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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 งบการเงิน
12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
• ผูสอบบัญชีที่ทําการตรวจสอบงบการเงิน
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
นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174
นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526
นางวราภรณ วรธิติกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

สํานักงานสอบบัญชี
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส
จํากัด
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส
จํากัด
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส
จํากัด

• รายงานของผูสอบบัญชี
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

รายงานของผูสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีใหความเห็นไวในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตลงวันที่ 26 เมษายน
2554 อยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินของบริษัทซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงิน
สด ไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีดังกลาวไมไดเปนผูตรวจสอบงบการเงินประจําป สําหรับงวดบัญชี 12
เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท โดยงบการเงินของบริษัทตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีอื่นซึ่งใหความเห็นไวในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตลงวันที่ 20
เมษายน 2553 อยางไมมีเงื่อนไข
ผูสอบบัญชีใหความเห็นไวในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตลงวันที่ 9 พฤษภาคม
2555 อยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินของบริษัทซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงิน
สด ไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
อื่นจากสํานักงานเดียวกันกับขาพเจาซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงาน
ลงวันที่ 26 เมษายน 2554
ผูสอบบัญชีใหความเห็นไวในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตลงวันที่ 28 กุมภาพันธ
2556 อยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินของบริษัทซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด
ไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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12.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 2553
ลานบาท รอยละ

31 ธันวาคม 2554
ลานบาท รอยละ

31 ธันวาคม 2555
ลานบาท รอยละ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น – สุทธิ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
รายไดคางรับ
สินคาคงเหลือ 1/
สินคาคงเหลือ – สุทธิ 1/
เงินจายลวงหนาคาสินคา 2/
เงินมัดจําจายลวงหนา 2/
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
เจาหนี้เงินประกันผลงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

0.77
56.03
4.78
255.82
20.41
3.52
2.94
344.27

0.15
10.52
0.90
48.02
3.83
0.66
0.55
64.63

1.23
37.69
12.27
163.12
4.28
4.47
6.92
229.98

0.31
9.29
3.02
40.21
1.06
1.10
1.70
56.69

1.01
81.22
51.46
24.25
206.92
13.37
36.48
5.24
419.95

0.16
12.60
7.98
3.76
32.10
2.08
5.66
0.81
65.15

90.47
94.74
3.23
188.44
532.71

16.98
17.78
0.61
35.37
100.00

77.87
94.74
3.12
175.73
405.71

19.19
23.35
0.77
43.31
100.00

126.76
94.74
3.16
224.66
644.61

19.66
14.70
0.49
34.85
100.00

7.69
51.28
154.98
-

1.44
9.63
29.09
-

27.90
56.55
37.00
3.50

6.88
13.94
9.12
0.86

2.24
129.42
5.85

0.35
20.08
0.90

1.90

0.36

1.15

0.28

2.58

0.40

23.02
3.98
242.85

4.32
0.75
45.59

12.23
3.08
141.41

3.01
0.76
34.85

22.70
20.43
183.22

3.52
3.17
28.42
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งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 2553
ลานบาท รอยละ

31 ธันวาคม 2554
ลานบาท รอยละ

31 ธันวาคม 2555
ลานบาท รอยละ

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
2.00
0.37
21.74
3.37
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน – สุทธิ
1.82
0.34
1.54
0.38
7.25
1.13
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
1.46
0.36
1.53
0.24
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
3.82
0.71
3.00
0.74
30.52
4.74
รวมหนี้สิน
246.67
46.30
144.41
35.59
213.74
33.16
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 360,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 3/
350.00
86.27
350.00
54.30
4/
หุนสามัญ 2,600,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท
260.00
48.81
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
หุนสามัญ 360,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
260.00
64.09
260.00
40.33
หุนสามัญ 2,600,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท
260.00
48.81
กําไรสะสม
จัดสรรแลว – สํารองตามกฎหมาย
3.00
0.56
3.00
0.74
3.00
0.47
ยังไมไดจัดสรร
23.04
4.33
(1.70)
(0.42)
167.87
26.04
รวมสวนของผูถือหุน
286.04
53.70
261.30
64.41
430.87
66.84
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
532.71
100.00
405.71
100.00
644.61
100.00
1/
หมายเหตุ:
สินคาคงเหลือของบริษัทเปนสินคาคงเหลือสําหรับงานรับเหมาตกแตงภายในไมใชสินคาคงเหลือที่ผลิตมาเพื่อขาย
2/
รายการเงินจายลวงหนาคาสินคา และ รายการเงินมัดจําจายลวงหนา คือ รายการประเภทเดียวกันแตไดมีการใชชื่อ
บัญชีตางกันในป 2555
3/
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดอนุมัติแกไขมูลคาหุนที่ตราไวจากหุนสามัญจํานวน
350,000,00 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนหุนสามัญจํานวน
700,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําหุนสามัญจํานวนไมเกิน 180,000,000 หุนเสนอขายตอประชาชนทั่วไป และ/หรือ
กรรมการและพนักงาน ภายหลังจากที่บริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย บริษัทไดจดทะเบียนแกไขมูลคาหุนที่ตราไวดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556
4/
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดอนุมัติแกไขมูลคาหุนที่ตราไวและเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากหุนสามัญจํานวน 2,600,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 350,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําหุนสามัญจํานวนไมเกิน 90,000,000 หุน เสนอขายตอประชาชน
ทั่วไป และ /หรือ กรรมการและพนักงาน ภายหลังจากที่บริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได
รายไดจากการใหบริการตกแตงภายใน
รายไดจากการขาย 1/
รายไดจากคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณน้ําทวม 2/
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนคาบริการตกแตงภายใน
ตนทุนขาย 1/
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุน(กลับรายการ)จากรายไดคางรับสงสัยจะสูญ
รวมคาใชจาย
กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน – ดอกเบี้ยจาย
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

31 ธันวาคม 2553
ลานบาท รอยละ

31 ธันวาคม 2554
ลานบาท รอยละ

31 ธันวาคม 2555
ลานบาท รอยละ

425.36
5.94
25.71
457.01

93.08
1.30
5.62
100.00

363.21
1.75
364.96

99.52
0.48
100.00

866.41
75.39
1.34
943.14

91.87
7.99
0.14
100.00

351.16
3.90
37.59
22.91
415.56
41.45
(8.23)
33.22
(8.53)
24.69

76.84
0.85
8.23
5.01
90.93
9.07
(1.80)
7.27
(1.87)
5.40

285.06
33.50
26.43
26.16
371.15
(6.19)
(6.54)
(12.73)
(10.89)
(23.62)

78.11
9.18
7.24
7.17
101.70
(1.70)
(1.79)
(3.49)
(2.98)
(6.47)

705.44
25.62
27.23
(26.16)
732.13
211.01
(2.18)
208.83
(39.26)
169.57

74.80
2.72
2.89
(2.78)
77.63
22.37
(0.23)
22.14
(4.16)
17.98

24.69

5.40

(23.62)

(6.47)

- 169.57
17.98

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน 3/
0.09
(0.05)
0.33
1/
หมายเหตุ:
รายไดจากการขายเปนรายไดจากการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท อยางไรก็ตาม ในป 2554 และป 2555 บริษัทไมมี
รายไดจากการขายเนื่องจากบริษัทไมมีนโยบายที่จะผลิตสินคาเพื่อขาย แตบริษัทมีนโยบายที่จะซื้อสินคามาเพื่อขายไป
ในกรณีที่ไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคา
2/
จากผลของอุทกภัยในป 2554 บริษัทไดรับความเสียหายจากเหตุการณดังกลาวตอสินคาคงเหลือและสินทรัพยที่มีตัวตน
บางสวน อยางไรก็ตาม บริษัทไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยกับบริษัทประกันภัยแหงหนึ่ง ตอมาในป
2555 บริษัทไดรับเงินชดเชยดังกลาวแลวและรับรูรายไดในงบกําไรขาดทุนทั้งจํานวน
3/
ในระหวางป 2555 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติใหอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทจากเดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ
1 บาท เปนมูลคาหุนละ 0.5 บาท เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่นํามาใชใน
การคํานวณกําไรตอหุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ไดถูกปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนในปปจจุบัน เสมือนวาการแยกหุนนั้นไดเกิดขึ้นตั้งแตแรกของรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาว
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งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุง
ตนทุนการเงิน - ดอกเบี้ยจาย
คาเสื่อมราคา
หนี้สงสัยจะสูญ
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย
(กําไร)ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินคาคงเหลือ
ขาดทุนจากการตัดจําหนายรายไดคางรับ
กําไรจากการกลับรายการคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
กําไรจากการกลับรายการเจาหนี้เงินประกันผลงานคางนาน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
รายไดคางรับ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
เงินมัดจําจายลวงหนา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้เงินประกันผลงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพย
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หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555
33.22

(12.73)

208.83

8.23
9.31
0.24
0.01
7.24
(12.97)
(6.52)
-

6.54
10.95
0.13
3.04
6.68
0.33

2.18
10.07
(24.68)
(0.17)
1.44
0.07

(10.63)
4.93
(14.15)
25.92
3.56
0.99
(2.67)
(19.94)
9.96
0.53
37.26
(8.23)
(8.94)
20.09

18.21
(7.49)
92.70
9.44
(0.95)
(3.98)
0.10
5.28
(10.79)
(0.90)
116.58
(6.54)
(10.89)
99.15

(13.87)
(11.98)
(19.01)
(9.09)
(32.01)
1.68
(0.04)
72.86
10.47
1.10
197.85
(2.03)
(23.00)
172.82

-

1.02
(1.34)

(81.22)
1.39
(52.84)

บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)

หนวย: ลานบาท
31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555
(2.34)
(2.34)
(0.32)
(132.67)

งบกระแสเงินสด
เงินสดจายเพื่อซื้อยานพาหนะ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินกูยืมระยะสั้นลดลงสุทธิ
เงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว
จายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกรรมการ สุทธิ
จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
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(22.38)
66.79
(6.00)
(55.03)
(2.55)
(19.17)

