
 
 

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 

ที่ BSM 007/2565 
   11 สิงหาคม 2565 
 
เรื่อง ค าอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ปี2565 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

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

มาส 2 ปี 2565 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 ดงันี ้

1) ผลประกอบการไตรมาส 2/2565 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวมเท่ากับ 141.41 ลา้นบาท และ

เมื่อรวมกับรายไดอ้ื่น ดอกเบีย้ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  สทุธิรายไดร้วมเท่ากับ 143.36  ลา้นบาท และเมื่อเปรียบเทียบ

กบัไตรมาส 2 ของปีที่ผ่านมา บรษิัทมีรายไดส้ทุธิรวมเพิ่มขึน้ 51.12 ลา้นบาท คิดเป็น 55.4%  

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

(เดิมชื่อ บริษัท ดีแอนดด์บับลิว (เอเซีย) จ ากัด) มียอดขาย รวม 2 บริษัท เท่ากับ 94.73 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 14.50 ลา้นบาท 

คิดเป็น 18.1% เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ของปีที่ผ่านมา แสดงใหเ้ห็นถึงสญัญาณการกลบัมาดีขึน้ของธุรกิจหลงัจาก

รบัผลกระทบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 2 ปีจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019  

ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยย์งัคงไดร้บัผลกระทบอย่างมากและต่อเนื่องจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 โดยธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัยข์องกลุ่มบรษิัทประกอบดว้ย โครงการแสนสรา และบรษิัท ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั มีรายไดจ้ากการขาย

และบริการรวมทัง้ 2 บริษัท เท่ากับ 46.68 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 38.78 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 491.2% เปรียบเทียบกับรายได้

จากการโอนกรรมสิทธ์ิในไตรมาส 2 ของปีที่ผ่านมา 

I. โครงการแสนสรา เป็นโครงการท่ีอยู่อาศยัเพื่อผูเ้กษียณอายทุี่ หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ที่ผ่านมาไดร้บัผลกระทบ

โดยตรง เนื่องจากลกูคา้เกือบทัง้หมดเป็นชาวต่างชาติ มีขอ้จ ากดัในการเดินทางเขา้ประเทศไทย ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการ

ส่งมอบและการขายใหม่ของโครงการ ส าหรบับริษัท แสนสรา ไลฟ์สไตส ์เซอรว์ิส จ ากัด ซึ่งเป็นบรษิัทบริหารส่วนกลางของ

โครงการแสนสราและเป็นผูใ้หบ้ริการกับผูอ้ยู่อาศยัในโครงการ ไดร้บัผลกระทบอย่างต่อเนื่องเช่นกัน อย่างไรก็ตาม จาก

มาตรการของรฐัที่เริ่มเปิดประเทศ ท าใหธุ้รกิจที่อาศยัเพื่อผูเ้กษียณอายุเริ่มทยอยกลบัมาเล็กนอ้ย เป็นผลใหย้อดขายในไตร

มาส 2 เท่ากบั 11.14 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 3.25 ลา้นบาท คิดเป็น 41.1%  
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II. บรษิัท ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ด าเนินธุรกิจพฒันาคอนโดมิเนียมย่านใจกลางเมือง ไดร้บัผลกระทบอย่างมากและ
ต่อเนื่องจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 เนื่องจากลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นผูพ้กัอาศยัในกรุงเทพฯ ซึ่งมีมาตรการ 
work from home ไม่ตอ้งเดินทางออกจากบา้น ท าใหลู้กคา้ขอชะลอการตดัสินใจซือ้หอ้งชุดของโครงการทีค-สาทร และ
กระทบต่อรายไดจ้ากการโอนหอ้งชดุโครงการทีค-สาทร ลดลงเป็นอย่างมาก ส าหรบัในไตรมาส 2/2565 นี ้มีรายไดจ้ากการ
ขายหอ้งชดุ 35.54 ลา้นบาท ดีขึน้กว่าไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหนา้ที่ไม่มีรายไดจ้ากการโอนหอ้งชดุ ในไตรมาส 2 นีเ้ริ่มมี
การโอนหอ้งชดุของโครงการทีค-รชัดา จ านวน 4 หอ้งรวม 19 ลา้นบาท 
 

