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ที่ BSM 003/2564 
     23 กมุภาพนัธ ์2563 
 
เรื่อง ค าอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม2563 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย สิน้สดุวนัที่ 

31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้

1) ผลประกอบการส าหรบัปี 2563 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมเท่ากับ 732.20 ลา้นบาท และ

เมื่อรวมกับรายไดอ้ื่น ดอกเบีย้ ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ขาดทุนจากการปรบัมลูค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรพัยเ์พื่อ

การลงทนุ สทุธิรายไดร้วมเท่ากับ 704.97  ลา้นบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายไดส้ทุธิรวมลดลง 158.71 

ลา้นบาท หรือคิดเป็น 18%   

ธุรกิจจ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้ง ประกอบดว้ย บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) และ บรษิัท ดีแอนดด์บับลิว (เอเซีย) จ ากัด 

มียอดขายปี 2563 รวม 2 บรษิัทเท่ากบั 421.95 ลา้นบาท ลดลง 159.44 ลา้นบาท คิดเป็น 27% เปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

สาเหตุหลกัที่ท  าใหย้อดขายลดลงเป็นผลจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว 

โครงการก่อสรา้งต่างๆถกูชะลอหรือเล่ือนก าหนดการก่อสรา้งใหม่ หลายหน่วยงานไดต้ดัลดงบประมาณการก่อสรา้งลง ซึ่ง

กระทบยอดขายในประเทศของบริษัทฯ ขณะที่ตลาดต่างประเทศ ประเทศอินเดียซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลกัของบริษัทฯ ได้

ออกมาตรการ lock down ประเทศในช่วงปลายไตรมาสที่ 1-2 และเริ่มผ่อนคลายในไตรมาสที่ 3  ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการ

ส่งออกของบรษิัทลดลงกว่า 50% 

ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ประกอบดว้ย 3 บริษัท คือ บรษิัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด ผูพ้ฒันาโครงการที่อยู่อาศยัเพื่อผู้

เกษียณอายุ (โอนกิจการทัง้หมดเขา้บริษัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) ในเดือนธันวาคม 2563 เป็นหนึ่งหน่วยธุรกิจ)   

บรษิัท แสนสรา ไลฟ์สไตส ์เซอรว์ิส จ ากดั ผูใ้หบ้รกิารการจดัการโครงการแสนสรา และ บรษิัท ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ผู้

ด  าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย โดยธุรกิจอสงัหารมิทรพัยม์ียอดขายปี 2563 เท่ากับ 332.40 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

53.56 ลา้นบาท คิดเป็น 19% เปรียบเทียบกบัปีกอ่นหนา้  

ธุรกิจอสังหาริมทรพัยใ์นส่วนของโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผูเ้กษียณอายุ ไดร้บัผลกระทบเนื่องจากลูกคา้เกือบทั้งหมดเป็น

ชาวต่างชาติซึ่งไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศโดยเสรี ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการส่งมอบและการขายใหม่ของโครงการ  

ส าหรบับริษัท แสนสรา ไลฟ์สไตส ์เซอรว์ิส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทบริหารส่วนกลางของโครงการแสนสราและเป็นผูใ้หบ้ริการ
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กบัผูอ้ยู่อาศยัในโครงการ ก็ไดร้บัผลกระทบต่อเนื่อง เนื่องจากมีจ านวนผูเ้ขา้พักอาศยัในโครงการนอ้ย ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้

ตามแผน  อย่างไรก็ตาม บรษิัทมียอดขายในปี 2563 รวม 2 บรษิัท เท่ากบั 122.23 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 86.82 ลา้นบาท จากปี

ก่อนหนา้ ซึ่งมียอดขายเท่ากบั 35.41 ลา้นบาท 

ส าหรบั บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจพัฒนาคอนโดมิเนียมย่านใจกลางเมือง ในช่วงครึ่งปีแรกไดร้บั

ผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 คนงานก่อสรา้งไม่สามารถเดินทางเขา้ site งานได ้ท าใหก้ารก่อสรา้งล่าชา้ อย่างไรก็

ตาม โครงการทีค สาทร-ลมุพินี ไดเ้ริ่มรบัรูร้ายไดใ้นไตรมาส 3 บรษิัทมีรายไดท้ัง้ปีเท่ากบั 210.17 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน

หนา้ 33.26 ลา้นบาท คิดเป็น 14% ปัจจุบนับรษิัทอยู่ระหว่างการก่อสรา้งโครงการทีครชัดา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรบัรูร้ายไดใ้น

