บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป
บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “บางกอก เดค-คอน”) เดิมชื่อ บริษัท บางกอกวูดเดนบิสิเนส จํากัด กอตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2535 ดวยทุนจดทะเบียน 25 ลานบาท โดยผูเริ่มกอตั้งไดแกนางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
และ
ครอบครัว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรโตะตูและเฟอรนิเจอรไมยางพาราทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ภายใตตราสินคา “I-Relax” โดยในป 2536 บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจรับเหมาตกแตงภายใน และในป 2543 บริษัทได
เริ่มลดงานผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรมาเปนรับเหมาตกแตงภายในอยางเต็มตัว เนื่องจากธุรกิจการผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอร
ไดรับผลกระทบจากสินคานําเขาราคาถูกจากประเทศจีนทําใหบริษัทไมสามารถแขงขันในเรื่องราคาได โดยในเดือนธันวาคม 2547
บริษัทไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปน 150 ลานบาท เพื่อขยายกําลังการผลิตและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใน
บริษัท และในเดือนเมษายน 2552 และ เดือนกันยายน 2553 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว อีก 40 ลานบาท และ 70
ลานบาท เปน 190 ลานบาท และ 260 ลานบาท ตามลําดับ เพื่อขยายกําลังการผลิตและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และ เมื่อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน พรอมทั้งไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 90
ลานบาทเปน 350 ลานบาท เพื่อเสนอขายหุนสวนที่เพิ่มทุนตอประชาชนภายหลังจากที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพย
ปจจุบันกลุมครอบครัวรัตนสุวรรณชาติ เปนผูถือหุนใหญและผูบริหารหลักของบริษัท โดย ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 มีสัดสวนการ
ถือหุนรวมกันรอยละ 98.81 และ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับประชาชนจะมีสัดสวนการถือหุนลดลงเหลือ รอยละ
73.40 ของทุนชําระแลว
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
บริษัทดําเนินธุรกิจรับเหมาตกแตงภายในอาคาร ประเภทคอนโดมิเนียม โรงแรม สํานักงาน หางสรรพสินคา มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ เปนตน ทั้งนี้ ในการรับเหมางานตกแตงภายในนั้น บริษัทจะรับผิดชอบตั้งแตการจัดหาวัสดุ
อุปกรณเพื่อนํามาผลิตชิ้นงานเองสําหรับปอนใหโครงการ การจัดหาอุปกรณและเฟอรนิเจอรสําเร็จรูป
เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
รวมถึงดูแลรับผิดชอบขั้นตอนการกอสรางและติดตั้งจนกวาโครงการจะเสร็จสมบูรณ โดยกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท คือ
หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนทั่วไป โดยในชวง ป 2553 – ป 2555 ที่ผานมาบริษัทไดรับคัดเลือกโดยชนะการ
ประกวดราคาจากหนวยงานตางๆ ดังกลาวขางตน เชน โครงการศูนยราชการกรุงเทพฯ ดําเนินการโดย กรมธนารักษฯ, โครงการ
อาคารเรียนและโรงอาหาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, โครงการ อาคารสํานักงาน บริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.สผ.”) ,
ศูนยสงเสริมสุขภาพ ของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”), โครงการอาคารสํานักงานกรุงไทยพานิชประกันภัย เปนตน ทั้งนี้
ในชวงระหวาง 3 ป ตั้งแต ป 2553-2555 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการรับเหมาตกแตงภายในจํานวน 425.36 ลานบาท 363.21
ลานบาท และ 866.41 ลานบาท ตามลําดับ
นอกจากนี้ บริษัทยัง มีรายไดเสริมจากการขายซึ่งมาจากการผลิตและ จัดจําหนายเฟอรนิเจอรสําเร็จรูปตามคําสั่งซื้อลูกคาอีกดวย
เชน โตะ เกาอี้ ตูเอกสาร ชั้นวางหนังสือ ตามแบบที่บริษัทมีอยูเพื่อขายแกลูกคา เดิมทั้งในตางประเทศและภายในประเทศที่เคยสั่ง
ผลิต ในอดีต ทั้งนี้ บริษัทมีรายไดจากการขายในป 2553 คิดเปนมูลคา 5.94 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 1.30 ของรายไดรวม
ทั้งหมด โดยในป 2554 และ 2555 บริษัทไมมีรายไดจากการขาย
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ปจจุบันบริษัทไมมีบริษัทยอยหรือบริษัทรวมแตอยางใด
โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท
โครงสรางรายได
รายไดตามสัญญาตกแตงภายใน
รายไดจากการขาย
รวมรายไดหลัก
รายไดอื่น ๆ1
รายไดรวม

