บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1

ประวัติความเปนมา
บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน) ( “บริษัท ” หรือ “บางกอก เดค-คอน ”) เดิมชื่อ บริษัท บางกอกวูดเดนบิสิเนส จํากัด
กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2535 ดวยทุนจดทะเบียน 25 ลานบาท มีผูถือหุนใหญ คือ กลุมของนางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติและ
ครอบครัว เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอร โตะ ตูและเฟอรนิเจอรไมยางพาราทั้งในประเทศและตางประเทศ ภายใตตรา
สินคา “I-Relax” โดยในป 2536 บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจรับเหมาตกแตงภายใน จนกระทั่งในเดือนกันยายน 2543 บริษัทไดเพิ่มทุนจด
ทะเบียนชําระแลวเปน 80 ลานบาท และเริ่ม ลดงานผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรมาเปนรับเหมาตกแตงภายใน อยางเต็มตัว เนื่องจาก
ขณะนั้นสินคาที่มาจากประเทศจีนมีตนทุนที่ต่ํากวาทําใหบริษัทไมสามารถแขงขันได โดยในเดือนกันยายน 2546 บริษัทดําเนินการลด
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปน 45 ลานบาท และตอมาในเดือนธันวาคม 2547 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปน 150
ลานบาท เพื่อขยายกําลังการผลิตและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและในเดือนเมษายน 2552 และเดือนกันยายน 2553 บริษัทเพิ่มทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแลวอีก 40 ลานบาท และ 70 ลานบาท เปน 190 ลานบาท และ 260 ลานบาท ตามลําดับ เพื่อขยายกําลังการผลิต
และใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และ เมื่อวันที่14 กรกฎาคม 2554 บริษัทไดดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทมีทุน
จดทะเบียน 350 ลานบาท (ทุนชําระแลว 260 ลานบาท)
2.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

17 กุมภาพันธ 2535

2536
6 กันยายน 2543
24 กุมภาพันธ 2546
28 ธันวาคม 2547
5 กันยายน 2551
4 กุมภาพันธ 2552
9 กันยายน 2552
14 กรกฎาคม 2554

1 ตุลาคม 2554

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บางกอกวูดเดนบิสิเนส จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 25 ลานบาท
แบงเปนหุนสามัญ 250,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยมีสํานักงานและโรงงานเลขที่ 52/3
หมู 8 ถ.บางบัวทอง – สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 เพื่อผลิตเฟอรนิเจอร โตะตู
และเฟอรนิเจอรไมยางพารา ภายใตตราสินคา “I-Relax”
เริ่มประกอบธุรกิจรับเหมาตกแตงภายใน
เพิ่มทุนชําระแลวโดยการโอนที่ดินเปนคาหุนจํานวน 55 ลานบาท เปน 80 ลานบาท
ลดทุนชําระแลวเปน 45 ลานบาท เนื่องจากชวงระยะเวลาดังกลาวไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปนของ
บริษัทได
เพิ่มทุนชําระแลวอีก 105 ลานบาท เปน 150 ลานบาท เพื่อขยายกําลังการผลิตและใชเปนเงินทุน
หมุนเวียน พรอมทั้ง จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท เปน บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด
เพิ่มทุนชําระแลวอีก 40 ลานบาท เปน 190 ลานบาท เพื่อขยายกําลังการผลิตและใชเปนเงินทุน
หมุนเวียน
จดทะเบียนยายสํานักงานใหญไปยังเลขที่ 580/6 ชั้นที่ 1 ถ.ประชาราษฎร 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ.โดยใหที่สํานักงานที่จังหวัดนนทบุรี เปนสํานักงานสาขาของบริษัท
เพิ่มทุนชําระแลวอีก 70 ลานบาท เปน 260 ลานบาท เพื่อขยายกําลังการผลิตและใชเปนเงินทุน
หมุนเวียน
จดทะเบียนยายสํานักงานกลับมาที่เลขที่ 52/3 หมู 8 ถ.บางบัวทอง – สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110 และจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน โดยเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท บางกอก
เดค-คอน จํากัด (มหาชน) และเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 100 บาทเปนหุนละ 1 บาท และ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 260 ลานบาทเปน 350 ลานบาท
บริษัทประสบกับเหตุอุทกภัยน้ําทวมใหญ โดยที่ตั้งสํานักงาน และ โรงงานอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งน้ําได
เขาทวมภายในอาคารสํานักงาน และ โรงงาน ของบริษัททําใหทรัพยสินไดรับความเสียหาย อยางไรก็
ตาม บริษัทไดทําการประกันครอบคลุมมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น และ สามารถกลับมาดําเนินงานได
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24 ธันวาคม 2555