(111.98)
(4.50)
(2.10)
(118.58)

(37.00)
30.00
(5.92)
(1.79)
(14.71)

(1.42)
2.19
0.77

(19.75)
(6.92)
(26.67)

25.44
(26.67)
(1.23)

-

1.23
(27.90)
(26.67)

1.01
(2.24)
(1.23)
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12.1.3 อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
อัตราสวนทางการเงิน
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม
2553

อัตราสวนทางการเงิน 1/

31 ธันวาคม
2554

31 ธันวาคม
2555

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง
เทา
1.42
1.63
2.29
อัตราสวนเงินทุนหมุนเร็ว
เทา
0.23
0.28
0.73
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
เทา
0.08
0.52
1.06
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา 2/
เทา
7.56
7.70
19.26
2/
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (รวมรายไดคางรับ)
เทา
1.38
1.42
3.77
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
วัน
48
47
19
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย(รวมรายไดคางรับ)
วัน
261
254
96
3/
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
เทา
n/a
n/a
13,338.59
4/
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
วัน
n/a
n/a
0
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้
เทา
3.13
3.03
4.71
ระยะเวลาชําระหนี้
วัน
115
119
77
วงจรเงินสด 5/
วัน
(68)
(72)
(58)
5/
วงจรเงินสดหลังปรับรายการ
วัน
146
136
19
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน
รอยละ
17.44
21.52
18.58
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
รอยละ
9.74
(1.70)
24.35
6/
อัตรากําไรอื่น
รอยละ
n/a
n/a
0.96
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร
รอยละ
48.46
(1,602.70)
81.90
อัตรากําไรสุทธิ
รอยละ
5.40
(6.47)
17.98
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
รอยละ
9.02
(8.63)
49.00
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
รอยละ
4.60
(5.03)
32.29
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
รอยละ
39.37
(15.04)
175.58
อัตราการหมุนของสินทรัพย
เทา
0.85
0.78
1.80
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
เทา
0.86
0.55
0.50
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย
เทา
2.17
6.69
7.90
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพันธ (Cash Basis)
เทา
1.84
12.49
1.22
7/
อัตราการจายเงินปนผล
รอยละ
n/a
n/a
n/a
1/
หมายเหตุ:
ที่มาโดยที่ปรึกษาทางการเงินเปนผูจัดทํา โดยอัตราสวนทางการเงินของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมและบริการ ตามสูตร
การคํานวณของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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2/
3/

4/
5/

6/

7/

12.2

ลูกหนี้การคากอนหนี้สงสัยจะสูญ
สินคาคงเหลือเฉพาะสวนที่เปนสินคาสําเร็จรูป โดยที่ไมรวมสินคาระหวางผลิต สินคาระหวางทาง และวัตถุดิบ ทั้งนี้ ในป
2553 - 2555 บริษัทไมมีสินคาสําเร็จรูป จึงทําใหไมสามารถคํานวณอัตราสวนดังกลาวได
ไมสามารถคํานวณอัตราสวนดังกลาวไดเนื่องจากในป 2553 - 2555 บริษัทไมมีสินคาสําเร็จรูป
วงจรเงินสดของบริษัท = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย – ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (สูตรคํานวณวงจรเงินสดในกรณีทั่วไปคือ
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสิน คาเฉลี่ย – ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย) เนื่องจากบริษัทไมมีนโยบายที่จะผลิต
สินคาเพื่อขายแตบริษัทมีนโยบายที่จะซื้อสินคามาเพื่อขายไป สงผลใหบริษัทไมจําเปนตองผลิตสินคาคงเหลือเพื่อขาย
ทําใหบริษัทไมไดนําสินคาคงเหลือไปรวมคํานวณในวงจรเงินสด
กําไรอื่น คือ กําไรที่ไมไดมาจากการดําเนินงาน ที่นอกเหนือไปจากกําไรปกติจากการดําเนินธุรกิจหลัก ทั้งนี้ ในป 2553
และ 2554 บริษัทไมมี กําไรอื่น อยางไรก็ตาม ในป 2555 บริษัทมีรายไดจากรายไดจากคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณ
น้ําทวม จํานวน 75.39 ลานบาท ทั้งนี้ เมื่อหักตนทุนที่เกี่ยวของแลวบริษัทจะมีกําไรอื่นประมาณ 9.07 ลานบาท (ตนทุนที่
เกี่ยวของประกอบดวย คาความเสียหายตางๆ ของสินทรัพย และ คาใชจายที่เกี่ยวของกับการซอมแซมบํารุงรักษาให
สินทรัพยกลับมาใชงานไดปกติ)
ในระหวางป 2553 – ป 2555 บริษัทไมเคยประกาศจายเงินปนผล จึงทําใหบริษัไมสามารถคํานวณอัตราสวนดังกลาวได

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.2.1 ภาพรวมผลการดําเนินงานที่ผานมา

บริษัท บางกอก เดค -คอน จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจ การใหบริการ รับเหมาตกแตงภายในซึ่งงานรับเหมา
ตกแตงภายในอาคาร รวมถึงงานตอเติมปรับปรุงอาคารประเภทคอนโดมิเนียม โรงแรม อาคารสํานักงาน หางสรรพสินคา มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ เปนตน และ ธุรกิจซื้อเฟอรนิเจอรมาเพื่อขายไปตามคําสั่งซื้อของลูกคา ทั้งนี้ บริษัทไดจดทะเบียนจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจรับเหมาตกแตงภายใน ผลิต และจําหนายเฟอรนิเจอร ในขณะที่ตั้งแตป 2554 เปนตนมา บริษัทไมมีรายไดจากการ
ขาย อยางไรก็ตาม บริษัทมีรายไดจากการขายในป 2553 เพียง 18.32 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.40 ของรายไดจากการใหบริการตกแตง
ภายใน ซึ่งถือเปนสัดสวนที่คอนขางนอย ทั้งนี้ สาเหตุที่บริษัทลดสัดสวนของรายไดจากการขายลงแตยังคงไวซึ่งกิจกรรมการขาย
เนื่องจากสินคาที่มาจากประเทศจีนมีตนทุนคาแรงที่ต่ํากวาทําใหบริษัทไมสามารถแขงขันได อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายที่จัด
จําหนายเฟอรนิเจอรตอไปในอนาคตในกรณีที่บริษัทไดรับคําสั่งซื้อประเภทสั่งซื้อจากลูกคาซึ่งบริษัทสามารถบริ หารตนทุนไดโดยที่ไมรวม
คําสั่งซื้อประเภทจางผลิต
รายไดจากการใหบริการตกแตงภายในของบริษัทสวนใหญมากจากการรับงานประเภทการตกแตงอาคารสํานักงาน การ
ตกแตงโรงแรม และการตกแตงคอนโดมิเนียม ทั้งนี้ สาเหตุที่บริษัทไมสามารถรับงานตกแตงที่พักอาศัยประเภทหมูบานจัดสรรและอาคาร
ชุดไดเนื่องจากงานลักษณะดังกลาวตองทําตามความตองการของผูอยูอาศัยทําใหมีรายละเอียดในการทํางานคอนขาง มากและการ
บริหารตนทุนทําไดลําบาก อีกทั้งระยะเวลาในการทํางานคอนขางยาวนานเนื่องจากมีการแกไขงานในรายละเอียดปลีกยอยบอย ดังนั้น
สวนมากผูรับเหมากอสรางและผูบริหารโครงการจะเปนผูดําเนินการรับงานตกแตงภายในเอง
บริษัทรับรูรายไดจากการใหบริการตกแตงภายในโดยวิธีการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานตามสัดสวนของตนทุนที่เกิดขึ้นจริง
จนถึงปจจุบันเปรียบเทียบกับประมาณการตนทุนทั้งสิ้น ทั้งนี้ ตนทุนโครงการทั้งสิ้นที่คาดวาจะเกิดขึ้นประมาณจาก ประมาณการการใช
วัตถุดิบ ราคาวัตถุดิบ และคาแรงทั้งหมด ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบแปลนของแตละโครงการ โดยที่การประเมินตนทุนโครงการทั้งสิ้น
ในแตละประเภทจะพิจารณาบนพื้นฐานตามประสบการณของตนทุนที่เกิดขึ้นจริงในอดีตในการดําเนินโครงการ จากนั้นจึงนําตนทุนที่
เกิดขึ้นจริงไปเปรียบเทียบเพื่อคํานวณหาขั้นความสําเร็จของงานเพื่อที่จะรับรูเปนรายไดคาบริการตกแตงภายในตามสัดสวนของมูลคา
โครงการ ทั้งนี้ บริษัทมีการทบทวนประมาณการตนทุนโครงการทุกเดือนโดยฝายประเมินราคาของบริษัท โดยในกรณีที่ตนทุนโครงการ
ทั้งสิ้นที่คาดวาจะเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ ฝายประเมินราคาของบริษัทจะสงขอมูลใหฝายบัญชีเพื่อปรับประมาณ
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การตนทุนและการรับรูรายไดที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม ในป 2553 – ป 2555 บริษัทสามารถควบคุมตนทุนโครงการใหเปนไปตาม
ประมาณ การ ดังนั้น บริษัทจึงสามารถรับรูรายไดของงานในแตละโครงการตามสัดสวนของมูลคาโครงการ และไมมีขาดทุนจากการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นอกจากนี้ ในกรณีที่ฝายประเมินราคาของบริษัททําการประเมินตนทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบันแลวพบวา ตนทุนดังกลาวไดปรับ
เพิ่มขึ้นจากสาเหตุตางๆ เชน การเปลี่ยนแปลงแกไขแบบแปลน ราคาวัสดุกอสรางเพิ่มสูงขึ้น หรือแมแตคาแรงงานที่เพิ่มขึ้นจากระยะเวลา
กอสรางที่ยาวนานขึ้นจากการแกไขงานตามแบบแปลนที่เปลี่ยนแปลงไป เปนตน บริษัทจะทําการปรับมูลคางานของโครงการนั้นๆ
เพิ่มขึ้นตามนโยบายการตั้งราคาของบริษัท โดยตนทุนโครงการที่เพิ่มขึ้นจากสาเหตุตางๆ ขางตนและรายไดของโครงการที่เพิ่มขึ้นจาก
นโยบายราคาของบริษัทจะถูกปรับเขาไปรวมคํานวณในประมาณการรายไดและตนทุนที่เกี่ยวของ ดังนั้น มูลคางานของโครงการที่มีการ
กอสรางขามปจะเปลี่ยนแปลงไปตามตนทุนและรายไดที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ในป 2553 – 2555 บริษัทมีทิศทางการเติบโตของรายไดไมสม่ําเสมอ โดยในป 2554 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการตกแตง
ภายในลดลงจากป 2553 เนื่องจากบริษัทประสบกับปญหาอุทกภัยในไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 ของป 2554 สงผลใหบริษัทไมสามารถ
ทํางานได ดังนั้น บริษัทจึงไมสามารถรับรูรายไดจากการใหบริการตกแตงภายในได อยางไรก็ตาม มูลคางานโดยรวมถือวาอยูในระดับ
เดียวกันกับป 2553 นอกจากนี้ มูลคางานโดยรวมของป 2555 ไดเพิ่มขึ้นจากป 2554 อยางมีสาระสําคัญเนื่องจากอุตสาหกรรมกอสราง
อยูในชวงขาขึ้นตามที่ภาครัฐมีแผนงานที่จะลงทุนในโครงการขนาดใหญหลายโครงการ เชน โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
โครงการรถไฟฟาสายตางๆ และโครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน เปนตน ซึ่งโครงการเหลานี้ทําใหภาคเอกชนมีการเติบโตในแงของ
รายไดที่เพิ่มขึ้นและการขยายธุรกิจสงผลใหบริษัทสามารถรับงานประเภทการตกแตงภายในอาคารสํานักงานมากขึ้น ทั้งนี้ มูลคางาน
โดยรวมของป 2553 – 2555 เทากับ 778.62 ลานบาท 779.84 ลานบาท และ 1,410.34 ลานบาท ตามลําดับ
12.2.2 การวิเคราะหผลการดําเนินงานสําหรับป 2553 – ป 2555
รายได
บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 457.01 ลานบาท 364.96 ลานบาท และ 943.14 ลานบาท ในป 2553 – ป 2555 ตามลําดับ โดย
รายไดจากการใหบริการตกแตงภายในของบริษัทมีจํานวนเทากับ 425.36 ลานบาท 363.21 ลานบาท และ 866.41 ลานบาท ในป 2553
– ป 2555 ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 93.08 รอยละ 99.52 และรอยละ 91.87 ของรายไดรวม ตามลําดับ ซึ่งถือวาคอนขางสูงโดย
รายไดเกือบทั้งหมดของบริษัทมาจากรายไดจากการใหบริการตกแตงภายใน ทั้งนี้ โครงสรางรายไดของบริษัทแสดงรายละเอียดประกอบ
ดังตารางตอไปนี้
โครงสรางรายได
รายไดจากการใหบริการตกแตงภายใน
รายไดจากการขาย
รายไดจากคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณน้ํา
ทวม
รายไดอื่น ๆ
รายไดรวม