ไตรมาส 3 ปี 2564 

2) ตน้ทุนขายและการให้บริการ ปี 2563 เท่ากับ 553.46 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 75.6% ของรายไดจ้ากการขายและบริการ 
สงูขึน้กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งคิดเป็น 73.6% ของรายไดจ้ากการขายและบริการ  เนื่องจากมีการรบัรูต้น้ทุนก่อสรา้งโครงการรวม
เป็นตน้ทนุขาย ซึ่งธุรกิจอสงัหาฯ มีอตัราตน้ทนุขายที่สงูกว่าธุรกิจจ าหน่ายวสัดุก่อสรา้ง เป็นผลใหบ้ริษัทมีอตัราส่วนการท า
ก าไรจากการขายและการใหบ้รกิารขัน้ตน้โดยรวม ลดลงจาก 26.40% เป็น 24.41% 

 
3) ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายการบรหิาร ปี 2563 รวมเท่ากับ 186.23 ลา้นบาท คิดเป็น 25.43% ของรายไดจ้าก

การขายและบริการ ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ ซึ่งเท่ากับ 198.50 ลา้นบาท สัมพันธ์กับรายไดท้ี่ลดลง แต่เมื่อเทียบ
สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายและบรกิาร สงูขึน้จากปีก่อนที่มีสดัส่วนเท่ากบั 23.36 %    

สดัส่วนของตน้ทนุและค่าใชจ้่ายต่อรายไดจ้ากการขายและบรกิารเพิ่มขึน้ เนื่องจากตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายของธุรกิจอสงัหาฯ 
สงูกว่าธุรกิจจ าหน่ายวสัดุก่อสรา้ง และค่าใชจ้่ายการบริหารสงูขึน้จากค่าเส่ือมราคาของโครงการแสนสรา ท่ีก่อสรา้งแลว้
เสรจ็สมบูรณร์บัรูเ้ป็นอาคารและอปุกรณ ์ส่วนค่าใชจ้่ายในการบริหารอืน่ๆลดลง เนื่องจากกลุ่มบรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด 
(มหาชน) ไดม้ีแผนการการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่ายมากขึน้ตัง้แต่ภาวะเศรษฐกิจที่โดนกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรสัโควิด 19 เมื่อตน้ปี 2563 

4) ตน้ทุนทางการเงินปี 2563 เท่ากับ 30.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 21.20 ลา้นบาท จากปีก่อนหนา้ เนื่องมาจากระหว่างปี 2563 
การก่อสรา้งโครงการของแสนสรา และ ทีค สาทร สรา้งแลว้เสร็จและไดเ้ริ่มส่งมอบใหล้กูคา้ ดอกเบีย้จ่ายไม่สามารถบนัทึก
เป็นตน้ทุนการก่อสรา้ง จึงเป็นตน้ทุนทางการเงิน และส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานใหม่ของ 
TFRS9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และ TFRS 16 เรื่องสญัญาเช่า 

5) ปี 2563 บริษัทไดร้บัรูผ้ลขาดทุนจากการปรบัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน เท่ากับ 30.79 ลา้นบาท 
เนื่องจากในไตรมาส 3 มีการประเมินราคายุติธรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนของโครงการแสนสราใหม่ โดยราคา
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ประเมินเลดลงจากราคาประเมินครัง้ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการประเมิน ณ ช่วงเวลาที่ไดร้บัผลกระทบของเศรษฐกิจจาก
การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด 19  

6) ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดปี้ 2563 ของบรษิัทฯ เท่ากบั 22.65 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 16.36 ลา้นบาทจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากเมื่อรบั
โอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด ซึ่งรายการสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชี (Deferred 
Tax Assets) ไม่สามารถโอนได้ จึงต้องกลับรายการสินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี (Deferred Tax Assets) เป็น
ค่าใชจ้่ายภาษีของบรษิัทย่อยแห่งนี ้

7) จากเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่เท่ากับ 
88.07 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ที่มีก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่เท่ากบั 24.91 ลา้น
บาท  

8)  จากผลขาดทนุสทุธิในปี 2563 ท าให ้ณ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มขีาดทนุสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 6.99 ลา้นบาท 

ลดลงจาก 31 ธันวาคม 2562 ที่มีก าไรสะสมยงัไม่จดัสรรจ านวน 81.06 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลักจากผล  ขาดทุนของ

บรษิัทย่อยธุรกิจพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพื่อผูเ้กษียณอาย ุ 

    

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

นายสญัชยั เนื่องสิทธ์ิ 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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