12 มีนาคม 2556

2.3

ตามปกติในชวงตนป 2555
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2555 ไดมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว จากเดิมหุนละ
1 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท โดยบริษัทไดทําการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวตอกระทรวง
พาณิชยแลวเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556
ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ไดมีมติอนุมัติใหทําการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
ไมเกิน 180 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาทแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ภายหลัง
จากที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน
กลต.”) และ มีมติอนุมัติใหนําหุนของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทดําเนินธุรกิจรับเหมาตกแตงภายในอาคาร ประเภทคอนโดมิเนียม โรงแรม สํานักงาน หางสรรพสินคา มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ เปนตน โดยแตละโครงการจะมีรายละเอียด รูปแบบและขนาด รวมถึงความตองการใชงานที่
หลากหลายแตกตางกันไป เชน งานตกแตงภายในสํานักงาน หองประชุม หองโถง ทางเดิน หองน้ํา หองพักโรงแรม หองพักโรงพยาบาล
เปนตน ทั้งนี้ ในการรับเหมางานตกแตงภายในนั้น บริษัทจะรับผิดชอบตั้งแตการจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อนํามาผลิตชิ้นงานเองสําหรับปอน
ใหโครงการ การจัดหาอุปกรณและเฟอรนิเจอรสําเร็จรูป งานระบบไฟฟา ประปา แอร สุขาภิบาล เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ รวมถึงดูแล
รับผิดชอบขั้นตอนการกอสรางและติดตั้งจนกวาโครงการจะเสร็จสมบูรณ โดยกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท คือ หนวยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนทั่วไป โดยในชวง ป 2553 – ป 2555 ที่ผานมา บริษัทไดรับคัดเลือกโดยชนะการประกวดราคาจาก
หนวยงานตางๆ ดังกลาวขางตน เชน โครงการศูนยราชการกรุงเทพฯ ดําเนินการโดยกรมธนารักษฯ, โครงการอาคารเรียนและโรงอาหาร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, โครงการอาคารสํานักงาน บริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.สผ.”) , ศูนยสงเสริมสุขภาพ ของ บริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”), โครงการอาคารสํานักงานกรุงไทยพานิชประกันภัย เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทยัง มีรายไดเสริมจากการขายซึ่งมาจากการผลิตและ จัดจําหนายเฟอรนิเจอรสําเร็จรูปตามคําสั่งซื้อลูกคาอีก
ดวย เชน โตะ เกาอี้ ตูเอกสาร ชั้นวางหนังสือ ตามแบบที่บริษัทมีอยูเพื่อขายแกลูกคา เดิมทั้งในตางประเทศและภายในประเทศที่เคยสั่ง
ผลิตในอดีต ทั้งนี้ บริษัทมี รายไดจากการขายในป 2553 คิดเปนมูลคา 5.94 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 1.30 ของรายไดรวมทั้งหมด
โดยในป 2554 และ 2555 บริษัทไมมีรายไดจากการขาย
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) ที่ไมไดเกิดจากการประกอบธุรกิจของบริษัท
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2.4

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ

2.4.1 วิสัยทัศน และ พันธกิจ
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยมุงเนน
“คุณภาพและความเปนธรรม” ซึ่งหมายถึงการเปนธุรกิจชั้นนําที่ผลิตสินคาคุณภาพสูง ใหบริการ
ที่เปนเยี่ยม ดําเนินธุรกิจที่เปนธรรมแกทุกฝายที่เกี่ยวของที่มีสวนสรางสรรคและสงเสริมกิจกรรมตางๆ เพื่อสังคม เชน การศึกษา
สิ่งแวดลอม และสาธารณประโยชนอยางตอเนื่อง สอดคลองกับแนวคิดการดําเนินการของบริษัทที่ตั้งมั่นในความเปนธรรม มุงมั่นสูความ
เปนเลิศ เชื่อมั่นแหงคุณคาของมนุษย และมุงเนนความรับผิดชอบตอสังคม
จากแนวคิดดังกลาว บริษัทจึงกําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงค พันธกิจ และวัฒนธรรมองคกรไวดังนี้
วิสัยทัศน :

“เปนผูใหบริการดานการรับเหมาตกแตงภายในแบบครบวงจรอันดับหนึ่งของประเทศไทย”