31 ธันวาคม 2553
ลานบาท รอยละ
425.36
93.08
5.94
1.30
25.71
457.01

5.62
100.00

31 ธันวาคม 2554
ลานบาท รอยละ
363.21
99.52
1.75
364.96

0.48
100.00

31 ธันวาคม 2555
ลานบาท รอยละ
866.41
91.87
75.39
1.34
969.14

7.99
0.14
100.00

รายไดจากการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท ประกอบดวย (1) รายไดจากการใหบริการตกแตงภายใน และ (2) รายไดจากการ
ขาย และ (3) รายไดอื่นซึ่งเปนรายไดที่ไมไดเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจหลัก ทั้งนี้ รายไดจากคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณน้ําทวมถือ
เปนรายไดที่ไมไดเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจหลัก ซึ่งแสดงรายละเอียดประกอบดังตอไปนี้
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(1) รายไดจากการใหบริการตกแตงภายใน
รายไดจากการใหบริการตกแตงภายใน คือ รายไดจากการรับเหมาตกแตงภายในอาคารรวมถึงงานตอเติมปรับปรุงประเภท
สํานักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม หางสรรพสินคา หนวยงานราชการ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เปนตน ทั้งนี้ บริษัทมีรายไดจากการ
ใหบริการตกแตงภายในป 2553 – ป 2555 จํานวน 425.36 ลานบาท 363.21 ลานบาท และ 866.41 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2554
รายไดจากการใหบริการตกแตงภายในลดลงจํานวน 62.16 ลานบาท คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 14.61 เมื่อเทียบกับป 2553
เนื่องจากบริษัทประสบกับปญาอุทกภัยในไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 ของป 2554 สงผลใหบริษัทไมสามารถทํางานได ดังนั้น บริษัทจึง
ไมสามารถรับรูรายไดจากการใหบริการตกแตงภายในได สําหรับในป 2555 รายไดจากการใหบริการตกแตงภายในของบริษัทเพิ่มขึ้น
จํานวน 503.20 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 138.54 เมื่อเทียบกับป 2554 ทั้งนี้ สาเหตุหลัก คือ บริษัทไดรับงานโครงการซึ่ง
เปนงานรับเหมาตกแตงภายในของอาคารสํานักงานแบบโครงการตอเนื่องจํานวน 2 โครงการ คิดเปนจํานวนเงินรวมกันทั้งสิ้น 587.89
ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 67.85 ของรายไดรวม ซึ่งไดแก (1) โครงการอาคารสํานักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรซึ่งดําเนินการมาตั้งแตป 2554 มีมูลคาโครงการเทากับ 381.98 ลานบาท โดยโครงการดังกลาวรับรูรายไดในป 2554 ไปแลว
จํานวน 69.32 ลานบาท และรับรูรายไดในป 2555 ไปแลวจํานวน 297.29 ลานบาท คงเหลือประมาณการรายไดที่จะรับรูในป 2556
จํานวนประมาณ 15.37 ลานบาท และ (2) โครงการอาคารสํานักงานของบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จํากัดซึ่งเริ่มดําเนินการในป 2554
มีมูลคาโครงการเทากับ 291.20 ลานบาท โดยโครงการดังกลาวรับรูรายไดในป 2555 ไปแลวจํานวน 290.60 ลานบาท คงเหลือประมาณ
การรายไดที่จะรับรูในป 2556 จํานวนประมาณ 39.96 ลานบาท (บริษัทไดปรับประมาณการมูลคาโครงการจากเดิม 291.20 ลานบาท
เปน 330.57 ลานบาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 เนื่องจากโครงการดังกลาวไดถูกเปลี่ยนแปลงแกไขแบบแปลนในระหวางการ
กอสราง อีกทั้งตนทุนคาแรงและตนทุนวัสดุไดมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ) นอกจากนี้ ในป 2555 บริษัทยังมีจํานวนลูกคาที่เพิ่มสูงขึ้นโดย
งานสวนใหญไดเริ่มตนทยอยรับรูรายไดในชวงป 2555
ทั้งนี้ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของรายไดจากการใหบริการตกแตงภายใน แสดงรายละเอียดประกอบดังตาราง
ตอไปนี้
หนวย: ลานบาท
โครงสรางรายไดจากการใหบริการตกแตงภายใน
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
ประเภทของ
มูลคา การรับรู รอยละ
มูลคา การรับรู รอยละ
มูลคา การรับรู รอยละ
โครงการ
1/
1/
1/
งาน
รายได
งาน
รายได
งาน
รายได
อาคารสํานักงาน
611.44 311.65
73.27 571.91 249.61
68.72 1,125.19 739.74
85.38
คอนโดมิเนียม
91.28
76.50
17.99
70.98
27.38
7.54 199.05
76.04
8.78
โรงแรม
75.90
35.36
8.31 136.95
86.34
23.77
86.09
50.63
5.84
งานตกแตงอื่นๆ
1.85 2/
0.43
0.08 2/
0.02
รวม
778.62 425.36 100.00 779.84 363.41 100.05 1,410.34 866.41 100.00
3/
สวนลดจายรวม
(0.20)
(0.05)
รวมทั้งสิ้น
778.62 425.36 100.00 779.84 363.21 100.00 1,410.34 866.41 100.00
1/
หมายเหตุ:
คิดเปนรอยละของรายไดจากการใหบริการตกแตงภายในในปที่เกี่ยวของ
2/
งานตกแตงทั่วไปที่บริษัทรับงานโดยการวางบิลจากลูกคาโดยไมไดประเมินมูลคาโครงการเนื่องจากเปนการรับงานจาก
กลุมลูกคาที่มีความคุนเคยกันและมีมูลคางานที่ไมสูงมากดังนั้นบริษัทจึงไมไดมีการทําสัญญารับงาน ทั้งนี้ ลักษณะงาน
สวนใหญจะเปนการตกแตงตามรายละเอียดปลีกยอยตามความตองการของลูกคา
3/
บริษัทบันทึกสวนลดจายเปนยอดรวมโดยที่ไมไดปนสวนลดจายดังกลาวเขาในแตละโครงการเนื่องจากสวนลดจาย
ดังกลาวมีจํานวนไมมากและมีมูลคานอย
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จากตารางขางตนจะสังเกตไดวา รายไดจากการใหบริการตกแตงภายในประมาณรอยละ 73.27 รอยละ 68.72 และรอยละ
85.38 มาจากงานรับเหมาตกแตงภายในของอาคารสํานักงาน โดยผูบริหารของบริษัทคาดการณวาสัดสวนงานรับเหมาตกแตงภายใน
ของอาคารสํานักงานในป 2556 จะอยูในระดับเดิมที่ประมาณรอยละ 70 – รอยละ 80 ซึ่งถือวาคอนขางสูง ทั้งนี้ ลูกคารายใหญ 3 ราย
แรกของงานรับเหมาตกแตงภายในของอาคารสํานักงานในป 2553 – ป 2555 แสดงรายละเอียดประกอบดังตารางตอไปนี้
หนวย: ลานบาท
ลูกคารายใหญ 3 รายแรกของรายไดจากการใหบริการตกแตงภายในอาคารสํานักงาน
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
ชื่อโครงการ
มูลคา การรับรู รอยละ
มูลคา การรับรู รอยละ
มูลคา การรับรู รอยละ
1/
1/
1/
งาน
รายได
งาน
รายได
งาน
รายได
โครงการ ปตท สผ. 2/
240.06 204.36
65.57
โครงการ Enco Fitness 3/
49.58
49.58
15.91
โครงการ ม.จุฬา (อาคารมหา
31.22
31.22
10.02
จักรี) 3/
โครงการ ธกส. 4/
- 351.55
69.32
27.77 381.98 297.29
40.19
โครงการกรุงไทยพานิช
63.78
63.78
25.55
3/
ประกันภัย
โครงการ AIT หองมั่งคง TOT 3/
60.17
60.17
24.11
โครงการอุตสาหกรรมนมไทย 4/
- 291.20 290.60
39.28
4/
โครงการ JMART
63.30
53.67
7.26
รวม
320.86 285.16
91.50 475.50 193.27
77.43 736.48 641.56
86.73
1/
หมายเหตุ:
คิดเปนรอยละของรายไดจากการใหบริการตกแตงภายในสําหรับโครงการประเภทอาคารสํานักงานในปที่เกี่ยวของ
2/
งานรับเหมาตกแตงภายในของอาคารสํานักงานแบบโครงการตอเนื่อง โดยโครงการดังกลาวแลวเสร็จในป 2553
3/
งานรับเหมาตกแตงภายในของอาคารสํานักงานระยะสั้น โดยโครงการแลวเสร็จภายใน 1 ป
4
งานรับเหมาตกแตงภายในของอาคารสํานักงานแบบโครงการตอเนื่อง โดยโครงการดังกลาวคาดวาจะแลวเสร็จในป
2556
จากตารางขางตนจะสังเกตไดวา งานรับเหมาตกแตงภายในประเภทอาคารสํานักงานของบริษัทนั้น พึ่งพิงลูกคารายใหญ โดย
สัดสวนการพึงพิงลูกคารายใหญเฉลี่ย ในป 2553 – ป 2555 ของบริษัทสูงถึงประมาณรอยละ 85.22 อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทมี
ความเชื่อมั่นวาบริษัทจะสามารถรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคารายใหญรายเดิมไวได ทั้งนี้ ผูบริหารของบริษัทคาดการณวาลูกคาของ
บริษัทจะกลับมาใชบริการของบริษัทเพื่อทําการปรับปรุงอาคารสํานักงานอีกครั้งภายใน 3 – 5 ป นอกจากนี้ ลูกคาของบริษัทสวนใหญ
เปนบริษัทขนาดใหญที่มีโครงการลงทุนอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ มีความเปนไปไดวา บริษัทจะไดรับงานที่เกี่ยวเนื่องจากโครงการลงทุน
ดังกลาว เชน บริษัท ปตท . จํากัด (มหาชน) มีโครงการจะขยายการลงทุนทางดานพลังงานในจังหวัดชลบุรี ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจวา
บริษัทจะสามารถไดรับงานจากลูกคารายดังกลาว และ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีโครงการที่จะพัฒนาสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย
อาคารเรียน หอสมุด และที่พักอาศัยของครู อาจารย นิสิต และนักศึกษาอยางตอเนื่อง ดังนั้น บริษัทคาดวา บริษัท จะมีงานจากลูกคาราย
ดังกลาวเขามาในอนาคต เปนตน อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทยังไมสามารถประมาณมูลคาโครงการที่แนนอนได
ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ผูบริหารของบริษัทไดประมาณรายไดจากการใหบริการตกแตงภายในที่จะรับรูในป 2556
ไวจํานวน 465.22 ลานบาท โดยที่รายไดดังกลาวเปนรายไดที่รับรูตอเนื่องจากโครงการในป 2555 ซึ่งแสดงรายละเอียดประกอบดัง
ตารางตอไปนี้
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หนวย: ลานบาท
ประเภทโครงการ มูลคางาน
อาคารสํานักงาน
คอนโดมิเนียม
โรงแรม
รวม