2553
ลานบาท
425.37
5.94
431.30
25.71
457.01

2554
รอยละ
93.08
1.30
94.37
5.63
100.00

ลานบาท
363.21
363.21
1.75
364.96

2555
รอยละ
99.52
99.52
0.48
100.00

ลานบาท
866.41
866.41
76.74*
943.14

รอยละ
91.86
91.86
8.14
100.00

หมายเหตุ: 1 รายไดอื่น ๆ ประกอบดวย รายไดคาสินไหมทดแทน รายไดจากการขายเศษวัสดุ กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายทรัพยสิน
เปนตน
* ในป 2555 บริษัทมีรายไดคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณน้ําทวมซึ่งเปนรายไดจากรายการพิเศษ (Extraordinary Item) ที่ไมไดเกิดจากการประกอบธุรกิจของ
บริษัท

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
จากการประกอบธุรกิจของบริษัท ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทหรือการลงทุนของผู
ลงทุน สามารถสรุปได ดังนี้
ความเสี่ยงในสวนธุรกิจรับเหมาตกแตงภายใน
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ
บริษัทดําเนินธุรกิจใหบริการรับตกแตงภายในจากลูกคานอยราย และ ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมาตั้งแตป 2553 - 2555 ในแตละ
ปจะมีลูกคาหลักที่เปนโครงการขนาดใหญ ทําใหมีรายไดจากลูกคารายใดรายหนี่งสูงเกินรอยละ 30 ของรายไดจากการใหบริการ
โดยในป 2553 บริษัทมีรายไดจากโครงการของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) คิดเปนสัดสวนรอยละ 49.24 ของรายไดจาก
การใหบริการทั้งหมด ในป 2554 บริษัทไมมีรายไดจากลูกคารายใดที่มีมูลคาสูงเกินกวารอยละ 30 ของรายไดจากการใหบริการ
ทั้งหมด โดยรายไดจากโครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) ถือเปนรายไดที่มีสัดสวนสูงที่สุดคิดเปนรอยละ
19.04 ของรายไดจากการใหบริการทั้งหมด และ ในป 2555 บริษัทมีรายไดจากโครงการของบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จํากัด และ
โครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) คิดเปนสัดสวนรอยละ 33.54 และ 34.31 ของรายไดจากการใหบริการ
ทั้งหมด ตามลําดับ ดังนั้น หากภาวะเศรษฐกิจอยูในภาวะถดถอยหรือชะลอตัว หรือกรณีที่มีการจํากัดงบประมาณของหนวยงาน
ราชการ อาจจะทําใหบริษัทไมสามารถหาลูกคาโครงการขนาดใหญไดตอเนื่องซึ่งจะกระทบตอรายไดของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการกระจายกลุมลูกคาไปยังลูกคาหนวยงานราชการและเอกชนใหมีจํานวนรายมากขึ้น ทั้งนี้ใน
รอบ 3 ปที่ผานมา ตั้งแตป 2553-2555 บริษัทมีจํานวนลูกคารวมทั้งสิ้น 13 ราย, 17 ราย และ 25 รายตามลําดับ

สวนที่ 1 หนา 2

บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)