ส าหรบังวด 6 เดือนแรก ปี 2565 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวมเท่ากบั 425.96 ลา้นบาท และ   
     เมื่อรวมกบัรายไดอ้ื่น ดอกเบีย้ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  สทุธิรายไดร้วมเท่ากบั 432.40 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกบังวด   
     6 เดือนแรก ของปีที่ผ่านมา บรษิัทมีรายไดส้ทุธิรวมเพิ่มขึน้ 224.32 ลา้นบาท ซึ่งรวมรายไดจ้ากการขายที่ดินโครงการทีคฯ   
     ในไตรมาส 1 จ านวน 139 ลา้นบาท 
 
2) ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ ในไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 107.63 ลา้นบาท คิดเป็น 76.1% ของรายไดจ้ากการขายและ

บรกิาร ต ่าลงกว่ากว่าไตรมาส 2 ปีก่อนหนา้ ที่มีสดัส่วนเท่ากบั 84.9%  อย่างไรก็ตามตน้ทนุฯ ในส่วนธุรกิจอสงัหาฯ เท่ากบั 
87.2% สงูกว่าตน้ทนุฯ ธุรกิจจ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้ง ซึ่งอยู่ที่ 70.7%  เป็นผลใหบ้รษิัทมีอตัราส่วนก าไรขัน้ตน้โดยรวม เพิ่มขึน้
เป็น 23.9% จาก 15.1% ในไตรมาส 2 ของปีก่อนหนา้ และ ส าหรบังวด 6 เดือนแรกของปี 2565 บรษิัทฯ มีอตัราส่วนการท า
ก าไรจากการขายและการใหบ้ริการขัน้ตน้โดยรวม เท่ากับ 19.1% ลดลงเพียงเล็กนอ้ยเมื่อเทียบกับ  20.3% ของช่วงเวลา
เดียวกนักบัปีก่อนหนา้   
 

3) ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบริหาร เท่ากับ 43.02 ลา้นบาท คิดเป็น 30.4% ของรายไดจ้ากการขายและ
บริการ เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปีก่อนหนา้ ซึ่งเท่ากับ 32.78 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 37.2%  ของรายไดจ้ากการขายและ
บริการ สัดส่วนที่ลดลงมาจากบริษัทสามารถควบคุมตน้ทุนในการจัดจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบริหารอื่นๆไดด้ีขึน้ 
เนื่องจากกลุ่มบริษัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) ไดม้ีแผนการการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่ายรดักุมขึน้ตัง้แต่ภาวะ
เศรษฐกิจที่โดนกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 และส าหรบังวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ตน้ทุนใน
การจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายการบรหิาร รวมเท่ากบั 82.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 19.2% ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อนหนา้ ซึ่งเท่ากบั 65.06 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน 32.1% ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 
 

4) ตน้ทนุทางการเงิน เท่ากบั 5.47 ลา้นบาท ลดลง 5.28 ลา้นบาท จากไตรมาส 2 ปีก่อนหนา้ เนื่องมาจากการคืนเงินกูใ้นส่วน
ของที่ดินที่จ  าหน่ายออกไปทั้งสิน้ 3 แปลง นับจากไตรมาส 2 ของปีที่ผ่านมา รวมทั้งในไตรมาส 2 นี ้สามารถคืนเงินกู้
โครงการทีค-สาทร ไดท้ัง้หมด 
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 ส าหรบังวด 6 เดือนแรก ปี 2565 ตน้ทุนทางการเงิน เท่ากับ 11.92 ลา้นบาท ลดลง 6.01 ลา้นบาท จากช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อนหนา้ 

5) ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้เท่ากบั 2.37 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 2.36 ลา้นบาทเทียบกบัไตรมาส 2 ปีก่อนหนา้ และส าหรบังวด 6 เดือน
แรกของปี 2565 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้เท่ากับ 3.76 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 3.41 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่
ผ่านมา ตามก าไรส าหรบัปี 2565 ที่เพิ่มขึน้ 

6) ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่เท่ากับ 15.14 ลา้น
บาท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ที่มีผลขาดทนุสทุธิ เท่ากบั 26.11 ลา้นบาท และส าหรบังวด 6 เดือนแรก
ของปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสทุธิส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่เท่ากับ 10.22 ลา้นบาท เทียบกับ 
ผลขาดทุนสุทธิ 36.72 ลา้นบาทในช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะธุรกิจจ าหน่ายวัสดุ
ก่อสรา้งของบรษิัทฯ ส าหรบังวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ยงัคงสามารถท าก าไรสทุธิไดเ้ท่ากบั 13.40 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราก าไรสทุธิ 7.5% 

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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