1,102.11
57.58
113.60
1,273.29

รายไดจากการใหบริการตกแตงภายในที่จะรับรูในป 2556
รายไดที่รับรูกอนป 2556 รายไดที่รับรูในป 2556 รอยละของรายไดจากการใหบริการ
ตกแตงภายในที่จะรับรูในป 2556
751.06
351.05
75.46
8.36
49.22
10.58
48.65
64.95
13.96
808.07
465.22
100.00

จากตารางขางตนจะสังเกตไดวารายไดจากโครงการตอเนื่องเดิมที่จะรับรูในป 2556 จํานวนประมาณ 465.22 ลานบาท กวา
รอยละ 75.46 มาจากโครงการประเภทอาคารสํานักงาน สวนที่เหลือรอยละ 13.96 และรอยละ 10.58 มาจากโครงการประเภทโรงแรม
และคอนโดมิเนียม ตามลําดับ อยางไรก็ตามผูบริหารของบริษัทใหความเชื่อมั่นวาในป 2556 บริษัทจะยังคงรักษาระดับของรายไดจาก
การใหบริการตกแตงภายในไวไดในระดับเดียวกันกับป 2555 เนื่องจากประมาณการดังกลาว ยังไมไดรวมโครงการที่จะเกิดขึ้นใหมในป
2556 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะหาลูกคารายใหญรายใหมทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงลูกคาที่อยูตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย
นอกเหนือไปจากลูกคาที่อยูในกรุงเทพมหานคร
(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 ซึ่งถือวาเปนสัดสวนที่คอนขาง
นอย สาเหตุที่บริษัทลดสัดสวนของรายไดจากการขายลงแตยังคงไวซึ่งกิจกรรมการขายเนื่องจากสินคาที่มาจากประเทศจีนมีตนทุน
คาแรงที่ต่ํากวาทําใหบริษัทไมสามารถแขงขันได อีกทั้งคูแขงในประเทศก็เพิ่มสูงขึ้นมาก ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะจัดจําหนาย
เฟอรนิเจอรตอไปในอนาคตในกรณีที่บริษัทไดรับคําสั่งซื้อประเภทสั่งซื้อจากลูกคาซึ่งบริษัทสามารถบริ หารตนทุนไดโดยที่ไมรวมคําสั่งซื้อ
ประเภทจางผลิตซึ่งบริหารตนทุนไดยาก
(3) รายไดอื่น
บริษัทมีรายไดอื่นในป 2553 – ป 2555 เทากับ 25.71 ลานบาท 1.75 ลานบาท และ 1.34 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 6.04 รอย
ละ 0.48 และรอยละ 0.16 ของรายไดจากการใหบริการตกแตงภายใน โดยในป 2553 บริษัทมีสัดสวนดังกลาวคอนขางสูงเนื่องจาก
สาเหตุหลักตางๆ ดังตอไปนี้ เชน (1) การกลับรายการสํารองคาเผื่อการดอยคาสําหรับสินทรัพยจํานวน 12.97 ลานบาท เนื่องจากมีขอ
บงชี้วาราคาตลาดของสินทรัพยนั้น (ที่ดิน) เพิ่มขึ้น บริษัทจึงตองกลับรายการดังกลาวเพื่อบันทึกบัญชีของสินทรัพยนั้นดวยราคาทุนเดิม
(2) กําไรจากการตัดเจาหนี้เงินประกันผลงานคางนานจํานวน 6.52 ลานบาท เนื่องจากเจาหนี้รายดังกลาวหลายรายรวมกันไมมารับเงิน
คืนภายหลังจากการติดตามทวงถามแลว และ (3) รายการหนี้สูญรับคืน สุทธิจากการตัดจําหนายรายไดคางรับจํานวน 3.75 ลานบาท
(โครงการ Sofitel) เนื่องจากบริษัทไดรับชําระเงินคืนภายหลังจากที่ตัดหนี้ดังกลาวเปนหนี้สูญแลว เปนตน ทั้งนี้ ในชวง 3 ป ที่ผานมา
บริษัทสามารถบริหารการติดตามทวงหนี้จากลูกคาไดเปนอยางดีจึงทําใหบริษัทไดรับชําระคืนคาสินคาและบริการในสวนที่คาดวาจะ
ไมไดรับชําระคืนแลว ทั้งนี้ รายไดอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในป 2554 และ 2555 มาจากดอกเบี้ยเงินฝาก,การขายเศษวัสดุ,กําไรจากการจําหนาย
ทรัพยสิน, เงินชวยเหลือจากเหตุการณน้ําทวม เปนตน รายไดอื่นของบริษัทมีรายละเอียดประกอบดังตารางตอไปนี้
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หนวย: ลานบาท
รายการ

รายไดอื่น
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554
1/
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ 1/
12.97
2.83
-