ความเสี่ยงดานความตอเนื่องของรายได
โดยลักษณะการรับงานของบริษัทผานการประมูลงานเปนหลัก โดยรายไดเฉลี่ยของบริษัทในชวง 3 ปที่ผานมา ตั้งแตป 25532555 บริษัทมีรายไดที่มาจากการประมูลงานคิดเปนสัดสวนรอยละ 66 ของรายไดทั้งหมด ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากการมีรายได
ไมตอเนื่องหากบริษัทไมสามารถชนะการประมูลงานใหมๆ ได ดังนั้น บริษัทอาจมีรายไดลดนอยลงหรือไมตอเนื่อง ทําใหผล
ประกอบการของบริษัทไมเปนไปตามเปาหมาย
ความเสี่ยงจากการไดรับชําระหนี้ลาชา
บริษัทรับเหมางานตกแตงภายในทั้งงานของสวนราชการและบริษัทเอกชน ซึ่งเงื่อนไขการชําระเงินจะระบุในสัญญาชัดเจน อยางไรก็
ตาม ที่ผานมา บริษัท ประสบกับ ปญหาการไดรับการชําระเงินลาชาในบางโครงการทั้ง จากสวนราชการและบริษัทเอกชน โดยการ
เรียกเก็บเงินจากหนวยงานราชการจะมีปญหาดานความลาชาในการลงนามเพื่อรับมอบงานจนถึงขั้นตอนการขออนุมัติการจายเงิน
และในบางกรณี อาจเกิดจากสวนงานเพิ่มเติม ที่เปนเอกสารการจางงานเพิ่มเติมจากสัญญาตนฉบับ จึงทําให ขั้นตอนการตรวจสอบ
เอกสารนานขึ้นและ การรับมอบงานลาชา สําหรับการเรียกเก็บเงินจากหนวยงานภาคเอกชนลาชาอาจเกิดจากฐานะการเงินของผู
วาจางซึ่งไมอยูในสถานะที่จะสามารถชําระเงินได และถึงแมวาบริษัทจะมีสัญญาวาจางที่จะสามารถฟองรองคาเสียหายได บริษัทก็
จะยังคงมีความเสี่ยงที่จะไดรับชําระเงินไมครบตามจํานวน ทั้งนี้ การที่บริษัทไดรับชําระหนี้ลาชาจะทําใหบริษัท มีอายุลูกหนี้การคา
หรือรายไดคางรับเปนเวลานานและอาจสงผลตอสภาพคลองทางการเงิน บริษัท และยัง เปนการเสียโอกาสที่บริษัทจะนําเงินที่ไดรับ
ชําระไปใชสําหรับเปนเงินหมุนเวียนในโครงการอื่น นอกจากนี้ บริษัทจะตองทําการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การคาหรือ
รายไดคางรับดังกลาวซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท
ความเสี่ยงจากการที่ผูวาจางชําระเงินไมครบตามจํานวน
ในงานใหบริการรับเหมาตกแตงภายในบริษัทอาจไดรับเงินไมครบเต็มตามจํานวนที่ระบุไวในสัญญาโดยผูวาจางอาจมีการเจรจา
ตอรองเมื่องานตกแตงใกลเสร็จ หรือ เมื่องานเสร็จเปนที่เรียบรอยแลวและพรอมสงมอบ ซึ่งบางกรณีบริษัทไดมีการรับรูรายไดไป
แลวจึงทําใหเกิดเปนสวนลดมูลคางานขึ้น และ ในกรณีที่บริษัทยังไมไดทําการรับรูรายไดก็จะทําใหบริษัทไดรับเงินไมครบหรือรับรู
รายไดไมครบตามจํานวนที่ไดระบุไวในสัญญาวาจาง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทมีการ
ทยอยเบิกจายงวดงานตามความเปนจริงเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกตอรอง
ความเสี่ยงเรื่องคาปรับจากการทํางานลาชากวากําหนด
ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ตั้งแตป 2553-2555 บริษัทมีงานที่สงมอบไมเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา จํานวน 8
โครงการ โดยสวนหนึ่งเปนงานที่ตองสงมอบในชวงปลายป 2554 ถึง ป 2555 ซึ่งเปนชวงเวลาที่เกิดเหตุอุทกภัยน้ําทวม อยางไรก็
ตาม บริษัทสามารถเจรจาขอยกเวนคาปรับ และ ขยายระยะเวลาในการสงมอบงานออกไปได เนื่องจากลูกคาทั้งหมดเขาใจถึง
สถานการณที่ไมสามารถควบคุมไดซึ่งเปนเหตุสุดวิสัย
โดยโครงการที่บริษัทไดรับการขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานออกไป
เนื่องจาก เหตุน้ําทวมมีทั้งสิ้น 4 โครงการ สําหรับโครงการที่เหลืออีก 4 โครงการอยูภายใตความรับผิดชอบของบริษัท ซึ่งบริษัทไดทํา
การจายชําระเงินคาปรับสําหรับโครงการที่ลาชาดังกลาวทั้งหมดคิดเปนจํานวนเงินรวมกันทั้งสิ้น 1.27 ลานบาท
ความเสี่ยงจากการควบคุมตนทุนไมเปนไปตามเปาหมายและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บริษัทจะตองสั่งซื้อและติดตั้งวัสดุอุปกรณจํานวนมาก จึงอาจประสบปญหาในการควบคุมตนทุน ทั้งในสวนที่เกิดจากการใชวัสดุที่
มากเกินไปและจากการใชวัสดุที่แพงกวาประมาณการ ซึ่งอาจเกิดจากการประมาณการตนทุนที่ผิดพลาด หรือการควบคุมราคา
สั่งซื้อและปริมาณการใชวัสดุที่ไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งความเสียหายดังกลาวจะกระทบตอผลการดําเนินการของบริษัท
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ความเสี่ยงจากการแขงขันสูงในอุตสาหกรรม
ธุรกิจใหบริการรับตกแตงภายในมีผูประกอบการจํานวนมาก ตั้งแตรายเล็กที่มีพนักงานเพียง 5-10 คน จนถึงราย
