) สาหรับไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่เท่ากับ 15.14 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้า ที่มีผลขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 26.11 ล้านบาท และสาหรับงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่เท่ากับ 10.22 ล้านบาท เทียบกับ
ผลขาดทุนสุทธิ 36.72 ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะธุรกิจจาหน่ายวัสดุ
ก่อสร้างของบริษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ยังคงสามารถทากาไรสุทธิได้เท่ากับ 13.40 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
อัตรากาไรสุทธิ 7.5%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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