31 ธันวาคม 2555
จํานวน
รอยละ 1/
-

กลับรายการสําหรับคาเผื่อการดอยคา
ของสินทรัพย
ตัดเจาหนี้เงินประกันผลงานคางนาน
6.52
1.43
หนี้สูญรับคืน สุทธิจากการตัดจําหนาย
3.75
0.82
รายไดคางรับ
อื่นๆ2/
2.47
0.54
1.75
0.48
1.34
0.14
รวม
25.71
5.62
1.75
0.48
1.34
0.14
หมายเหตุ: 1/ คิดเปนรอยละของรายไดรวมในปที่เกี่ยวของ
2/
รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝาก, การขายเศษวัสดุ, กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน, เงินชวยเหลือ (จากเหตุการณน้ํา) เปนตน
(4) รายไดจากคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณน้ําทวม
ในป 2555 บริษัทมีรายไดที่นอกเหนือไปจากการดําเนินธุรกิจ หลัก อยูคือ รายไดจากคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณน้ําทวม
เนื่องจากจากผลของอุทกภัยในป 2554 ทําใหบริษัทไดรับความเสียหายจากเหตุการณดังกลาวตอสินคาคงเหลือและสินทรัพยที่มีตัวตน
บางสวน อยางไรก็ตาม บริษัทไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยกับบริษัทประกันภัยแหงหนึ่ง ตอมาในป 2555 บริษัทไดรับ
เงินชดเชยดังกลา วแลว ทั้งหมดและรับรูรายไดในงบกําไรขาดทุน คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 75.39 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.99 ของ
รายไดรวมทั้งหมด โดยรายไดดังกลาวถือเปน “รายไดจากรายการพิเศษ” (Extraordinary Item) ที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานปกติของ
บริษัท
ตนทุน
ตนุทนจากการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท ประกอบดวย (1) ตนทุนคาบริการตกแตงภายใน และ (2) ตนทุนขาย ซึ่งแสดง
รายละเอียดประกอบดังตอไปนี้
(1) ตนทุนคาบริการตกแตงภายใน
ตนทุนคาบริการตกแตงภายใน ประกอบดวยตนทุนที่เกี่ยวของกับคาวัสดุกอสราง คาแรงคนงาน และคาใชจายในการผลิตหรือ
คาโสหุยตางๆ เชน คาวัตถุดิบทางออม คาแรงงานทางออม และคาใชจายอื่นๆ อาทิเชน คาน้ํา คาไฟฟาโรงงาน คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาเชา
โรงงาน เปนตน ทั้งนี้ บริษัทมีตนทุนคาบริการตกแตงภายในป 2553 – ป 2555 จํานวน 351.16 ลานบาท 285.06 ลานบาท และ 705.44
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนตนทุนคาบริการตกแตงภายในตอรายไดจากการใหบริการตกแตงภายในเทากับรอยละ 82.56
รอยละ 78.48 และรอยละ 81.42 ในป 2553 – ป 2555 ตามลําดับ โดยในชวง 3 ป ที่ผานมา บริษัทมีคาเฉลี่ยของอัตราดังกลาวประมาณ
รอยละ 80.82 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการตั้งราคาเพื่อบริหารตนทุนของบริษัทที่กําหนดวาตนทุนคาบริการตกแตงภายในจะอยูในชวง
ประมาณรอยละ 80.00 ของรายไดคาบริการตกแตงภายใน ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการบันทึกตนทุนคาบริการตกแตงภายใน 4 แนวทาง
กลาวคือ
1. การคํานวณตนทุน ใหสอดคลองกับนโยบายการตั้งราคาของบริษัทในที่นี้ คือ บริษัทจะประมาณตนทุนโครงการที่เกี่ยวของทั้งหมด
ทั้งหมดเพื่อกําหนดมูลคาโครงการ โดยตนทุนคาบริการตกแตงภายในจะอยูที่ประมาณรอยละ 80.00 ของมูลคาโครงการ ซึ่งในป
2553 – ป 2555 ที่ผานมา บริษัทสามารถควบคุมตนทุนใหอยูในเกณฑดังกลาวไดเปนอยางดี
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2. การคิดตนทุนสวนเพิ่มในกรณีที่บริษัทยังไมไดสงมอบงานจากจากสาเหตุตางๆ เชน การเปลี่ยนแปลงแกไขแบบแปลน ราคาวัสดุ
กอสรางเพิ่มสูงขึ้น หรือแมแตคาแรงงานที่เพิ่มขึ้นจากระยะเวลากอสรางที่ยาวนานขึ้นจากการแกไขงานตามแบบแปลนที่
เปลี่ยนแปลงไป เปนตน บริษัทจะทําการปรับมูลคางานของโครงการนั้นๆ เพิ่มขึ้นตามนโยบายการตั้งราคาของบริษัทดังที่กลาวไว
ขางตน โดยตนทุนโครงการที่เพิ่มขึ้นจากสาเหตุตางๆ ขางตนและรายไดของโครงการที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายราคาของบริษัทจะถูก
ปรับเขาไปรวมคํานวณในประมาณการรายไดและตนทุนที่เกี่ยวของ ดังนั้น มูลคางานของโครงการที่มีการกอสรางขามปจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามตนทุนและรายไดที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3. การคิดตนทุนสวนเพิ่มในกรณีที่บริษัทไดสงมอบงานไปแลว หรือ คาใชจายในการเก็บงาน ซึ่งตนทุนสวนเพิ่มในกรณีนี้สวนมากจะ
เปนตนทุนที่เกี่ยวของกับการแกไขงานใหเปนไปตามความพึงพอใจของลูกคาเนื่องจากงานรับเหมาในแตละโครงการจะมีการค้ํา
ประกันผลงานภายหลังการสงมอบในขณะที่บริษัทไมสามารถปรับมูลคาโครงการใหสูงขึ้นไดซึ่งสงผลใหกําไรสุทธิของโครงการลด
ต่ําลงและไมเปนไปตามนโยบายการตั้งราคาของบริษัท เชน โครงการสวนราชการกรุงเทพ (ธนารักษ) ที่บริษัทรับรูรายไดไปแลวรอย
ละ 100.00 ในป 2552 แตในป 2553 บริษัทตองดําเนินการแกไขงานเพื่อใหเปนไปตามสัญญาค้ําประกันผลงานภายหลังการสง
มอบ โดยที่บริษัทตองรับรูตนทุนโครงการเพิ่มในป 2553 เปนจํานวนประมาณรอยละ 11.31 ของมูลคาโครงการ ซึ่งถือวาคอนขางสูง
อยางไรก็ตาม เมื่อคํานวณตนทุนรวมของโครงการพบวาบริษัทยังมีกําไรสุทธิจากการรับเหมาโครงการ และ
4. ตนทุนที่เกิดขึ้นจากการสงมอบงานลาชา หรือ คาปรับงานลาชา ซึ่งมีหลักการบันทึกตนทุนเหมือนกันกับการคิดตนทุนสวนเพิ่มใน
กรณีที่บริษัทไดสงมอบงานไปแลว เชน โครงการ ปตท . สผ ในป 2553 ที่บริษัทสงมอบงานลาชาไปประมาณ 7 วัน เนื่องจากการ
กอสรางไมเปนไปตามกําหนด อยางไรก็ตาม ตนทุนในสวนนี้จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับระยะเวลาที่เกิดความลาชา เนื่องจากคาปรับ
จะถูกคิดตามสัญญารับเหมากอสรางในแตละโครงการ
ทั้งนี้ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของตนทุนคาบริการตกแตงภายใน แสดงรายละเอียดประกอบดังตารางตอไปนี้
หนวย: ลานบาท
ประเภทของ
โครงการ

โครงสรางตนทุนคาบริการตกแตงภายใน
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554
ตนทุนที่ รอยละรายไดจากการ ตนทุนที่ รอยละรายไดจากการ
เกิดขึ้น ใหบริการตกแตงภายใน เกิดขึ้น ใหบริการตกแตงภายใน
222.89
52.40 200.58
55.22
112.25
26.39 48.27
13.29
8.56
2.02 33.43
9.20

31 ธันวาคม 2555
ตนทุนที่ รอยละรายไดจากการ
เกิดขึ้น ใหบริการตกแตงภายใน
258.93
29.89
372.40
42.98
68.08
7.86

วัสดุ
คาแรง
คาใชจายในการ
ผลิต
รวม
343.70
80.81 282.28
77.71 699.41
80.73
คาใชจายในการ
6.30
1.48
2.83
0.78
6.05
0.69
เก็บงาน
คาปรับงานลาชา
1.16
0.27
สวนลดรับตนทุน
- (0.05)
(0.01) (0.02)
(0.00)
1/
ขาย
รวมทั้งสิ้น
351.16
82.56 285.06
78.48 705.44
81.42
1/
หมายเหตุ: บริษัทบันทึกสวนลดรับตนทุนขายเปนยอดรวมโดยที่ไมไดปนสวนลดจายดังกลาวเขาในตนทุนแตละประเภทเนื่องจาก
สวนลดรับดังกลาวมีจํานวนไมมากและมีมูลคานอย

สวนที่ 2 หนา 90

บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)