ใหญที่มีพนักงานมากกวา 200 คน เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ไมมีขอจํากัดในการเขามาดําเนินธุรกิจ (Barrier to Entry) ดังนั้นจึง
เปนธุรกิจทีมีการแขงขันคอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ําผูใหบริการรับเหมาแตละรายจะใชนโยบาย
แขงขันดานราคาในการประมูลงาน เพื่อใหมีกระแสเงินสดรับเพียงพอตอคาใชจายคงที่ที่บริษัทแบกรับซึ่งอาจสงผลใหผล
ประกอบการของผูดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ลดต่ําลง
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานและบุคลากร
แรงงานเปนปจจัยหลักของธุรกิจกอสรางตกแตงภายใน และมีผลตอความสามารถของบริษัทที่จะสงมอบโครงการใหตรงตาม
สัญญา ถึงแมวา บริษัทมีนโยบาย จะจางงานตอแกผูรับเหมาชวงเปนสวนใหญ เชน งานวางระบบ งานชางไม ชางสี ชางฝา ชาง
กระเบื้อง ชางประปา ชางไฟ เปนตน แตบริษัทก็มีการใชแรงงานของบริษัทเองในโรงงาน เชน งานผลิตเฟอรนิเจอรหรือชิ้นงาน และ
สงคนงานในโครงการบางสวน เชน การเก็บงานในระหวางการกอสรางและกอนการสงมอบใหลูกคา ซึ่งบางครั้ง บริษัท อาจประสบ
ปญหาขาดแคลนแรงงานชวงเทศกาล หรือการลาออกของคนงาน และอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทได
ความเสี่ยงจากอุทกภัย
เนื่องจากที่ตั้งสํานักงานและ โรงงานของบริษัทอยูในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเปนพื้นที่เสียงจากภัยน้ําทวม โดยในชวงปลายป 2554 ที่
ผานมา บริษัทไดประสบกับเหตุอุทกภัยน้ําทวม โดยน้ําไดเขาทวมพื้นที่ตั้งของ สํานักงาน และ โรงงาน ทําใหทรัพยสินของบริษัท
ไดรับการเสียหาย อยางไรก็ตาม บริษัท ไดทําการประกันภัยครอบคลุมมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงไมไดรับความเสียหายตอ
ทรัพยสินสูงมากนัก ทั้งนี้ ภายหลังจากเหตุการณดังกลาวบริษัทไดทําการกอสรางคันกําแพงกั้นน้ําลอมรอบบริเวณตัวโรงงานโดยคัน
กําแพงดังกลาวมีความลึกจากพื้นดินลงไปราว 1 เมตร พรอมรองทางระบายน้ําออก เพื่อปองกันน้ําที่ไหลรอดมาจากใตดิน และ อยู
พนสูงจากพื้นดินอีกราว 3 เมตร เพื่อปองกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทรัพยสินภายในโรงงาน รวมทั้งจัดใหมีอุปกรณในการระบาย
น้ําอยางเพียงพอ อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีการทําประกันภัยเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากภัยตางๆ ซึ่งรวมถึง
อุทกภัยเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุน้ําทวม โดยบริษัทมีวงเงินทุนประกันภัยรวมจํานวน 180.90 ลานบาท คุมครองความ
เสี่ยงจากอุทกภัยและภัยพิบัติอื่นๆ จํานวน 24.79 ลานบาท ซึ่งยังไมครอบคลุมมูลคาทรัพยสินของบริษัท เนื่องจาก ภายหลังจาก
เหตุการณน้ําทวมบริษัทประกันภัยมีนโยบายที่ไมรับการประกันภัยดังกลาวในจํานวนที่สูงมากเพียงพอที่จะสามารถชดเชยความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินการทําประกันภัยคุมครองอุทกภัยเพิ่มเติมเพื่อใหครอบคลุมมูลคาทรัพยสิน
ตอไป
ความเสี่ยงผูลงทุน
ความเสี่ยงดานการบริหาร การจัดการ (กรณีมีผูถือหุนรายใหญเกิน 50%)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 กลุมครอบครัวรัตนสุวรรณชาติ ถือหุนรวมกันในบริษัทรอยละ 9 8.81 ของทุนชําระแลว ถึงแมวาภายหลัง
การเสนอขายหุนตอประชาชน จะทําใหสัดสวนการถือหุนลดลงเหลือรอยละ 73. 40 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว กลุมรัตนสุวรรณ
ชาติยังคงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตอง
ใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน
ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนรายใหญเสนอได
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ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
ตารางสรุปงบการเงินที่ใชในการวิเคราะห
งบการเงิน
งบการเงินตรวจสอบประจําป สําหรับงวดบัญชี
12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
งบการเงินตรวจสอบประจําป สําหรับงวดบัญชี
12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
งบการเงินตรวจสอบประจําป สําหรับงวดบัญชี
12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ผูสอบบัญชี

