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ที่ BSM 008/2565 
   10 พฤศจิกายน 2565 
 
เรื่อง ค าอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 2565 สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

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

มาส 3 ปี 2565 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ดงันี ้

1) ผลประกอบการไตรมาส 3/2565 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวมเท่ากบั 161.55 ลา้นบาท และ

เมื่อรวมกบัรายไดอ้ื่น ดอกเบีย้ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  สทุธิรายไดร้วมเท่ากบั 171.74  ลา้นบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับ

ไตรมาส 3 ของปีที่ผ่านมา บรษิัทมีรายไดส้ทุธิรวมลดลง 12.96 ลา้นบาท คิดเป็น 7.02%  

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

(เดิมชื่อ บริษัท ดีแอนดด์บับลิว (เอเซีย) จ ากัด ) มียอดขาย รวม 2 บริษัท เท่ากับ 95.89 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 29.60 ลา้นบาท 

คิดเป็น 44.6% เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ของปีที่ผ่านมา แสดงใหเ้ห็นถึงสญัญาณการกลบัมาดีขึน้ของธุรกิจหลงัจากรบั

ผลกระทบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 2 ปีจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019  

ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ของกลุ่มบรษิัทประกอบดว้ย โครงการแสนสรา และ บรษิัท ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั มีรายไดจ้ากการ

ขายและบริการรวมทัง้ 2 บริษัท เท่ากับ 65.67 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 189.8% เปรียบเทียบกับรายไดจ้ากการโอนในไตรมาส 3 

ของปีที่ผ่านมา (ไม่รวมการโอนขายที่ดิน ในไตรมาส3 ของปีที่ผ่านมา) แสดงใหเ้ห็นถึงสญัญาณการกลับมาดีขึน้ของธุรกิจ

เช่นกนัหลงัจากรบัผลกระทบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 2 ปีจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019  

I. โครงการแสนสรา เป็นโครงการท่ีอยู่อาศยัเพื่อผูเ้กษียณอายุที่ หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ที่ผ่านมาไดร้บัผลกระทบ

โดยตรง เนื่องจากลกูคา้เกือบทัง้หมดเป็นชาวต่างชาติ มีขอ้จ ากดัในการเดินทางเขา้ประเทศไทย ท าใหเ้ป็นอปุสรรคในการส่ง

มอบและการขายใหม่ของโครงการ ส าหรบับริษัท แสนสรา ไลฟ์สไตส ์เซอรว์ิส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทบริหารส่วนกลางของ

โครงการแสนสราและเป็นผูใ้ห้บริการกับผู้อยู่อาศัยในโครงการ ไดร้บัผลกระทบเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม จากการเปิด

ประเทศเต็มรูปแบบ ท าใหธุ้รกิจที่อาศยัเพื่อผูเ้กษียณอายุเริ่มทยอยกลบัมา เป็นผลใหย้อดขายในไตรมาส 3 เท่ากับ 25.06 

ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 8.5 ลา้นบาท คิดเป็น 51.3% 
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II. บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด ด าเนินธุรกิจพฒันาคอนโดมิเนียมย่านใจกลางเมือง ไดร้บัผลกระทบอย่างมากและ
ต่อเนื่องจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 เนื่องจากลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นผูพ้กัอาศยัในกรุงเทพฯ ซึ่งมีมาตรการ 
work from home ไม่ตอ้งเดินทางออกจากบา้น ท าใหล้กูคา้ขอชะลอการตดัสินใจซือ้หอ้งชุดของโครงการ อย่างไรก็ตาม ใน
ไตรมาส 3/2565 นี ้บรษิัทฯ มี  2 โครงการคือ ทีค-สาทร และ ทีค-รชัดา พรอ้มขายและโอน และบรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขาย
หอ้งชดุรวม 40.61 ลา้นบาท ดีขึน้กว่าไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหนา้ที่มีรายไดจ้ากการโอนหอ้งชดุเพียง 1 หอ้งจากโครงการ
ทีค-สาทร 