จากตารางขางตนจะสังเกตไดวา ตนทุนคาบริการตกแตงภายในในป 2553 และ ป 2554 สวนใหญจะมาจากตนทุนคาวัสดุ
สวนตนทุนคาบริการตกแตงภายในในป 2555 จะมาจากตนทุนคาแรงงาน ทั้งนี้ เนื่องจากสาเหตุตางๆ ดังตอไปนี้
1. ในการบันทึกตนทุนของโครงการแตละโครงการ ตนทุนที่เกิดขึ้นกอนในแตละโครงการจะเปนตนทุนคาวัสดุเนื่องจากบริษัทตองสั่งซื้อ
วัสดุมาสํารองไวลวงหนาเพื่อใชตามรายละเอียดของงานกอสราง
2. ตนทุนที่เกิดขึ้นตามมาของแตละโครงการ คือ ตนทุนคาแรง ทั้งนี้ ในการรับรูตนทุนสวนนี้บริษัทจะใหชางฝมือทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหแลวเสร็จกอนหลังจากนั้นบริษัทจึงจะตรวจสอบงาน โดยที่ (1) ถางานที่ชางฝมือสงมอบตามแผนงานเปนไปตาม
มาตรฐานของบริษัท บริษัทจะบันทึกตนทุนทันทีโดยการจายคาแรงแลวหักเงินไวประมาณรอยละ 10 ของคาแรงที่จายในแตละ งวด
ไวเปนเงินประกันผลงาน (2) ถางานที่ชางฝมือสงมอบตามแผนงานไมเปนไปตามมาตรฐานของบริษัท บริษัทจะยังไมบันทึกตนทุน
คาแรง แลวใหชางฝมือแกงานจนกวาจะไดงานตามมาตรฐาน ทั้งนี้ ในขณะที่ชางฝมือแกงาน บริษัทก็ยังคงตองบันทึกตนทุนคาวัสดุ
ที่ไดสั่งซื้อไปเพื่อมอบหมายใหชางฝมือทํางานในลําดับถัดไป
3. บริษัทจะบันทึกตนทุนคาใชจายในการผลิตเมื่อคาใชจายนั้นๆ เกิดขึ้น
จากสาเหตุที่ไดกลาวไวขางตน ทําใหการบันทึกตนทุนคาบริการตกแตงภายในของแตละโครงการเกิดขึ้นไมพรอมกัน โดย
สัดสวนของตนทุนตางๆ จะเปนไปตามแนวทางการบันทึกตนทุนของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทสามารถบริหารตนทุนใหเปนไปตาม
นโยบายการตั้งราคาที่กําหนดโดยฝายจัดการของบริษัท อีกทั้ง ในป 2554 และ ป 2555 บริษัทสามารถลดขอผิดพลาดจากการดําเนิน
โครงการที่เคยเกิดขึ้นในป 2553 เชน คาใชจายในการเก็บงานที่ลดลงจากรอยละ 1.48 ในป 2553 เปน รอยละ 0.78 และ รอยละ 0.69
ในป 2554 และ 2555 ตามลําดับ และ คาปรับงานลาชา โดยในป 2554 และ 2555 บริษัทสามารถบริหารโครงการใหเปนไปตามแผนงาน
ทําใหไมเกิดคาใชจายในสวนนี้ขึ้น
ในป 2553 – ป 2555 บริษัทไดรับผลกระทบจากการที่ตนทุนคาวัสดุมีความผันผวนเพิ่มขึ้น และ ตนทุนคาแรงที่เพิ่มขึ้นจาก
นโยบายคาแรงขั้นต่ํา อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทไดพูดคุยเจรจากับลูกคาและกําหนดนโยบายการตั้งราคาเพื่อปองกันความเสี่ยง
เรื่องตนทุนงานกอสรางที่ไมเปนไปตามประมาณการ สงผลใหบริษัทไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาวลดลง เชน การเจรจาตอรองเรื่อง
ตนทุนคาฝมือแรงงานที่เพิ่มขึ้นกับโครงการอาคารสํานักงานของบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทสามารถปรับ
มูลคาโครงการเพิ่มขึ้นไดในป 2556
ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ผูบริหารของบริษัทไดประมาณตนทุนคาบริการตกแตงภายในที่จะรับรูในป 2556 ไวจํานวน
361.73 ลานบาท ทั้งนี้ ตนทุนดังกลาวเปนตนทุนที่รับรูตอเนื่องจากโครงการในป 2555 ซึ่งแสดงรายละเอียดประกอบดังตารางตอไปนี้
หนวย: ลานบาท
ประเภทโครงการ มูลคางาน
อาคารสํานักงาน
คอนโดมิเนียม
โรงแรม
รวม

1,102.11
57.58
113.60
1,273.29

ตนทุนคาบริการตกแตงภายในที่จะรับรูในป 2556
ตนทุนที่รับรูกอนป 2556 ตนทุนที่รับรูในป 2556 รอยละของรายไดจากการใหบริการ
ตกแตงภายในที่จะรับรูในป 2556
603.32
280.04
60.20
6.73
32.38
6.96
37.03
49.31
10.60
647.08
361.73
77.76

จากตารางขางตนจะสังเกตไดวาตนทุนคาบริการตกแตงภายในคิดเปนประมาณรอยละ 77.76 ของรายไดคาบริการตกแตงภายใน
ที่จะรับรูในป 2556 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการตั้งราคาเพื่อบริหารตนทุนของบริษัทตามที่ไดกลาวไวขางตน
(2) ตนทุนขาย
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บริษัทมีตนทุนขายในป 2553 เทากับ 3.90 ลานบาท ซึ่งเปนตนทุนในการสั่งซื้อเฟอรนิเจอรและอุปกรณเพื่อขายใหกับลูกคา
ตามคําสั่งซื้อ อยางไรก็ตาม ในป 2554 และ ป 2555 บริษัทไมมีตนทุนขายเนื่องจากบริษัทไมมีรายไดจากการขาย ซึ่งเปนไปตามนโยบาย
การรับงานของผูบริหารของบริษัทที่จะเลือกรับเฉพาะคําสั่งซื้อแบบสั่งซื้อปองกันปญหาเรื่องการควบคุมตนทุนตามที่ไดกลาวไวขางตน

กําไรขั้นตน
(1) กําไรขั้นตนจากการใหบริการตกแตงภายใน
บริษัทมีกําไรขั้นตนในป 2553 – ป 2555 เทากับ 74.20 ลานบาท 78.15 ลานบาท และ 160.97 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไร
ขั้นตนรอยละ 17.44 รอยละ 21.52 และรอยละ 18.58 ตามลําดับ ทั้งนี้ อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทเปนไปตามนโยบายการตั้งราคาที่
กําหนดไวโดยผูบริหารของบริษัท อยางไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทสามารถควบคุมการดําเนินการตามโครงการใหดีขึ้นโดยที่บริษัทสามารถ
บริหารจัดการใหไมมีตนทุนที่เกี่ยวของกับคาใชจายในการเก็บงาน และคาปรับงานลาชาจะทําใหบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนในป 2553 –
2555 เทากับรอยละ 19.20 รอยละ 22.29 และรอยละ 19.28 ตามลําดับ จะทําใหบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนเฉลี่ยในป 2553 – ป 2555
เทากับรอยละ 20.26 ซึ่งจะสอดคลองกับนโยบายการตั้งราคาของบริษัทที่กําหนดใหบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนจากการดําเนินโครงการ
ประมาณรอยละ 20.00 ในขณะที่อัตรากําไรขั้นตนเฉลี่ยยอนหลังของบริษัทในป 2553 – ป 2555 เทากับรอยละ 19.18
(2) กําไรขั้นตนจากการขาย
บริษัทมีกําไรขั้นตนจากการขายในป 2553 เทากับ 2.04 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 34.39 ซึ่งถือวา
คอนขางสูงและเปนผลมาจากการที่บริษัทเลือกรับงานขายจากคําสั่งซื้อประเภทสั่งซื้อ สงผลใหบริษัทสามารถควบคุมกําไรสวนตางได
อยางไรก็ตาม ในป 2554 และ ป 2555 บริษัทไมมีกําไรขั้นตนจากการขายเนื่องจากบริษัทไมมีรายไดจากการขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
(1) คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการขายของบริษัทในป 2553 – ป 2555 เทากับ 37.59 ลานบาท 33.50 ลานบาท และ 25.62 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.84 รอยละ 9.22 และรอยละ 2.96 ของรายไดจากการใหบริการตกแตงภายในในป 2553 – ป 2555
ตามลําดับ ทั้งนี้ คาใชจายในการขายของบริษัทสวนใหญประกอบดวย คาใชจายที่เกี่ยวของกับเงินเดือนและผลตอบแทนพิเศษของ
พนักงานขาย คาสงเสริมการขายและการตลาด และคารับรอง เปนตน ทั้งนี้ สาเหตุที่อัตราสวนคาใชจายในการขายตอรายไดจากการ
ใหบริการตกแตงภายในในป 2555 ลดลงอยางมีสาระสําคัญเมื่อเทียบกับอัตราสวนเดียวกันในป 2553 และ ป 2554 เนื่องจากในป 2555
บริษัทมีคาใชจายดังกลาวอยูในระดับปกติ ในขณะที่ในป 2553 และ ป 2554 บริษัทมีขาดทุนจากการลด มูลคางาน (โครงการสาทรเฮอริ
เทจ) ประมาณ 14.66 ลานบาท และ คาสินคาเสียหายจากเหตุการณน้ําทวมประมาณ 6.68 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ ถาตัดผลกระทบ
ดังกลาวออกไปจะทําใหบริษัทมีคาใชจายในการขายในป 2553 และ ป 2554 เทากับ 22.93 ลานบาท และ 26.81 ลานบาท ซึ่งถือวาอยู
ในระดับที่ใกลเคียงเดิม นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายไดจากการใหบริการตกแตงภายในเพิ่มสูงขึ้นมากในป 2555 สงผลใหผลการคํานวณ
ของอัตราสวนดังกลาวในป 2555 มีคานอยในขณะที่คาใชจายที่รับรูในแตละปอยูในระดับใกลคียงเดิม
ทั้งนี้ บริษัทพยายามหลีกเลี่ยงเหตุการณที่ลูกคาขอลดราคาคาสินคาและบริการสงผลใหลูกคาชําระหนี้ไมเต็มจํานวนตาม
สัญญา โดยในปจจุบันบริษัทไดเพิ่มความระมัดระวังในการพิจารณารับงานมากขึ้น เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการขาดทุนดังกลาว โดย
กอนการรับงานจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนของลูกคา เชน ฐานะการเงินมั่งคง ไมมีประวัติผิดนัดชําระหนี้ เปนตน และจะเนนการรับ
งานจากหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมากขึ้น เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระหนี้นอยกวา
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นอกจากนี้ คาใชจายในการขายในป 2553 – ป 2555 ประมาณรอยละ 40 – รอยละ 50 เปนเงินเดือนและคาสวัสดิการตางๆ
ของพนักงานขาย
(2)