สํานักงานสอบบัญชี
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส

นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174

จํากัด
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส

นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526

จํากัด
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส

นางวราภรณ วรธิติกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

จํากัด

ตารางโครงสรางรายไดระหวางป 2553-2555
โครงสรางรายได
รายไดจากการใหบริการตกแตงภายใน
รายไดจากการขาย

31 ธันวาคม 2553
ลานบาท

31 ธันวาคม 2554

รอยละ

ลานบาท

31 ธันวาคม 2555

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

425.36

93.08

363.21

99.52

866.41

91.87

5.94

1.30

-

-

-

-

-

-

-

-

75.39

7.99

25.71

5.62

1.75

0.48

1.34

0.14

457.01

100.00

364.96

100.00

969.14

100.00

รายไดจากคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณน้ํา
ทวม
รายไดอื่น ๆ
รายไดรวม
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(1) รายไดจากการใหบริการตกแตงภายใน
รายไดจากการใหบริการตกแตงภายใน คือ รายไดจากการรับเหมาตกแตงภายในอาคารรวมถึงงานตอเติมปรับปรุงประเภท
สํานักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม หางสรรพสินคา หนวยงานราชการ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เปนตน ทั้งนี้ บริษัทมีรายไดจาก
การใหบริการตกแตงภายในป 2553 – ป 2555 จํานวน 425.36 ลานบาท 363.21 ลานบาท และ 866.41 ลานบาท ตามลําดับ โดย
ในป 2554 รายไดจากการใหบริการตกแตงภายในลดลงจํานวน 62.16 ลานบาท คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 14.61 เมื่อเทียบกับ
ป 2553 เนื่องจากบริษัทประสบกับปญ หาอุทกภัยในไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 ของป 2554 สงผลใหบริษัทไมสามารถทํางานได
ดังนั้น บริษัทจึงไมสามารถรับรูรายไดจากการใหบริการตกแตงภายในได สําหรับในป 2555 รายไดจากการใหบริการตกแตงภายใน
ของบริษัทเพิ่มขึ้นจํานวน 503.20 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 138.54 เมื่อเทียบกับป 2554 ซึ่งการรับรูรายไดในป
2555 สวนใหญมาจาก 2 โครงการ ไดแก โครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส) และ โครงการของบมจ.
อุตสาหกรรมนมไทย คิดเปนจํานวนเงินรวมกันทั้งสิ้น 587.89 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 67.85 ของรายไดรวม
(2) รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายของบริษัทเปนรายไดจากการขายเฟอรนิเจอรประเภทไมสําเร็จรูปตามคําสั่งซื้อของลูกคา เชน โตะรับแขก เกาอี้
ชั้นวางของ ตูยางพารา เปนตน โดยบริษัทมีรายไดจากการขายในป 2553 เทากับ 5.94 ลานบาท ในขณะที่ตั้งแตป 2554 เปนตนมา
บริษัทไมมีรายไดจากการขาย ทั้งนี้ รายไดจากการขายในป 2553 คิดเปนรอยละ 1.30 ของรายไดรวม
(3) รายไดอื่น
บริษัทมีรายไดอื่นในป 2553 – ป 2555 เทากับ 25.71 ลานบาท 1.75 ลานบาท และ 1.34 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 6.04
รอยละ 0.48 และรอยละ 0.16 ของรายไดจากการใหบริการตกแตงภายใน โดยในป 2553 บริษัทมีสัดสวนดังกลาวคอนขางสูง
เนื่องจากสาเหตุหลักตางๆ ดังตอไปนี้ เชน (1) การกลับรายการสํารองคาเผื่อการดอยคาสําหรับสินทรัพยจํานวน 12.97 ลานบาท
เนื่องจากมีขอบงชี้วาราคาตลาดของสินทรัพยนั้น (ที่ดิน) เพิ่มขึ้น บริษัทจึงตองกลับรายการดังกลาวเพื่อบันทึกบัญชีของสินทรัพยนั้น
ดวยราคาทุนเดิม (2) กําไรจากการตัดเจาหนี้เงินประกันผลงานคางนานจํานวน 6.52 ลานบาท เนื่องจากเจาหนี้รายดังกลาวหลาย
รายรวมกันไมมารับเงินคืนภายหลังจากการติดตามทวงถามแลว และ (3) รายการหนี้สูญรับคืน สุทธิจากการตัดจําหนายรายไดคาง
รับจํานวน 3.75 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดรับชําระเงินคืนภายหลังจากที่ตัดหนี้ดังกลาวเปนหนี้สูญแลว เปนตน ทั้งนี้ ในชวง 3 ป ที่
ผานมาบริษัทสามารถบริหารการติดตามทวงหนี้จากลูกคาไดเปนอยางดีจึงทําใหบริษัทไดรับชําระคืนคาสินคาและบริการในสวนที่
คาดวาจะไมไดรับชําระคืนแลว ทั้งนี้ รายไดอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในป 2554 และ 2555 มาจากดอกเบี้ยเงินฝาก, การขายเศษวัสดุ, เงิน
ชวยเหลือจากเหตุการณน้ําทวม เปนตน
(4) รายไดจากคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณน้ําทวม
