บริษัท บิวเดอสมารท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท บิวเดอสมารท จํากัด (มหาชน) (BuilderSmart Public Company Limited) เดิมชื่อบริษัท บิวเดอ สมารท
ดิสทรีบิวชั่น เซนเตอร จํากัด จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2542 เพื่อดําเนินธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑกอสราง
ตกแตงภายในคุณภาพสูงสําหรับสํานักงานและที่อยูอาศัยแบบครบวงจร โดยการทําการตลาดโดยตรงกับผูออกแบบ
ตกแตงภายใน (Interior Designer) และผูรับเหมางานตกแตงภายใน (Interior Contractor) โดยบริษัทจําหนายผลิตภัณฑ
ผานผูรับเหมางานตกแตงภายในสํานักงานและที่อยูอาศัย ดวยรายการสินคากวา 2,000 รายการ
บริ ษั ท มี สํ า นั ก งานใหญ ตั้ ง อยู เ ลขที่ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร และมีสํานักงานสาขา 1 แหงตั้งอยูเลขที่ 35 หมู 3 ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ปจจุบัน
บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบหาลานบาท) มีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 50,000,000 บาท
(หาสิบลานบาท) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 100,000,000 หุน (หนึ่งรอยลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบ
สตางค) โดยทุนจดทะเบียนสวนที่ยังไมไดเรียกชําระจะเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไป
ผลิตภัณฑของบริษัทสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ผลิตภัณฑกอสรางสําหรับงานตกแตงภายใน
(Building Product) อาทิ ผลิตภัณฑยิบซั่ม ระบบโครงคราวผนังและเพดานทีบาร ฉนวนกันความรอน ผลิตภัณฑสีทา
ภายใน เปนตน และผลิตภัณฑเฉพาะดานสําหรับผูออกแบบ (Specified Product) อาทิ ระบบเฟรมอลูมิเนียมสําเร็จรูป
มือจับสแตนเลส บัวยิบซั่ม กระเบื้องปูพื้นและกรุผนัง เปนตน ทั้งนี้ผลิตภัณฑที่บริษัทจําหนายสามารถแบงออกเปน 2 กลุม
ผลิตภัณฑ ดังนี้
1. ผลิตภัณ ฑภายใตลิขสิท ธิ์ตราสิ น คาของบริษัท อาทิ ตราสิน คา ALLOY ตราสิน คา PERMSIN-BSM ตราสิน คา
Ceiling Décor ตราสิ น คา ULTRAWALL ตราสิ น ค า BSM SERVE BOARD เปน ต น ซึ่ง บริ ษั ท เปน ผู จํา หน า ย
ผลิตภัณฑโดยตรง และเนื่องจากผลิตภัณฑกลุมนี้เปนผลิตภัณฑที่รูปแบบที่แตกตาง และโดดเดนในคุณภาพ ทําใหมี
อัตรากําไรตอหนวยคอนขางสูงกวาผลิตภัณฑกลุมอื่น บริษัทอาศัยความแตกตางดานผลิตภัณฑเปนกลยุทธหลักใน
การแขงขันกับคูแขง
2. ผลิตภัณฑภายใตตราสินคาชั้นนําทั้งในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งบริษัทเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ
อาทิ ตราสิ น คา FLETCHER (ประเทศนิว ซีแ ลนด) ตราสิน คา C&A (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ตราสิน คา Norco
(ประเทศออสเตรเลีย) ตราสินคา Pine Solutions (ประเทศออสเตรเลีย) ตราสินคา Thai Gypsum (ประเทศฝรั่งเศส)
ตราสินคา SHERA (ประเทศไทย) ตราสินคา Weber (ประเทศฝรั่งเศส) ตราสินคา DeWALT (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
เปนตน ซึ่งผลิตภัณฑกลุมนี้บริษัทกําหนดราคาขายใกลเคียงกับผูจําหนายรายอื่น โดยบริษัทอาศัยความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑและการบริการเปนกลยุทธหลักในการแขงขันกับคูแขง
ในป 2549 บริษัทมีโครงสรางรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑกอสรางตกแตงภายในและผลิตภัณฑเฉพาะ
ดานสําหรับผูออกแบบ ในสัดสวนประมาณรอยละ 60 และรอยละ 40 ของรายไดรวม ตามลําดับ และสําหรับงวด 9 เดือน
แรกของป 2550 บริษัทมีโครงสรางรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑกอสรางตกแตงภายในและผลิตภัณฑเฉพาะดาน
สําหรับผูออกแบบ ในสัดสวนประมาณรอยละ 70 และรอยละ 30 ของรายไดรวม ตามลําดับ
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ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
รายไดของบริษัทเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 131.27 ลานบาท ในป 2547 เปน 200.05 ลานบาท ในป 2548 และ
275.26 ลานบาท ในป 2549 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 52.40 และ 37.60 ของป 2548 และป 2549 ตามลําดับ
