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เรื่อง ค าอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษิัท และบรษิัทย่อย สิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดงันี ้

1) ผลประกอบการส าหรบัปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวมรายไดอ้ื่นเท่ากับ 613.78 

ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมาบรษิัทมีรายไดส้ทุธิรวมลดลง 121.98 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 16.57%   

ธุรกิจจ าหน่ายวัสดุก่อสรา้ง ประกอบดว้ย บริษัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท อัลลอย โซลูชั่นส ์

เอเซีย จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท ดีแอนดด์ับบลิว (เอเซีย) จ ากัด ) มีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมทั้ง 2 บริษัท

เท่ากับ 334.54 ลา้นบาท ลดลง 74.31 ลา้นบาท คิดเป็น 18.17% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหนา้ สาเหตุที่รายได้

จากการขายและบรกิารลดลงเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ซึ่งส่งผลใหภ้าค

ธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศส่วนมากถดถอยตวัลง โดยโครงการก่อสรา้งต่างๆ ส่วนใหญ่จะถูกชะลอหรือ เล่ือน

ก าหนดการก่อสรา้งออกไป หรือถูกตัดลดงบประมาณการก่อสรา้งและงานตกแต่งลง ซึ่งกระทบต่อยอดขายใน

ประเทศของกลุ่มบริษัท ส าหรับยอดขายต่างประเทศซึ่งตลาดหลักเป็นประเทศอินเดีย  ลดลงกว่า 50% จาก

ผลกระทบต่อเนื่องของสถานการณโ์ควิด ดว้ยสาเหตเุดียวกนัคือโครงการก่อสรา้งต่างชะลอ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัย ์ของกลุ่มบรษิัทประกอบดว้ย โครงการแสนสรา และ บรษิัท ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั มีรายไดจ้าก

การขายและบรกิารรวมทัง้ 2 บรษิัท เท่ากับ 270.53 ลา้นบาท ลดลง 52.83 ลา้นบาท คิดเป็น 16.34% เปรียบเทียบ

กบัปีก่อนหนา้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

I. โครงการแสนสรา เป็นโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุที่  หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้รับ

ผลกระทบโดยตรง เนื่องจากลูกค้าเกือบทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติ  ซึ่งยังคงมีความกังวลในการเดินทาง

ต่างประเทศ ประกอบกับขอ้จ ากัดในการเดินทางเขา้ประเทศไทย ท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการส่งมอบและการ

ขายใหม่ของโครงการ ส าหรบับริษัท แสนสรา ไลฟ์สไตส ์เซอรว์ิส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทบริหารส่วนกลางของ

โครงการแสนสราและเป็นผู้ให้บริการกับผู้อยู่อาศัยในโครงการ ก็ไดร้บัผลกระทบอย่างต่อเนื่อง จากการ

เดินทางจากต่างประเทศและในประเทศที่มีการ lockdown ระหว่างจงัหวดัเป็นระยะๆ จึงมีจ านวนผูเ้ขา้พกัใน

โครงการนอ้ยมากเช่นเดียวกันกับธุรกิจบริการท่องเที่ยวทั่วไป ท าใหร้ายไดจ้ากการบริการไม่เป็นไปตามตาม
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แผนที่ก าหนดไว้ บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2564 รวม 2 บริษัท เท่ากับ 42.29 ลา้นบาท 

ลดลง 70.89 ลา้นบาท คิดเป็น 62.64% จากปีก่อนหนา้ ซึ่งมียอดขายเท่ากบั 113.18 ลา้นบาท 

II. บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด ด าเนินธุรกิจพฒันาคอนโดมิเนียมย่านใจกลางเมือง ไดร้บัผลกระทบอย่าง

มากจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 เนื่องจากลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นผูพ้กัอาศยัในกรุงเทพฯ ซึ่งมี

มาตรการ lockdown อนัเป็นอุปสรรค และ/หรือ ไม่ตอ้งการเดินทางออกจากบา้น จากความวิตกกังวลเรื่อง

เชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ท าใหล้กูคา้ขอชะลอการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดของโครงการทีค-สาทร และกระทบต่อ

รายไดจ้ากการโอนหอ้งชุดโครงการทีค-สาทร ลดลงเป็นอย่างมาก ในปี 2564 มีรายไดจ้ากการขายที่ดินและ

หอ้งชุดรวม 228.25 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับรายไดจ้ากการขายหอ้งชุดรวม 210.17 ลา้นบาทของปีก่อน

หนา้ คิดเป็นเพิ่มขึน้ 18.08 ลา้นบาท โดยที่ดินที่จ  าหน่ายไปในปี 2564 คือแปลงกิ่งแกว้ และแปลงนางลิน้จี่

รวม 179.69 ลา้นบาท ส าหรบัโครงการทีค-รชัดา ยงัอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ซึ่งล่าชา้จากผลกระทบมาตรการ

หยุดและชะลอการก่อสรา้งโครงการในกรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564 บริษัทคาดว่าจะเริ่ม