ในป 2555 บริษัทมีรายไดที่นอกเหนือไปจากการดําเนินธุรกิจหลักอยูคือ รายไดจากคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณน้ําทวม
เนื่องจากจากผลของอุทกภัยในป 2554 ทําใหบริษัทไดรับความเสียหายจากเหตุการณดังกลาวตอสินคาคงเหลือและสินทรัพยที่มี
ตัวตนบางสวน อยางไรก็ตาม บริษัทไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยกับบริษัทประกันภัยแหงหนึ่ง ตอมาในป 2555
บริษัทไดรับเงินชดเชยดังกลาวแลวทั้งหมดและรับรูรายไดในงบกําไรขาดทุนคิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
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รอยละ 7.99 ของรายไดรวมทั้งหมด โดยรายไดดังกลาวถือเปนรายไดจากรายการพิเศษ ( Extraordinary Item) ที่ไมเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานปกติของบริษัท
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป
บริษัทมีกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป 2553 – ป 2555 จํานวน 24.69 ลานบาท (23.62) ลานบาท และ 169.57 ลานบาท ตามลําดับ
คิดเปน อัตรากําไร (ขาดทุน)สุทธิ รอยละ 5.40 รอยละ (6.47) และรอยละ17.49 ตามลําดับ
ในป 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิ 24.69 ลานบาท โดยมีสาเหตุที่สําคัญมาจากรายไดอื่นๆ ซึ่งไมเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจโดยตรง
ของบริษัท ไดแก การกลับรายการสําหรับคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 12.97 ลานบาท การตัดเงินประกันเจาหนี้ผลงานคางนาน
6.52 ลานบาท การกลับสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในขณะที่บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานปกติกอนภาษีจํานวน 7.42 ลาน
บาท ซึ่งเปนจํานวนที่ไมสูงมาก เนื่องจากใน ป 2553 บริษัทมีการลดมูลคางานในโครงการแหงหนึ่ง (โครงการสาทรเฮอริเทจ) เปน
เงินจํานวน 14.66 ลานบาท
ในป 2554 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ เนื่องจากการที่รายไดคาบริการตกแตงภายในของบริษัทลดลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับป
2553 จากเหตุการณอุทกภัยในไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 ของป 2554 สงผลใหบริษัทไมสามารถทํางานได ดังนั้น บริษัทจึงไม
สามารถรับรูรายไดจากการใหบริการตกแตงภายในได อีกทั้ง บริษัทยังตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอีกจํานวน 26.27 ลานบาท
(โครงการ ลา รอยัล บีท ) สงผลใหบริษัทมีขาดทุนกอนภาษีเงินไดจํานวน 12.73 ลานบาท ทั้งนี้ ในกรณีทั่วไปบริษัทที่มีขาดทุนกอน
ภาษีเงินจะไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคคล อยางไรก็ตาม ในแงของการคํานวณภาษีนั้น คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 26.27 ลาน
บาท ไมสามารถนับรวมเปนคาใชจายทางภาษีได อีกทั้งบริษัทยังมีคาความเสียหายจากเหตุการณน้ําทวมที่ยังอยูในระหวางขั้นตอน
ของการเรียกคาชดเชยคาใชจายกับบริษัทประกันซึ่งยังไมแลวเสร็จจํานวนประมาณ 11 ลานบาท และคาใชจายอื่นๆ ที่ไมสามารถ
นับรวมเปนคาใชจายทางภาษีไดอีกประมาณ 1.3 ลานบาท สงผลใหบริษัทมีคาใชจายที่ไมสามารถนําไปรวมคํานวณตามเกณฑ
ภาษีไดประมาณ 38.57 ลานบาท ดังนั้น บริษัทจึงมีฐานภาษีสูงขึ้นและทายที่สุดบริษัทตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนจํานวน
10.89 ลานบาท และมีขาดทุนสุทธิสําหรับปเทากับ 23.62 ลานบาท
ในป 2555 การที่บริษัทมีกําไรสุทธิ จํานวน 169.57 ลานบาท เพิ่มสูงขึ้นอยางเปนสาระสําคัญเมื่อเทียบกับป 2553 และ ป 2554
โดยเพิ่มขึ้น 144.88 ลานบาท และ 193.19 ลานบาท ตามลําดับ นั้น สวนหนึ่งมีสาเหตุ มาจากรายการพิเศษ (Extraordinary Item)
ที่เกิดขึ้น ซึ่งไมเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจโดยตรงของบริษัท ไดแก รายไดจากคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณน้ําทวม จํานวน
75.39 ลานบาท และ มีการกลับรายการรายไดคางรับของโครงการ ลา รอยัล บีช จํานวน 26.27 ลานบาท และ อีกสวนหนึ่งเปนผล
มาจากการดําเนินงานปกติที่เพิ่มสูงขึ้น โดยรายไดจากการใหบริการรับเหมาตกแตงภายในไดเพิ่มสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน
หนา เปนจํานวน 503.20 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทสามารถรับรูรายไดงานโครงการตอเนื่องขนาดใหญจํานวน