พันธกิจ :
1. สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาดวยการสงมอบคุณภาพงานที่มีความคุมคา
2. มุงเนนการสรางพันธมิตรกับทุกภาคสวนโดยยึดถือผลประโยชนขององคกรเปนสิ่งที่สําคัญ
3. ปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในเพื่อใหเกิดความคลองตัว ประหยัดคาใชจาย และ เวลา
4. ปรับปรุงกระบวนการดานการผลิตเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทั้งในดานคุณภาพ และ ตนทุนการผลิต
5. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ที่เหมาะสมกับงานของตนเอง อาทิ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรูดานเทคนิค
ความเชี่ยวชาญในงานทํา มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน มีวินัยในตัวเอง เขาใจการทํางานอยางเปนทีมเพื่อมุงเนนความสําเร็จ
ขององคกรในภาพรวม
วัฒนธรรม : เพื่อใหพนักงานมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
รักงาน มีความมุงมั่นเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
รักลูกคา ใหบริการลูกคาอยางดีที่สุด
รักคุณธรรม มีพฤติกรรมสุจริต ซื่อสัตย โปรงใส
รักองคกร จงรักภักดีตอองคกร
รักทีมงาน ทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
2.4.2

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทมีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังตอไปนี้

หัวขอ

รายละเอียด

ดานผลกําไร (Profitability)
ดานการตลาด (Market Standing)

อัตรากําไรสุทธิปละ 10 %
ยอดขายเพิ่มขึ้นปละ 15 %
ตําแหนงทางการตลาด 1 ใน 3 ของประเทศ
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บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)

ขยายตลาดสูประเทศในกลุม AEC 2 ประเทศ ไดแก พมา และกัมพูชา
ดานลูกคา (Contributions to Customers)

ลดขอรองเรียนของลูกคาลง 50 %
ยกระดับความพึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ และบริการขึ้น 50 %
ลดการสงมอบงานไมตรงเวลาลง 50 %

ดานผลิตภาพ (Productivity)

จํานวนสินคาที่ผลิตไดตอพนักงานตอคนเพิ่มขึ้น 15 %
จํานวนยอดขายตอพนักงานขายตอคนเพิ่มขึ้น 15 %
ระยะเวลาในการติดตั้งตอโครงการลดลง 15 %

ดานนวัตกรรม (Innovation)

จํานวนรายการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่สรางคุณคาเพิ่มตอพนักงานตอคน
ตอปเพิ่มขึ้น 15 %

ดานการเงินและสินทรัพย (Financial and
Physical Resources)

การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไดตามแผนที่กําหนดไว

ดานผูบริหาร (Contributions to Management)

สรางผูสืบทอดตําแหนงตอพนักงานตอคนในทุกตําแหนงที่สําคัญ

ดานพนักงาน (Contributions to Employees)

พนักงานที่มีทักษะในการปฏิบัติตั้งแตสองอยางขึ้นไปตอพนักงาน 75 %
ระดับความพึงพอใจของพนักงานเพิ่มขึ้นปละ 15 %

ดานสังคม (Contributions to Social)

อัตราการลดคารบอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต และบริการลง 10 %
จํานวนโครงการที่รวมมือกับภาครัฐเพื่อสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม 5
โครงการตอป
จํานวนโครงการที่รวมมือกับลูกคาเพื่อสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม 5
โครงการตอป

2.4.3

การกําหนดกลยุทธ

ระดับกลยุทธ
กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy)

รายละเอียด
- การขยายธุรกิจใหเจริญเติบโต (Growth Strategy) ทั้ง
ภายในประเทศ และนอกประเทศ
- ขยายธุรกิจโดยการเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ
- พัฒนาองคกรการเรียนรู มีการวางแผนสืบทอดตําแหนง และ
การพัฒนาผูนําขององคกร
- พัฒนาองคกรสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม
- ควบคุมคาใชจายดวยระบบงบประมาณ
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บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)

กลยุทธระดับปฏิบัติการ (Function Strategies)
ดานการตลาด

- การสรางความแตกตาง(Differentiation) และความโดดเดน ใน
ความสามารถหลักขององคกร (Core Competency)
- สรางภาพพจนของบริษัทในดานการใหบริการแกลูกคาที่แตกตาง
จากคูแขงโดยการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการใหบริการแกลูกคา
- พัฒนาการตลาดเชิงรุก สรางภาพลักษณขององคกรใหเปนที่รูจัก
“คิดถึงการตกแตงภายใน นึกถึง บางกอก เดค-คอน”
- การพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ เพื่อพัฒนาตลาดใหม ให
ครอบครองสวนครองตลาดใหมากขึ้น โดยการเขาไปสูกลุมลูกคา
กลุมใหม

การผลิต/บริการ

- ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบประกันคุณภาพในการบริการ
เพื่อสนับสนุนกลยุทธระดับธุรกิจในการสรางความแตกตางจากคู
แขงขัน

การจัดการ

- พัฒนาองคกรยั้งยืนเปยมสุข
- พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ มีทักษะและความชํานาญ
ในการใหบริการ
- พัฒนาระบบสารสนเทศใหรองรับระงบประมาณ และการ
ขยายตัวทางธุรกิจ

-
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