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23 กมุภาพนัธ ์2566 

เรื่อง ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2565 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษิัท และบรษิัทย่อย ปี 2565 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ดงันี ้

1) ผลประกอบการส าหรบัปี 2565 บรษิัทและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมรายไดอ้ื่นเท่ากับ 743.25 ลา้น

บาท เมื่อเปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมาบรษิัทมีรายไดส้ทุธิรวมเพิ่มขึน้ 12.39 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 21.08%  โดยแบ่งเป็น 

1.1) ธุรกิจจ าหน่ายวสัดุก่อสรา้ง ประกอบดว้ย บรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) และ บรษิัท อลัลอย โซลชูั่นส ์เอเซีย 

 จ ากดั (เดิมชื่อ บรษิัท ดีแอนดด์บับลิว (เอเซีย) จ ากดั) มีรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวมทัง้ 2 บรษิัทเท่ากบั 369.02 

 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 34.48 ลา้นบาท คิดเป็น 10.31% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหนา้ สาเหตุที่รายไดจ้ากการขายและ

 บริการเพิ่มขึน้ เกิดจากการกลบัมาขยายตวัของธุรกิจหลงัจากรบัผลกระทบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 2 ปี จากการ

 แพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด 19 โดยโครงการก่อสรา้งต่างๆ เริ่มกลบัมาก่อสรา้งมากขึน้ 

1.2) ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ของกลุ่มบรษิัทประกอบดว้ย โครงการแสนสรา และ บรษิัท ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั มีรายได้

  จากการขายและบรกิารรวมทัง้ 2 บรษิัท เทา่กบั 355.70 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 85.17 ลา้นบาท คิดเป็น 31.48% 

  เปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ โดยมรีายละเอียด ดงันี ้

I. โครงการแสนสรา เป็นโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุที่  หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปัจจุบันลูกค้า

ชาวต่างชาติ เดินทางเขา้มาในประเทศมากขึน้ และมีจ านวนผูเ้ขา้พกัในโครงการมากขึน้ในลกัษณะ long stay ท าให้

มกีารส่งมอบและการขายใหม่ของโครงการเพิ่มขึน้ โดยบรษิัท แสนสรา ไลฟ์สไตส ์เซอรว์ิส จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทบรหิาร

ส่วนกลางของโครงการแสนสราและเป็นผูใ้ห้บริการกับผูอ้ยู่อาศัยในโครงการ มีรายไดจ้ากการบริการเพิ่มมากขึน้ 

บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2565 เท่ากับ 108.45 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 66.16 ล้านบาท คิดเป็น 

156.44% จากปีก่อนหนา้ ซึ่งมียอดขายเท่ากบั 42.29 ลา้นบาท 

II. บรษิัท ทีค ดีเวลลอปเมนท ์ จ ากดั ด าเนินธุรกจิพฒันาคอนโดมิเนียมย่านใจกลางเมือง โครงการทีค-สาทร และ

โครงการทีค-รชัดา ก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเริ่มมีการโอนหอ้งชดุแลว้ตัง้แต่ปลายเดือนมิถนุายน 2565 ส่งผลใหร้ายไดใ้น
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ปี 2565 มียอดรวม 247.25 ลา้นบาท โดยเป็นรายไดจ้ากการจ าหน่ายที่ดิน 139 ลา้นบาท และจากการโอนหอ้งชดุ

โครงการทีค-สาทร และ โครงการทีค-รชัดา รวม 108.25 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากการขายหอ้งชดุรวม 

48.56 ลา้นบาทของปีก่อนหนา้ คิดเป็นเพิม่ขึน้ 56.69 ลา้นบาท คิดเป็น 116.7 % 

2) ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ ปี 2565 เท่ากับ 575.32 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 77.41% ของรายไดจ้ากการขายและบริการ 

ลดลงจากกว่าปีที่ ผ่านมา ซึ่งคิดเป็น 83.66% ของรายไดจ้ากการขายและบริการ เนื่องจากปีก่อนมีต้นทุนของที่ดินที่

จ  าหน่ายออกสงูมากเมื่อเทียบกบัตน้ทนุของหอ้งชดุที่ขาย  

เป็นผลใหบ้รษิัทมีอตัราส่วนก าไรขัน้ตน้โดยรวม เพิ่มจาก 15.13% เป็น 20.62% โดยสาเหตุที่อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปีก่อนมีการการขายที่ดินโครงการของบรษิัท ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั มีผลขาดทนุขัน้ตน้ 10.03 ลา้น
บาท 

3) ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบริหาร ปี 2565 รวมเท่ากับ 166.73 ลา้นบาท คิดเป็น 23.01% ของรายได้

จากการขายและบริการ เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ ซึ่งเท่ากับ 150.67 ลา้นบาท สมัพนัธก์ับรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ และเมื่อ

เทียบสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายและบรกิารพบว่าลดลงจากปีก่อนเล็กนอ้ยที่มีสดัส่วนเท่ากบั 24.90%    

ในส่วนของสดัส่วนของตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายไดจ้ากการขายและบรกิารที่ลดลงเพียง

เล็กนอ้ย เนื่องจากตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายของธุรกิจอสงัหาฯ สงูกว่าธุรกิจจ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้งในเรื่องของค่าใชจ้่ายและ

ภาษีธุรกิจเฉพาะในการโอนอสังหาฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) ไดม้ีแผนการการควบคุม

ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายรดักมุขึน้ตัง้แต่ภาวะเศรษฐกิจที่โดนกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด 19 

4) ตน้ทุนทางการเงินปี 2565 เท่ากับ 26.77 ลา้นบาท ลดลง 8.71 ลา้นบาท จากปีก่อนหนา้ เนื่องมาจากในปี 2565 สามารถ

คืนเงินกูจ้ากโครงการทีค สาทร ไดท้ั้งหมด และคืนเงินกู้จากโครงการต่างๆ บางส่วน ไดแ้ก่ โครงการทีค รชัดา ตามการ

ปลอดจ านอง โอนหอ้ง และจากการปลอดจ านองวิลล่า โครงการแสนสราหวัหิน 

5) ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดปี้ 2565 บริษัทมีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้เท่ากบั 4.97 ลา้นบาท ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายภาษีที่ช  าระจากผลการ

ด าเนินงานของ บรษิัท อลัลอย โซลชูั่น เอเชีย จ ากดั 

6) จากเหตผุลดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้รษิัท และบรษิัทย่อย มีผลขาดทนุสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่เท่ากบั 31.17 

ลา้นบาท ถือเป็นผลประกอบการท่ีมีสญัญาณไปในทางที่ดีขึน้ เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ที่มีผลขาดทุน

สทุธิฯ เท่ากบั 83.75 ลา้นบาท  
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7) จากผลขาดทุนสุทธิในปี 2565 ท าให้ ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท มีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจ านวน 122.58  

ลา้นบาท เทียบกบั 91.41 ลา้นบาทของปีก่อนหนา้ เป็นผลจากการขาดทุนของบรษิัทย่อย ธุรกิจพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยั

เพื่อผูเ้กษียณอาย ุและธุรกิจพฒันาคอนโดมิเนียม ดงัที่กล่าวมาแลว้  

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 นายสญัชยั เนื่องสิทธ์ิ 

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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