2 โครงการ

ไดแก โครงการอาคารสํานักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส) และ โครงการอาคารสํานักงานของบริษัท
อุตสาหกรรมนมไทย จํากัด (มหาชน) นอกจากนี้ ในป 2555 บริษัทยังมีจํานวนลูกคาที่เพิ่มสูงขึ้นโดยงานสวนใหญไดเริ่มตนทยอย
รับรูรายไดในชวงป 2555 ทั้งนี้ ในสวนของคาใชจายจากการขายและบริหารมีอัตราเมื่อเทียบกับยอดขายที่ดีขึ้นมาก เนื่องจาก ไมมี
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คาใชจายที่เกิดจากการลดมูลคางานเชนในป 2553 และ ป 2554 ที่ผานมา และ คาใชจายทางการเงินของบริษัทไดลดลงอยางมาก
จาก 6.45 ลานบาทในป 2554 เหลือ 2.18 ลานบาทในป 2555 เนื่องจากบริษัท มียอดการใชเงินเบิกเกินบัญชี (Bank Overdraft) ที่
ลดลง จากที่กลาวมาขางตน ทําใหในป 2555 บริษัทมีกําไรกอนภาษีที่มาจากการดําเนินงานปกติ (Income Before Extraordinary
Item and Tax) คิดเปนจํานวน 108.29 ลานบาท
กําไรสุทธิตอหุน (Fully Diluted)*
ในป 2553 บริษัท มีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.04 บาทตอหุน สวนในป 2554 มีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.03 บาทตอหุน และในป
2555 มีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.24 บาทตอหุน
* ปรับตามมูลคาพาร ปจจุบันที่ 0.50 บาทตอหุน ซึ่งจะทําใหบริษัทมีจํานวนหุน (Fully Diluted) ที่จํานวน 700,000,000 หุน
สภาพคลอง
ในระหวางป 2553-2555 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองระหวาง 1.42-2.29 เทา ซึ่งอยูในระดับที่ดีพอสมควร อยางไรก็ตามหาก
พิจารณาถึงอัตราสวนเงินทุนหมุนเร็วที่คิดเฉพาะรายการที่เปนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดโดยไมนําลูกหนี้การคา รายไดคาง
รับ มาคํานวณ บริษัทจะมีอัตราสวนสภาพคลองเงินทุนหมุนเร็วระหวาง 0.23-0.73 เทา ซึ่งอยูในเกณฑที่ต่ํากวามาตรฐาน
ความสามารถในการชําระหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.50 เทา และมีอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยอยูที่
7.90 เทาจึงกลาวโดยรวมไดวาในปจจุบันบริษัทมีความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑที่ดี
ฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยของบริษัทประกอบดวย รายไดคางรับ เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ ลูกหนี้เงินประกันผลงาน ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ และ อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้นจํานวน 644.61
ลานบาท
รายไดคางรับ
บริษัมีมูลคางานที่รับรูรายไดแลวแตยังไมไดสงใบเสร็จเรียกชําระเงินกับผูวาจาง ณ 31 ธันวาคม 2555 เปนจํานวน 206.92 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 32.10 ของสินทรัพยรวม
ลูกหนี้การคา และ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิเทากับ 51.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.98 ของสินทรัพยทั้งหมด ซึ่งสวน
ใหญเปนลูกหนี้การคาปกติที่ยังไมถึงกําหนดชําระ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในกรณีที่ลูกหนี้คาง
ชําระดังตอไปนี้
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ระยะเวลา (วัน)

