ที่ BSM 010/2564
10 สิงหาคม 2564
เรื่อง
เรียน

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับผลการดาเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2564
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแ้ จงผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย สาหรับไตร
มาส 2 ปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ดังนี ้
1) ผลประกอบการไตรมาส 2/2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการรวมเท่ากับ 88.12 ล้านบาท และ
เมื่อรวมกับรายได้อื่น รายได้ดอกเบีย้ รับ และกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีรายได้รวมทัง้ สิน้ เท่ากับ 92.25 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ท่ีผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมลดลง 68.94 ล้านบาท คิดเป็ น 42.8% โดยสาเหตุ
หลักที่ลดลงมาจากส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย บริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) และ บริษัท อัลลอย โซลูช่ นั ส์ เอเซีย จากัด
(เดิมชื่อ บริษัท ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเซีย) จากัด ) มีรายได้จากการขายรวมทัง้ 2 บริษัทเท่ากับ 80.23 ล้านบาท ลดลง 15.12
ล้านบาท คิด เป็ น 15.8% เมื่อ เปรียบเที ยบกับ ไตรมาสเดี ยวกันของปี ท่ีผ่านมา สาเหตุท่ี รายได้จ ากการขายลดลงเป็ น
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งส่งผลให้ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศส่วนมากชะลอตัว
ลง โครงการก่อสร้างต่างๆ ถูกชะลอ เลื่อนกาหนดการก่อสร้างออกไป หรือถูกตัดลดงบประมาณการก่อสร้างและงานตบ
แต่งลง ซึ่งกระทบต่อยอดขายในประเทศของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ยอดขายต่างประเทศซึ่งตลาดหลักเป็ นประเทศ
อินเดีย ยังคงสามารถส่งออกไปได้บา้ ง ตามการเปิ ดประเทศของประเทศอินเดีย ส่งผลให้บริษัทมีสดั ส่วนรายได้จากการขาย
วัสดุก่อสร้างภายในประเทศเท่ากับ 89.37% และต่างประเทศ 10.63% ของรายได้รวมจากการขายวัสดุก่อสร้าง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ท่ีผ่านมาที่มีสดั ส่วนรายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างภายในประเทศเท่ากับ 95.61%
และต่างประเทศ 4.39% ของรายได้รวมจากการขายวัสดุก่อสร้าง ตามลาดับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รบั ผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย โครงการแสนสรา (ภายใต้การบริหารของบริษัทจากการจัดโครงสร้างบริษัทในช่วงต้นปี ) และ
บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด มี รายได้จากการขายรวมทัง้ 2 บริษัท เท่ากับ 7.89 ล้านบาท ลดลง 57.72 ล้านบาท คิด
เป็ น 87.9% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ท่ผี ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
I.

โครงการแสนสรา เป็ นโครงการที่อยู่อาศัยเพื่ อผูเ้ กษี ยณอายุ จึงได้รบั ผลกระทบโดยตรง เนื่องจากลูกค้า
เกือบทัง้ หมดเป็ นชาวต่างชาติ ซึ่งยังคงมีความกังวลในการเดินทางต่างประเทศ ประกอบกับข้อจากัดในการ
เดินทางเข้าประเทศไทย ทาให้เป็ นอุปสรรคในการส่งมอบและการขายใหม่ของโครงการ สาหรับบริษั ท
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แสนสรา ไลฟ์ สไตส์ เซอร์วิส จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทบริหารส่วนกลางของโครงการแสนสราและเป็ นผูใ้ ห้บริการ
กับผูอ้ ยู่อาศัยในโครงการ ก็ได้รบั ผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการ lockdown ระหว่างจังหวัดเป็ น
ระยะๆ จึง มีจานวนผู้เข้า พัก ในโครงการน้อย ท าให้รายได้จากการบริการไม่ เป็ นไปตามตามแผนที่ท าง
ผูบ้ ริหารกาหนดไว้ ธุรกิจที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษี ยณอายุจึงมีรายได้จากการขายในไตรมาส 2 เท่ากับ 7.89
ล้านบาท ลดลง 37.81 ล้านบาท จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้า คิดเป็ น 97.1%
II.

บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ดาเนินธุรกิจพัฒนาคอนโดมิเนียมย่านใจกลางเมือง ได้รบั ผลกระทบอย่าง
มากจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นผูพ้ กั อาศัยในกรุงเทพฯ ซึ่ง
มีมาตรการ lockdown อันเป็ นอุปสรรค และ/หรือ ไม่ตอ้ งการเดินทางออกจากบ้าน จากความวิตกกังวล
เรื่องเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 ทาให้ลกู ค้าขอชะลอการโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดของโครงการทีค-สาทร ส่งผลให้
ไม่มียอดโอนอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสที่ 2 ทัง้ นี ้ ปั จจุบนั บริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการทีค-รัชดา
ซึ่งโดนผลกระทบจากมาตรการหยุดและชะลอการก่อสร้างโครงการในกรุ งเทพฯ ทาให้ แผนการก่อสร้าง
ล่าช้าออกไป บริษัทคาดว่าจะเริ่มรับรูร้ ายได้ในไตรมาส 4 ปี 2564

สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการรวมเท่ากับ 202.48 ล้านบาท
และเมื่อรวมกับรายได้อื่น รายได้ดอกเบีย้ รับ และกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 208.08 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับงวด 6 เดือนแรก ของปี ท่ผี ่านมา บริษัทมีรายได้รวมลดลง 137.66 ล้านบาท คิดเป็ น 39.8%
2) ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัท มีอตั ราส่วนการทากาไรจากการขายและการให้บริการขั้นต้นโดยรวม เท่ากับ 15.1% ลดลง
จาก 24.0% ในงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า และ สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัท มีอตั ราส่วนการทากาไรจาก
การขายและการให้บริการขั้นต้นโดยรวม เท่ากับ 20.3% ลดลงเพียงเล็กน้อยจาก 22.7% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันกับปี ก่อนหน้า
3) ต้นทุนในการจัดจาหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมทัง้ สิน้ เท่ากับ 32.78 ล้านบาท คิดเป็ น 37.2% ของรายได้จากการ
ขายและบริการ ลดลงจากไตรมาส 2 ของปี ก่อนหน้าซึ่งเท่ากับ 43.31 ล้านบาท ซึ่งสัมพันธ์กับรายได้ท่ีลดลง และสาหรับ
งวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ต้นทุนในการจัดจาหน่าย และค่าใช้จ่ายการบริหาร รวมทัง้ สิน้ เท่ากับ 65.06 ล้านบาท หรือคิด
เป็ น 32.1% ของรายได้จากการขายและบริการ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้า ซึ่งเท่ากับ 92.88 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ น 27.0% ของรายได้จากการขายและการบริการ
สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ท่ีสงู ขึน้ สืบเนื่องมาจากรายได้ท่ีลดลงมากกว่า 40% ซึ่งมากกว่าต้นทุนในการจัดจาหน่าย และ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร เนื่องจากบริษัทมีสดั ส่วนค่าใช้จ่ายคงที่ท่ีสูง และไม่แปรผันตามรายได้ท่ีลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารผันแปรอื่นๆ ลดลง เนื่องจากกลุ่มบริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) ได้มีแผนการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้
รัดกุมขึน้ ตัง้ แต่ภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 เมื่อต้นปี 2563 เป็ นต้นมา
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4) ต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 10.74 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.94 ล้านบาท จากไตรมาส 2 ปี ก่อนหน้า เนื่องจากโครงการ ทีค-สาทร
ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มส่งมอบให้ลกู ค้าเมื่อเดือนกันยายน 2563 ทาให้ตอ้ งบันทึกดอกเบีย้ จ่ายเป็ นต้นทุนทางการเงิน ไม่
สามารถบันทึกเป็ นต้นทุนการก่อสร้างได้ตงั้ แต่ไตรมาส 4 ปี ท่ผี ่านมา รวมทัง้ ได้มีการกลับรายการดอกเบีย้ จ่ายของโครงการ
ทีค-อารีย ์ และกิ่งแก้วเป็ นต้นทุนทางการเงินในงวดนี ้ เนื่องจากมีการชะลอการก่อสร้างโครงการออกไป
สาหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 ต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 17.93 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5.19 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้า
5) ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ และสาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษี เงิน
ได้เท่ากับ 0.35 ล้านบาท เกิดจากการกลับรายการภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ลดลง 3.35 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี ท่ผี ่านมา
6) จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่ เท่ากับ
26.08 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้า ที่มีผลขาดทุนสุทธิฯ เท่ากับ 12.83 ล้านบาท และสาหรับงวด
6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่เท่ากับ 36.72 ล้านบาท
เทียบกับ ผลขาดทุนสุทธิฯ 29.35 ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะธุรกิจจาหน่าย
วัสดุก่อสร้างของบริษัท (ผลการดาเนินงานเฉพาะของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน)) สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี
2564 ยังคงสามารถทากาไรสุทธิได้เท่ากับ 10.67 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ 7.0%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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