จะเห็นไดวาบริษัทมีรายไดจากการจําหนายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป โดยการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการจําหนายเปนผล
มาจากการเติบโตทั้งของยอดการจําหนายผลิตภัณฑกอสรางสําหรับตกแตงภายใน (Building Product) และผลิตภัณฑ
เฉพาะดานสําหรับผูออกแบบ (Specified Product) ซึ่งการเติบโตของการจําหนายผลิตภัณฑกอสรางตกแตงภายในป
2549 เทากับรอยละ 29.51 จากป 2548 และการเติบโตของการจําหนายผลิตภัณฑเฉพาะดานสําหรับผูออกแบบป 2549
เทากับรอยละ 51.07 จากป 2548 ทั้งนี้ บริษัทมีรายไดรวมในป 2547-2549 เทากับ 131.59 ลานบาท 200.48 ลานบาท
และ 276.11 ลานบาท ตามลําดับ โดยรายไดอื่นของบริษัท ประกอบดวย คาสมัครสมาชิกลูกคาประเภท Club Card
ดอกเบี้ยรับเงินฝากออมทรัพย และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
สําหรับรายไดงวด 9 เดือนแรกของป 2550 บริษัทมีรายไดจากการจําหนายเทากับ 242.97 ลานบาท และมี
รายไดรวมเทากับ 243.71 ลานบาท
สัดสวนตนทุนขายในป 2547-2549 เทากับรอยละ 70.68 รอยละ 74.96 และรอยละ 75.22 ของรายไดรวม
ตามลําดับ จะเห็นไดวาบริษัทมีอตั ราสวนตนทุนขายเทียบกับยอดรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป ทั้งนี้เปนผลมาจากการ
ที่สัดสวนการจําหนายผลิตภัณฑกอสรางสําหรับตกแตงภายใน (Building Product) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัดสวนการ
จําหนายผลิตภัณฑเฉพาะดานสําหรับผูออกแบบ (Specified Product) ซึ่งกลุมผลิตภัณฑกอสรางสําหรับตกแตงภายในมี
ตนทุนขายสูงกวาผลิตภัณฑเฉพาะดานสําหรับผูออกแบบ แตทั้งนี้บริษัทยังสามารถรักษาระดับอัตราตนทุนขายเมื่อ
เปรียบเทียบกับรายไดจากการจําหนายของผลิตภัณฑแตละประเภทใหอยูในระดับที่สม่ําเสมอเมื่อเทียบกับปที่ผานมา
ในป 2547–2549 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารคิดเปนรอยละ 22.81 รอยละ 17.60 และรอยละ
17.62 ของรายไดรวม ตามลําดับ จะเห็นไดวาอัตราสวนคาใชจายในการขายและบริหารเทียบกับรายไดรวมในป 25482549 อยูในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งเปนผลมาจากการควบคุมคาใชจายในการขายและบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2550 บริษัทมีตนทุนขายเทากับ 194.37 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.76 ของ
รายไดรวม และมีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 41.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.11 ของรายไดรวม
บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนในป 2547-2549 เทากับรอยละ 29.15 รอยละ 24.88 และรอยละ 24.55 ของรายได
จากการจําหนาย ตามลําดับ ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนลดลงเล็กนอย ทั้งนี้เปนผลมาจากการที่สัดสวนการจําหนายผลิตภัณฑ
กอสรางสําหรับตกแตงภายใน (Building Product) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัดสวนการจําหนายผลิตภัณฑเฉพาะดานสําหรับ
ผูออกแบบ (Specified Product) ซึ่งกลุมผลิตภัณฑกอสรางสําหรับตกแตงภายในมีกําไรขั้นตนต่ํากวาผลิตภัณฑเฉพาะ
ดานสําหรับผูออกแบบ
สําหรับอัตรากําไรสุทธิของบริษัทในป 2547-2549 เทากับรอยละ 4.49 รอยละ 5.01 และรอยละ 4.76 ของรายได
จากการจําหนาย ตามลําดับ โดยมีอัตรากําไรสุทธิอยูในระดับที่ใกลเคียงกันตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
สําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2550 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 20.24 ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2549
ที่ผานมา เนื่องจากโครงสรางรายไดจากกลุมผลิตภัณฑภายใตลิขสิทธิ์ตราสินคาของบริษัทมีสัดสวนลดลงจากประมาณ
รอยละ 40 ในป 2549 เหลือประมาณรอยละ 30 สําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2550 ซึ่งกลุมผลิตภัณฑดังกลาวมีอัตรา
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กําไรขั้นตนสูงกวากลุมผลิตภัณฑที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนาย และมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 1.85 ซึ่งจะเห็นวาบริษัทมี
อัตรากําไรสุทธิลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549 ที่ผานมา เนื่องจากบริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น อาทิ
คาใชจายในการออกงานสถาปนิก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งคาใชจายที่ไมใชคาใชจายปกติของธุรกิจ อาทิ คาใชจาย
เกี่ยวกับการรวมลงทุนของกองทุนรวมฯ คาใชจายเกี่ยวกับการเตรียมนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่ง
คาใชจายที่ไมใชคาใชจายปกติของธุรกิจคิดเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 6.20 ลานบาท
สินทรัพ ยรวมในป 2547-2549 เทา กับ 47.26 ลานบาท 86.72 ลานบาท และ 108.62 ลานบาท ตามลํา ดับ
โดยการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพ ยรวมเปนผลมาจาก การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียน อาทิ ลูกหนี้การค า สินคา
คงเหลือ เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายในแตละปอยางตอเนื่อง และการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียน อาทิ
อุปกรณสํานักงาน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ สําหรับสินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เทากับ 149.45
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 40.83 ลานบาท โดยเปนการเพิ่มขึ้นของเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน และ
เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน เนื่องจากมีเงินสดรับจากการขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกกองทุนรวมฯ และกลุมผูถือ
หุนเดิม การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขาย และการเพิ่มขึ้นของอุปกรณที่
บริษัทลงทุนซื้อเพิ่มในป 2550
หนี้สินรวมของบริษัทในป 2547-2549 เทากับ 31.89 ลานบาท 61.31 ลานบาท และ 70.07 ลานบาท ซึ่งการ
เพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน อาทิ การเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาเนื่องจากการ
จัดซื้อผลิตภัณฑมากขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของยอดการจําหนาย และการเพิ่มขึ้นของเงินกูเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินรวมทั้งเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน เพื่อนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทมีภาระหนี้สินระยะยาวอยูคอนขางนอย โดยมีหนี้สินระยะยาวในป 2547-2549 เทากับ 2.88 ลานบาท
2.23 ลานบาท และ 0.97 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับหนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีมูลคาเทากับ
91.90 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 21.83 ลานบาท โดยเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา เพื่อรองรับ
การเติบโตของยอดการจําหนายเปนสําคัญ
สวนของผูถือหุนในป 2547-2549 บริษัทมีสวนของผูถือหุนเทากับ 15.37 ลานบาท 25.41 ลานบาท และ 38.55
ลานบาท ตามลําดับ โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนเปนผลมาจากการดําเนินงานของบริษัทที่มีการทํากําไร
โดยตอเนื่องและสงผลใหบริษัทมีกําไรสะสมเพิ่มขึ้นในแตละป สําหรับอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 25472549 มีคาเทากับ 2.07 เทา 2.41 เทา และ 1.82 เทา ตามลําดับ ซึ่งจัดไดวาบริษัทมีฐานะทางการเงินและโครงสราง
เงินทุนอยูในเกณฑที่ดี สําหรับสวนของผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีคาเทากับ 57.55 ลานบาท โดย
การเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนจํานวน 19.00 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับวันสิ้นป 2549 เปนผลมาจากการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนโดยกลุมผูถือหุนเดิมจํานวน 37.00 ลานบาท ในขณะเดียวกันบริษัทมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน
35.00 ลานบาท รวมทั้งการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากการขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกกองทุนรวมฯ จํานวน 12.50 ลานบาท
และกําไรสุทธิงวด 9 เดือนแรกของป 2550 จํานวน 4.50 ลานบาท