รบัรูร้ายไดใ้นตน้ไตรมาส 2 ปี 2565 

2) ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร ปี 2564 เทา่กบั 513.53 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 83.7% ของรายไดจ้ากการขายและ

บรกิาร สงูขึน้กว่าปีที่ผ่านมา ซึง่คิดเป็น 75.6% ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร เนื่องจากตน้ทนุของที่ดินที่

จ  าหน่ายสงูมาก และธุรกจิอสงัหาฯ มีอตัราตน้ทนุขายที่สงูกว่าธุรกิจจ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้งมาก ดงัตาราง  

    
ลา้นบาท 

 

ธุรกิจจ ำหน่ำย
วัสดกุ่อสร้ำง 

ธุรกิจอสังหำฯ จ ำหน่ำยทีด่ิน รวมปี 2564 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 334.54 90.84 179.69 605.07 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (รวมค่าขนส่ง) (244.23) (79.58) (189.72) (513.53) 

อตัราตน้ทนุขายฯ เทยีบรายไดฯ้ 73.0% 87.6% 105.6% 84.9% 
 
เป็นผลใหบ้รษิัทมีอตัราส่วนก าไรขัน้ตน้โดยรวม ลดลงจาก 24.4% เป็น 15.1% สาเหตทุี่อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ลดลงเป็นผลจาก
การขายที่ดินโครงการของบรษิัท ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ซึง่มีผลขาดทนุขัน้ตน้ 10.03 ลา้นบาท 

 
3) ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ปี 2564 รวมเท่ากบั 150.67 ลา้นบาท คิดเป็น 24.90% ของ

รายไดจ้ากการขายและบริการ ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ ซึ่งเท่ากบั 183.28 ลา้นบาท สมัพนัธก์บัรายไดท้ี่ลดลง 

และเมื่อเทียบสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายและบรกิารพบว่าลดลงจากปีก่อนเล็กนอ้ยที่มีสดัส่วนเท่ากบั 25.03%    
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ในส่วนของสัดส่วนของตน้ทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหารต่อรายไดจ้ากการขายและบริการที่

ลดลงเพียงเล็กนอ้ย เนื่องจากตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายของธุรกิจอสงัหาฯ สงูกว่าธุรกิจจ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้งในเรื่อง

ของค่าใชจ้่ายและภาษีธุรกิจเฉพาะในการโอนอสงัหาฯ ส่วนค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆลดลง เนื่องจากกลุ่มบรษิัท 

บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) ไดม้ีแผนการการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่ายใหร้ดักุมมากขึน้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่

ภาวะเศรษฐกิจที่โดนกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด 19 ตัง้แต่ตน้ปี 2563 เป็นตน้มา 

4) ตน้ทุนทางการเงินปี 2564 เท่ากับ 35.48 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 4.78 ลา้นบาท จากปีก่อนหนา้ เนื่องมาจากในปี 2564 

โครงการของทคี ดีเวลลอปเมนท ์ไดบ้นัทึกดอกเบีย้จ่ายเป็นตน้ทนุทางการเงินทัง้หมด ไม่สามารถบนัทึกเป็นตน้ทุน

การก่อสรา้งได ้ทัง้ในส่วนของโครงการท่ีก่อสรา้งแลว้เสรจ็ อยู่ระหว่างโอน และโครงการที่ชะลอการพฒันาออกไป 

5) ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดปี้ 2564 บริษัทไม่มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ แต่มีรายไดภ้าษีเงินไดเ้ท่ากับ 2.25 ลา้นบาท ซึ่งเกิด

จากการตัง้ผลขาดทนุท่ีน ามาใชใ้นอนาคตของ บรษิัท อลัลอย โซลชูั่น เอเชีย จ ากดั 

6) จากเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ ส่งผลให้บริษัท และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุน้บริษัทใหญ่

เท่ากบั 83.75 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ที่มีผลขาดทนุสทุธิฯ เท่ากบั 88.05 ลา้นบาท 

โดยผลขาดทุนที่เกิดขึน้จากการด าเนินงานธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ ที่รบัผลกระทบอย่างมากจากสภาพเศรษฐกิจที่

ถดถอยและมาตรการต่างๆ ดา้นการเดินทางระหว่างประเทศ หลังการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในส่วนของธุรกิจจ าหน่ายวัสดุก่อสรา้งของบริษัท ยงัสามารถท าก าไรสทุธิใหก้ับกลุ่ม

บรษิัทได ้

7) จากผลขาดทุนสุทธิในปี 2564 ท าให ้ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท มีขาดทุนสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 91.41 

ลา้นบาท เทียบกับ 6.99 ลา้นบาทของปีก่อนหนา้ เป็นผลจากการขาดทุนของบรษิัทย่อย ธุรกิจพฒันาโครงการท่ีอยู่

อาศยัเพื่อผูเ้กษียณอาย ุและธุรกิจพฒันาคอนโดมิเนียม ดงัที่กล่าวมาแลว้  

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 นายสญัชยั เนื่องสิทธ์ิ 

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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