รอยละ

181-270

20

271-365

50

365 วันขึ้นไป

100

เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 81.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.60 ของสินทรัพยรวม โดยเงินลงทุน
ชั่วคราวไดแก หนวยลงทุนตราสารหนี้ของสถาบันการเงินแหงหนึ่ง
ที่ดินอาคารอุปกรณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ 126.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.66 ของสินทรัพยรวม สินทรัพยที่
สําคัญไดแก ที่ดินและอาคารสํานักงาน เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน และ รถยนต
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหนี้สินรวม 213.74 ลานบาท เปนหนี้สินหมุนเวียน 183.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28.42 ของ
หนี้สินรวม โดยประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจํานวน 2.24 ลานบาท เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 129.24 ลานบาท เงิน
กูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวน 5.85 ลานบาท หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวน 2.58 ลานบาท เจาหนี้เงินประกันผลงาน จํานวน 22.70 ลานบาท และ หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จํานวน 20.43 ลานบาท สวนหนี้สินไมหมุนเวียน มีจํานวน 30.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.74 ของหนี้สินรวม โดยประกอบดวย
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จํานวน 21.74 ลานบาท หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินสุทธิ จํานวน 7.25 ลานบาท
และ ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน จํานวน 1.53 ลานบาท
สวนของผูถือหุน
ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสวนของผูถือหุนเปนจํานวน 430.87 ลานบาท ประกอบดวยทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว 260 ลาน
บาท มีกําไรสะสมรวมทั้งสิ้น 170.87 ลานบาท อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 12 มีนาคม 2556 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่
1/2556 ของบริษัทไดมีมติใหทําการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราหุนละ 0.26 บาทตอหุน หรือ คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
135.20 ลานบาท โดยมีกําหนดการจายเงินปนผลภายในวันที่ 11 เมษายน 2556 ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวจะทําใหสวนของผู
ถือหุนของบริษัทลดลงเปนจํานวน 135.20 ลานบาท เหลือ 295.67 ลานบาท
มูลคาตามบัญชีตอหุน (Fully Diluted)*
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีมูลคาตามบัญชีตอหุนเทากับ 0.83 บาทตอหุน และ มีมูลคาหุนตามบัญชีตอหุนปรับลด* เทากับ
0.62 บาทตอหุน อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 12 มีนาคม 2556 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทไดมีมติใหทํา
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การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราหุนละ 0.26 บาทตอหุน หรือ คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 135.20 ลานบาท โดยมี
กําหนดการจายเงินปนผลภายในวันที่ 11 เมษายน 2556 ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวจะทําให บริษัทมีมูลคาตามบัญชีตอหุนลดลง
เหลือเทากับ 0.57 บาทตอหุน และ มูลคาหุนตามบัญชีตอหุนปรับลด* ลดลงเหลือเทากับ 0.42 บาทตอหุน
* ปรับตามมูลคาพาร ปจจุบันที่ 0.50 บาทตอหุน ซึ่งจะทําใหบริษัทมีจํานวนหุน (Fully Diluted) ที่จํานวน 700,000,000 หุน
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
• ณ วันที่ 12 มีนาคม 2556 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทไดมีมติใหทําการจายเงินปนผลใหแก
ผูถือหุนเดิมในอัตราหุนละ 0.26 บาทตอหุน หรือ คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 135.20 ลานบาท โดยมีกําหนดการจายเงินปน
ผลภายในวันที่ 11 เมษายน 2556
• บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากงานงวดสุดทายที่สงมอบบภายหลังระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา ซึ่งอาจมีคาปรับลาชา
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555 บริษัทไดทําการตั้งสํารองคาใชจายสําหรับงานลาชาดังกลาวไป
แลวเปนจํานวน 0.99 ลานบาท
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อค้ําประกันสําหรับการใชไฟฟา การค้ําประกัน
การปฏิบัติงาน และ การค้ําประกันเงินประกันผลงานเปนจํานวนเงิน 179 ลานบาท หนังสือค้ําประกันดังกลาวค้ําประกัน
โดยกรรมการบริษัทและที่ดินที่ไมใชในการดําเนินงาน
• บริษัทไดทําสัญญาวาจางบริษัท บางกอกซิตี้ แอดไวเซอรี่ จํากัด ใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการนําบริษัทเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยบริษัทจะจายชําระคาตอบแทนตามที่กําหนดในสัญญา
ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
• การลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการกอสราง กลาวคือเมื่อภาครัฐหรือภาคเอกชนมีการลงทุนกอสราง
อาคารมากขึ้นจํานวนงานสําหรับการรับเหมาตกแตงภายในก็จะมีมากขึ้นตามไปดวย ในทางกลับกันหากภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนมีการลงทุนกอสรางอาคารลดลงจํานวนงานสําหรับการรับเหมาตกแตงภายในก็จะนอยลงตามไปดวย
• ความสัมพันธกับลูกคาภาคเอกชน และ ผูรับเหมากอสรางรายใหญ ความสัมพันธที่ดีจะทําใหบริษัทไดรับงานโครงการ
ใหมๆ จากลูกคาอยางตอเนื่อง
• ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ไดกําหนดให กิจการตอง
บันทึกผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สินโดยผลแตกตางชั่วคราวที่ทําใหเกิด
จํานวนที่ตองเสียภาษีซึ่งกิจการตองนํามารวมคํานวณกําไรทางภาษีหรือขาดทุนทางภาษีในงวดอนาคตเมื่อกิจการไดรับ
ประโยชนจากสินทรัพยหรือจายชําระหนี้ตารมราคาตามบัญชี
• ผลจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุน ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพยมูลคาตามบัญชีตอหุนของบริษัทจะลดลงจาก
• ผลกระทบจากการจายเงินปนผล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2556 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทได
มีมติใหทําการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราหุนละ 0.26 บาทตอหุน หรือ คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 135.20 ลาน
บาท โดยมีกําหนดการจายเงินปนผลภายในวันที่ 11 เมษายน 2556 ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวจะทําใหสวนของผูถือ
หุนของบริษัท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) ลดลงจาก 430.78 ลานบาท เหลือ 295.67 ลานบาท
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บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 350,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 700,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 0.50 บาท และมีทุนเรียกชําระแลว 260,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 520,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.50 บาท โดยภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับประชาชนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวทั้งสิ้น
350,000,000 บาท
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ ประกอบดัวยการเสนอขายตอประชาชน พนักงาน และ กรรมการบริษัท และ ผูมี
อุปการคุณของบริษัท จํานวน 180,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25.71 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวภายหลังการเพิ่มทุน โดยมี
วัตถุประสงคที่จะนําเงินไปซื้อเครื่องจักรและใชเปนทุนหมุนเวียนในกิจการ

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และ สวนที่ 3 กอนการตัดสินใจลงทุน)
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