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บริษัท บิวเดอสมารท จํากัด (มหาชน)

โครงการในอนาคต
โครงการในอนาคตของบริษัท สรุปไดดังนี้
1) โครงการเปดศูนยจําหนายผลิตภัณฑและบริการแกลูกคาในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และเขตจังหวัด
ปริมณฑลรอบนอก ประมาณปละ 1-2 สาขา เพื่อใหครอบคลุมกลุมลูกคาเปาหมาย รวมถึงการใหบริการที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการจัดสงผลิตภัณฑและ
ระบบโลจิสติกส ซึ่งคาดวาบริษัทจะสามารถเปดสาขาแหงใหมไดภายในป 2551 ในเบื้องตนไดกําหนดขนาดพื้นที่ของศูนย
จําหนายผลิตภัณฑแตละสาขาประมาณ 4,000-5,000 ตารางเมตร โดยกําหนดงบลงทุนไวประมาณ 20 ลานบาทตอสาขา
แตอยางไรก็ตามการขยายสาขาแหงใหมอาจจะเกิดความลาชาจากแผนงานที่กําหนด
มูลคาการลงทุนอาจจะเกินจาก
งบประมาณลงทุนที่กําหนดไว ผลงานดําเนินงานและ/หรือผลตอบแทนของโครงการไมเปนไปตามที่บริษัทคาดหวัง
2) การเพิ่มผลิตภัณฑใหหลากหลายมากขึ้น โดยการสรรหาผลิตภัณฑกอสรางตกแตงภายในใหม ภายใต
ลิขสิทธิ์ตราสินคาชั้นนําจากตางประเทศเพิ่มเติม อาทิ ระบบประตูหนาตาง ภายใตลิขสิทธิ์ตราสินคา FLETCHER ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมเปนอันดับ 1 ของประเทศนิวซีแลนด และพรมปูพื้นที่มีคุณสมบัติพิเศษในการปองกันความ
เปยกชื้นซึ่งนิยมใชในโรงพยาบาล ภายใตลิขสิทธิ์ตราสินคา C&A ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน โดยกําหนดงบลงทุนดาน
การตลาดสําหรับผลิตภัณฑใหม ในป 2551 และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑและบริหารคลังสินคารวม
ทั้งสิ้นประมาณ 30 ลานบาท
3) โครงการขยายตลาดไปยังตางประเทศ โดยในเบื้องตนบริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจตางประเทศใน
รูปแบบการแตงตั้งตัวแทนจําหนายที่มีศักยภาพในประเทศที่จะไปขยายตลาด เพื่อเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑกอสราง
ตกแตงภายในภายใตลิขสิทธิ์ตราสินคาของบริษัท บริษัทมีแผนที่จะขยายตลาดตางประเทศไปยังประเทศอินเดีย และ
ประเทศเวียดนาม เนื่องจากเห็นวาทั้ง 2 ประเทศที่กลาวมามีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจคอนขางสูงในแถบภูมิภาค
เอเชีย แตอยางไรก็ตาม โครงการขยายตลาดไปยังตางประเทศอาจจะลาชากวาแผนงานที่กําหนดไวหรืออาจจะไมไดรับ
ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง เนื่องจากปจจัยตางๆ อาทิ ภาวะการแขงขันในตลาดตางประเทศ เงื่อนไขการคาและภาษีของ
การเปดเขตการคาเสรี (Free Trade Area) แบบทวิภาคีระหวางประเทศไทยกับประเทศที่บริษัทจะขยายตลาดไป เปนตน
สรุปขอมูลหลักทรัพยที่เสนอขาย
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบหาลานบาท) มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 50,000,000 บาท
(หาสิบลานบาท) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 100,000,000 หุน (หนึ่งรอยลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบ
สตางค) โดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 มีมติใหบริษัทเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ตอประชาชนทั่วไปจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) (การเสนอขายหุนสามัญของบริษัทไมไดมีการจัดสรรหุนใหแก
ประชาชนในวงกวาง เนื่องจากจํานวนหุนที่เสนอขายมีจํานวนจํากัด) คิดเปนสัดสวนรอยละ 33.33 ของจํานวนหุนที่เรียก
ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ กําหนดราคาเสนอขายหุนละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค) โดยทํา
การเสนอขายระหวางวันที่ 4-6 กุมภาพันธ 2551 บริษัทมีวัตถุประสงคในการใชเงินที่ไดจากการระดมทุนเพื่อเปดศูนย
จําหนายผลิตภัณฑและบริการแกลูกคาในพื้นที่รอบนอกจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล และใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงคที่จะนําหุนสามัญของบริษัทเขาเปนหลักทรัพ ยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายหลังจากที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปจากสํานักงาน
ก.ล.ต. เรียบรอยแลว
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
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