     ส าหรบังวด 9 เดือนแรก ปี2565 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวมเท่ากบั 587.52 ลา้นบาท และ   
     เมื่อรวมกบัรายไดอ้ื่น ดอกเบีย้ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  สทุธิรายไดร้วมเท่ากบั 604.14 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกบังวด   
     9 เดือนแรก ของปีที่ผ่านมา บรษิัทมีรายไดส้ทุธิรวมเพิ่มขึน้ 211.36 ลา้นบาท ซึ่งรวมรายไดจ้ากการขายที่ดินโครงการทีคฯ   
     ในไตรมาส 1 จ านวน 139 ลา้นบาท 
 
2) ตน้ทุนขายและการให้บริการ ในไตรมาส 3/2565 เท่ากับ 127.92 ลา้นบาท คิดเป็น 79.2% ของรายไดจ้ากการขายและ

บริการ นอ้ยลงกว่าไตรมาส 3 ของปีก่อนหนา้ ที่มีสดัส่วนเท่ากับ 96.6%  เนื่องจากรวมตน้ทุนที่ดินท่ีจ าหน่าย อย่างไรก็ตาม
ตน้ทนุฯ ในส่วนธุรกิจอสงัหาฯ เท่ากบั 86.1% สงูกว่าตน้ทนุฯ ธุรกิจจ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้ง ซึ่งอยู่ที่ 74.4%  เป็นผลใหบ้รษิัทมี
อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้โดยรวม เพิ่มขึน้เป็น 20.8% จาก 3.4% ในไตรมาส 3 ของปีก่อนหนา้  
ส าหรบังวด 9 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทฯ มีอัตราส่วนการท าก าไรจากการขายและการใหบ้ริการขัน้ตน้โดยรวม เท่ากับ 
19.5% เพิ่มขึน้จาก 12.2% เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อนหนา้   
 

3) ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบรหิาร เท่ากับ 41.12 ลา้นบาท คิดเป็น 25.5% ของรายไดจ้ากการขายและ
บรกิาร ใกลเ้คียงกบัไตรมาส 3 ปีก่อนหนา้ ซึ่งเท่ากบั 44.63 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 24.1%  ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 
เนื่องจากกลุ่มบริษัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) ไดม้ีแผนการการควบคุมตน้ทุนและค่าใช้จ่ายรดักุมขึน้ตัง้แต่ภาวะ
เศรษฐกิจที่โดนกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
ส าหรบังวด 9 เดือนแรกของปี 2565 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายการบริหาร รวมเท่ากับ 123.12 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็น 20.9% ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหนา้ ซึ่งเท่ากับ 109.69 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 28.3% ของ
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 
 

4) ตน้ทุนทางการเงิน เท่ากบั 7.63 ลา้นบาท ลดลง 1.26 ลา้นบาท จากไตรมาส 3 ปีก่อนหนา้ เนื่องมาจากการคืนเงินกูใ้นส่วน
ของธุรกิจอสงัหาฯ จากการปลอดจ านองและโอนทัง้โครงการแสนสรา และ โครงการทีค-รชัดา และส าหรบังวด 9 เดือนแรก ปี 
2565 ตน้ทนุทางการเงิน เท่ากบั 19.54 ลา้นบาท ลดลง 7.27 ลา้นบาท จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 

5) ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้เท่ากับ 1.47 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1.49 ลา้นบาทเทียบกับไตรมาส 3 ปีก่อนหนา้ และส าหรบังวด 9 เดือน
แรกของปี 2565 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้เท่ากับ 5.23 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 4.90 ลา้นบาทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่
ผ่านมา ตามรายไดฯ้และก าไรส าหรบัปี 2565 ท่ีเพิ่มขึน้ 
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6) ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสทุธิส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่เท่ากบั 7.15 ลา้นบาท 
ลดลงมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหนา้ ที่มีผลขาดทุนสุทธิฯ เท่ากับ 48.01 ลา้นบาท และส าหรบังวด 9 
เดือนแรกของปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่เท่ากับ 17.38 ลา้นบาท 
ลดลงมากเมื่อเทียบกับ ผลขาดทุนสุทธิฯ 84.73 ลา้นบาทในช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน ซึ่งแสดงถึงสัญญาณการกลับมา
สามารถท าก าไรในส่วนของธุรกิจอสงัหาฯ ไดใ้นระยะอนัใกลน้ี ้รว่มกบัธุรกิจจ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้งที่สามารถท าก าไรไดม้าโดย
ตลอดแมใ้นช่วงภาวะวิกฤติของเศรษฐกิจ 

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

นายสญัชยั เนื่องสิทธ์ิ 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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