คาใชจายในการบริหาร

คาใชจายในการบริหารของบริษัทสวนใหญ ประกอบดวย คาใชจายที่เกี่ยวของกับเงินเดือน คาลวงเวลา โบนัส สวัสดิการตางๆ
ของกรรมการและพนักงาน และคาตรวจสอบบัญชีและคาที่ปรึกษากฎหมาย เปนตน โดยในป
2553 – ป 2555 บริษัทมีคาใชจาย
ดังกลาวเทากับ 22.91 ลานบาท 26.43 ลานบาท และ 27.23 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.38 รอยละ 7.28 และรอยละ
3.14 ของรายไดจากการใหบริการตกแตงภายในในป 2553 – ป 2555 ตามลําดับ
ทั้งนี้ คาใชจายในการบริหารของบริษัทในป 2554 เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 3.52 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ
15.37 โดยมีสาเหตุหลักมาจากคาสินคาเสียหายจากเหตุการณน้ําทวมจํานวน 4.39 ลานบาท ทั้งนี้ หากตัดผลกระทบดังกลาวออกไป
บริษัทจะมีคาใชจายในการบริหารเทากับ 21.93 ลานบาท และมีอัตราสวนคาใชจายในการบริหารตอรายไดจากการใหบริการตกแตง
ภายในในป 2554 เทากับรอยละ 6.04
นอกจากนี้ สาเหตุที่อัตราสวนดังกลาวในป 2555 ลดต่ําลงมากเมื่อเทียบกับป 2554 เพราะ บริษัทมีรายไดจากการใหบริการ
ตกแตงภายในเพิ่มขึ้นคอนขางมากทําใหสัดสวนดังกลาวลดลง แตถาพิจารณาในแงของคาใชจายแลวถือวาเพิ่มขึ้นเล็กนอยเนื่องจาก
บริษัทมีขาดทุนจากการลดมูลคางานจํานวนประมาณ 3.68 ลานบาท และการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอีกประมาณ 2.04 ลานบาท
(โครงการ Sofitel) ทั้งนี้ ถาตัดผลกระทบดังกลาวออกไป บริษัทจะมีคาใชจายในการบริหารในป 2555 เทากับ 21.52 ลานบาท
(3) ขาดทุน(กลับรายการ)จากรายไดคางรับสงสัยจะสูญ
บริษัทตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 26.27 ลานบาท (โครงการ ลา รอยัล บีช พัทยา) สําหรับลูกหนี้รายหนึ่งที่คาดวาจะ
ไมชําระหนี้ ในป 2554 โดยที่โครงการดังกลาวเกิดขึ้นในป 2553 อยางไรก็ตาม ลูกหนี้รายดังกลาวไดชําระหนี้ใหบริษัทแลวในป 2555
ดังนั้น บริษัทจึงทําการกลับรายการดังกลาวออกจากคาใชจายที่เคยบันทึกไว
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป
บริษัทมีกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป 2553 – ป 2555 จํานวน 24.69 ลานบาท ( 23.62) ลานบาท และ 169.57 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิรอยละ 5.40 รอยละ (6.47) และรอยละ17.49 ตามลําดับ
ในป 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิ 24.69 ลานบาท โดยมีสาเหตุที่สําคัญมาจากรายไดอื่นๆ ซึ่งไมเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
โดยตรงของบริษัท ไดแก การกลับรายการสําหรับคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 12.97 ลานบาท การตัดเงินประกันเจาหนี้ผลงานคาง
นาน 6.52 ลานบาท การกลับสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในขณะที่บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานปกติกอนภาษีจํานวน 7.42 ลาน
บาท ซึ่งเปนจํานวนที่ไมสูงมากเนื่องจากในป 2553 บริษัทมีการลดมูลคางานในโครงการแหงหนึ่ง (โครงการสาทรเฮอริเทจ) เปนเงิน
จํานวน 14.66 ลานบาท อยางไรก็ตาม ในป 2554 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ เนื่องจากการที่รายไดคาบริการตกแตงภายในของบริษัทลดลง
อยางมีนัย สําคัญเมื่อเทียบกับป 2553 จากเหตุการณอุทกภัยในไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 ของป 2554 สงผลใหบริษัทไมสามารถ
ทํางานได ดังนั้น บริษัทจึงไมสามารถรับรูรายไดจากการใหบริการตกแตงภายในได อีกทั้ง บริษัทยังตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอีก
จํานวน 26.27 ลานบาท (โครงการ ลา รอยัล บี ช พัทยา) สงผลใหบริษัทมีขาดทุนกอนภาษีเงินไดจํานวน 12.73 ลานบาท ทั้งนี้ ในกรณี
ทั่วไปบริษัทที่มีขาดทุนกอนภาษีเงินจะไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคคล อยางไรก็ตาม ในแงของการคํานวณภาษีนั้น คาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญจํานวน 26.27 ลานบาท ไมสามารถนับรวมเปนคาใชจายทางภาษีได อีกทั้งบริษัทยังมีคาความเสียหายจากเหตุการณน้ําทวมที่ยังอยู
ในระหวางขั้นตอนของการเรียกคาชดเชยคาใชจายกับบริษัทประกันซึ่งยังไมแลวเสร็จจํานวนประมาณ 11 ลานบาท และคาใชจายอื่นๆ ที่
ไมสามารถนับรวมเปนคาใชจายทางภาษีไดอีกประมาณ 1.3 ลานบาท สงผลใหบริษัทมีคาใชจายที่ไมสามารถนําไปรวมคํานวณตาม
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เกณฑภาษีไดประมาณ 38.57 ลานบาท ดังนั้น บริษัทจึงมีฐานภาษีสูงขึ้นและทายที่สุดบริษัทตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนจํานวน
10.89 ลานบาท และมีขาดทุนสุทธิสําหรับปเทากับ 23.62 ลานบาท
สําหรับป 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) ที่เกิดขึ้นซึ่งไมเกี่ยวของการดําเนินธุรกิจโดยตรงของบริษัท ไดแก รายไดจากคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณน้ําทวม จํานวน
75.39 ลานบาท และ มีการกลับรายการรายไดคางรับของโครงการ ลา รอยัล บีช จํานวน 26.27 ลานบาท และ อีกสวนหนึ่งเปนผลมา
จากการดําเนินงานปกติที่เพิ่มสูงขึ้น โดยรายไดจากการใหบริการรับเหมาตกแตงภายในไดเพิ่มสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนหนา เปน
จํานวน 503.20 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทสามารถรับรูรายไดงานโครงการตอเนื่องขนาดใหญจํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการ
อาคารสํานักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส) และ โครงการอาคารสํานักงานของบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย
จํากัด (มหาชน) คิดเปนจํานวนเงินรวมกันทั้งสิ้น 587.89 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 67.85 ของรายไดรวม นอกจากนี้ ในป 2555
บริษัทยังมีจํานวนลูกคาที่เพิ่มสูงขึ้นโดยงานสวนใหญไดเริ่มตนทยอยรับรูรายไดในชวงป 2555 ทั้งนี้ ในสวนของคาใชจายจากการขาย
และบริหารมีอัตราเมื่อเทียบกับยอดขายที่ดีขึ้นมากตามที่ไดกลาวไวในคาใชจายในการขายและบริหาร เนื่องจาก ไมมีคาใชจายที่เกิดจาก
การลดมูลคางานเชนในป 2553 และ ป 2554 ที่ผานมา และ คาใชจายทางการเงินของบริษัทไดลดลงอยางมากจาก 6.45 ลานบาทในป
2554 เหลือ 2.18 ลานบาทในป 2555 เนื่องจากบริษัทมียอดการใชเงินเบิกเกินบัญชี (Bank Overdraft) ที่ลดลง จากที่กลาวมาขางตน
ทําใหในป 2555 บริษัทมีกําไรกอนภาษีที่มาจากการดําเนินงานปกติ (Income Before Extraordinary Itme and Tax) คิดเปนจํานวน
108.29 ลานบาท
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
บริษัทมีกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปของป 2554 และ ป 2555 เทากับ กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปของป 2554 และ ป
2555 (ในป 2552 บริษัทไมไดจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) เนื่องจากในป 2554 และ ป 2555 บริษัทไมมีกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
12.2.3 การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 31 ธันวาคม 2555
สินทรัพย
บริษัทมีสินทรัพยรวมในป 2553 - ป 2555 เทากับ 532.71 ลานบาท 405.71 ลานบาท และ 644.61 ลานบาท ตามลําดับ ในป
2554 บริษัทมีสินทรัพยลดลงจํานวน 127.00 ลานบาท คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 23.84 โดยสินทรัพยที่ลดลงเปนสินทรัพยที่
เกี่ยวของกับรายได เชน ลูกหนี้การคา และ รายไดคางรับ เปนตน เนื่องจากบริษัทมีรายไดลดลง สําหรับป 2555 บริษัทมีสินทรัพยเพิ่มขึ้น
จํานวน 238.90 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 58.88 โดยสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นเปนสินทรัพยที่เกี่ยวของกับ เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา เงินจายลวงหนาคาสินคา และรายไดคางรับเชนกัน เนื่องจากบริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียดของสินทรัพยที่สําคัญ
แสดงรายละเอียดประกอบดังตอไปนี้
สินทรัพยหมุนเวียน
บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนคิดเปนสัดสวนรอยละ 64.63 รอยละ 56.69 และรอยละ 65.15 ของสินทรัพยรวมในป 2553 - ป
2555 ตามลําดับ โดยสินทรัพยหมุนเวียนแสดงรายละเอียดประกอบดังตอไปนี้
(1) เงินลงทุนชั่วคราว
บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวในป 2555 เทากับ 81.22 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.60 ของสินทรัพยรวม ทั้งนี้ ในป 2555
บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสูงถึง 172.82 ลานบาท บริษัทจึงบริหารสภาพคลองสวนเกินโดยการลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
ประเภทหนวยลงทุนตราสารหนี้กับบริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย ทั้งนี้ ในป 2553 และ ป 2554 บริษัทไมมีสภาพคลองสวนเกิน ดังนั้น
บริษัทจึงไมมีการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
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เงินลงทุนชั่วคราวในหนวยลงทุนตราสารหนี้กับบริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดประกอบ
ดังตารางตอไปนี้
หนวย: บาท
รายละเอียด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจําหนายออกไป
เพิ่ม กําไรจากการตีราคาใหม - รับรูแลว
- ยังไมรับรู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หลักทรัพยเพื่อคา
260,000,000
(179,024,352)
82,877
160,887
81,219,412

โดยมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ดังกลาว แสดงรายละเอียดประกอบดังตารางตอไปนี้
หนวย: บาท
รายละเอียด
ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้น
มูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หลักทรัพยเพื่อคา
81,058,525
160,887
81,219,412

(2) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
บริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นในป
2553 - ป 2555 เทากับ 56.03 ลานบาท 37.69 ลานบาท และ 51.46 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 10.52 รอยละ 9.29 และรอยละ 7.98 ตามลําดับ ของสินทรัพยรวมในป 2553 - ป 2555 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบาย
ในการคัดเลือกลูกคาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ และไมมีประวัติการผิดนัดชําระหนี้ โดยมีรายละเอียด ประกอบ
ดังตารางตอไปนี้
หนวย: บาท
รายละเอียด

2553
7,838,800

2554
-

2555
29,146,070

32,887,807
3,914,824
11,227,509

35,469,576
1,215,916
258,865
235,079

12,175,290
1,449,221
1,428,946
7,144,364

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

55,868,940
(235,080)

37,179,436
(364,512)

51,343,891
(473,401)

ลูกหนี้การคา - สุทธิ

55,633,860

36,814,924

50,870,490

ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
นอยกวา 180 วัน
181 ถึง 270 วัน
271 ถึง 365 วัน
มากกวา 365 วัน
ลูกหนี้การคารวม
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บริษัทมีนโยบายตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยมีรายละเอียดประกอบดังตารางตอไปนี้
นโยบายตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเดิม
จํานวนวันที่คางชําระ
รอยละการตั้งคาเผื่อ
คางชําระตั้งแต 180 - 365 วัน
25.00
คางชําระตั้งแต 366 – 540 วัน
50.00
คางชําระตั้งแต 540 วันขึ้นไป
100.00

นโยบายตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหม (เริ่มป 2554)
จํานวนวันที่คางชําระ
รอยละการตั้งคาเผื่อ
คางชําระตั้งแต 180 - 270 วัน
20.00
คางชําระตั้งแต 271 - 365 วัน
50.00
คางชําระตั้งแต 365 วันขึ้นไป
100.00

การพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้น บริษัทจะทําการวิเคราะหสถานะของลูกหนี้แตละราย (การวิเคราะหลูกหนี้รายตัว)
ควบคูไปดวย โดยคํานึงถึงองคประกอบตางๆ เชน ประวัติการชําระเงิน สถานะภาพและสถานะการเงิน ความรัดกุมของเงื่อนไขสัญญา
มูลคางานที่ชําระลวงหนา ขั้นตอนการเบิกจายของลูกหนี้ เปนตน โดยนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขางตนไมรวมถึงลูกหนี้ที่เปน
หนวยงานของภาครัฐ ซึ่งในกรณีดังกลาวบริษัทจะเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการตั้งสํารองเปนรายๆ
ไป
เนื่องจากประสบการณในอดีตที่ผานมา โดยทั่วไปลูกหนี้ที่เปนหนวยงานของภาครัฐจะไดรับการชําระหนี้ชา แตไมเคยเปนหนี้เสียจึงไม
เคยมีการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญสําหรับงานราชการ ในสวนของลูกหนี้ที่เปนบริษัทเอกชน โดยปกติระยะเวลาในการชําระหนี้จะอยูที่
ประมาณ 6 เดือน หรือ 180 วัน
ณ สิ้น ป 2553 บริษัทมีลูกหนี้เกินกําหนด ตั้งแต 180 วัน ขึ้นไปจํานวน 15.14 ลานบาท โดยเปนยอดหนี้จากลูกหนี้ 3 ราย โดย
บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวนสําหรับลูกหนี้ 1 ราย คิดเปนรอยละ 0.42 ของยอดลูกหนี้รวม สําหรับ ลูกหนี้อีก 2 ราย บริษัท
ไมไดตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากบริษัทสามารถไกลเกลี่ยเรียกชําระหนี้คืนได โดยบริษัทไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ 2 รายดังกลาว
ในไตรมาส 1 ป 2554 เปนจํานวน ลานบาท
ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2554 บริษัทมีลูกหนี้เกินกําหนด ตั้งแต 180 วัน ขึ้นไปจํานวน 1.71 ลานบาท โดยเปนยอดหนี้จากลูกหนี้ 4 ราย
ทั้งนี้ ในป 2555 มีเพียงลูกหนี้จํานวน 1 ราย ที่ชําระหนี้ทั้งจํานวนประมาณ 1.22 ลานบาท แกบริษัท สวนลูกหนี้อีก 3 รายที่เหลือบริษัทได
ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2555 บริษัทมีลูกหนี้เกินกําหนด ตั้งแต 180 วัน ขึ้นไปจํานวน 10.02 ลานบาท โดยเปนยอดหนี้จากลูกหนี้ 5 ราย
ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการติดตามทวงถามโดยฝายกฎหมายของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทคาดวาจะไดรับชําระหนี้จํานวนประมาณ 8.10
ลานบาท จากลูกหนี้จํานวน 2 ราย เนื่องจากบริษัทยังสามารถติดตอและใหบริการตอเนื่องแกลูกหนี้ทั้ง 2 ราย
บริษัทมีนโยบายการใหเครดิตเทอมแกลูกหนี้การคาสวนใหญเปนระยะเวลาประมาณ 30 - 60 วัน โดยระยะเวลาในการเก็บ
หนี้เฉลี่ยสําหรับป 2553 – ป 2555 เทากับ 48 วัน 47 วัน และ 19 วัน ตามลําดับ อยางไรก็ตาม หากพิจารณาปรับระยะเวลาในการเก็บ
หนี้เฉลี่ยดังกลาว โดยการนํารายไดคางรับมารวมคํานวณดวย จะสะทอนภาพการบริหารจัดเก็บหนี้ไดชัดเจนขึ้น
โดยมี รายละเอียด
ประกอบดังตารางตอไปนี้
รายละเอียด
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย(รวมรายไดคางรับ)

2553
48
261

2554
47
254

หนวย: วัน
2555
19
96

ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย(รวมรายไดคางรับ) สําหรับป
2553 – ป 2555 เทากับ 261 วัน 254 วัน และ 96 วัน ตามลําดับ
ซึ่งเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยกอน การปรับรายการ เนื่องจากบริษัทมีสัดสวนรายไดคางรับ
คอนขางสูง โดยในป 2553 – ป 2554 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย(รวมรายไดคางรับ) เพิ่มขึ้นเนื่องจากรายไดคางรับจากโครงการสวนราชการ
กรุงเทพธนารักษ โดย บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด และโครงการอาคารสํานักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ตามลําดับ และ ในป 2555 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย(รวมรายไดคางรับ) ลดลงเนื่องจากรายไดคางรับลดลงจากการสงมอบงาน
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และรับชําระหนี้จากโครงการอาคารสํานักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และ โครงการอาคารสํานักงานของ
บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จํากัด (มหาชน)
(3) ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
บริษัทมีลูกหนี้เงินประกันผลงานใน ป 2553 – ป 2555 เทากับ 4.78 ลานบาท 12.27 ลานบาท และ 24.25 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 0.90 รอยละ 3.02 รอยละ และรอยละ 3.76 ของสินทรัพยรวมในป 2553 – ป 2555 ตามลําดับ ลูกหนี้เงิน
ประกันผลงานเปนเงินที่ลูกคาหักเงินประกันผลงานในอัตรารอยละ 5 – รอยละ 10 ในแตละสัญญาของจํานวนเงินที่บริษัทเรียกเก็บจาก
ลูกคาในแตละงวด โดยลูกคาจะคืนเงินประกันนี้เมื่อโครงการเสร็จตามที่ระบุในสัญญา
(4) รายไดคางรับ
ในป 2553 – ป 2555 บริษัทมีรายไดคางรับ เทากับ 255.82 ลานบาท 163.12 ลานบาท และ 206.92 ลานบาท ตามลําดับ คิด
เปนรอยละ 48.02 รอยละ 40.21 รอยละ และรอยละ 32.10 ของสินทรัพยรวมในป 2553 – ป 2555 ตามลําดับ ซึ่งรายไดคางรับดังกลาว
แสดงรายละเอียดประกอบดังตารางตอไปนี้
หนวย: บาท
รายละเอียด

เกินกวา 1 ป

2553
141,463,201
119,354,784
-

2554
113,070,864
36,405,694
13,639,963
26,140,128

2555
202,456,610
4,461,460
1,352,680
-

รายไดคางรับรวม

260,817,985
-

189,256,649
(26,140,128)

208,270,750
(1,352,680)

260,817,985

163,116,521

206,918,070

ไมเกิน 6 เดือน
เกินกวา 6 เดือน แตไมเกิน 9 เดือน
เกินกวา 9 เดือน แตไมเกิน 1 ป

หัก คาเผื่อรายไดคางรับที่อาจเปนหนี้สูญ
รายไดคางรับ - สุทธิ

รายไดคางรับ ในป 2553 มีสาเหตุหลักมาจากความลาชาในการลงนามเพื่อรับมอบงานของลูกคาหนวยงานราชการจํานวน 1
โครงการ ทั้งนี้ โครงการดังกลาวเริ่มดําเนินการตามสัญญาจางหลักในป 2551 ซึ่งลูกคาไดมีการขอแกไขเปลี่ยนแปลงแบบงานของ
สัญญาหลักหลายครั้ง จึงไดมีการขยายระยะเวลาการทํางานเรื่อยมาจนถึงป 2553 โดยรายไดคางรับของโครงการดังกลาวคิดเปนรอยละ
44.48 ของรายไดคางรับรวมในป 2553 การที่ลูกคาไมลงนามรับมอบงาน ทําใหบริษัทไมสามารถออกใบแจงหนี้ ( Invoice) เพื่อ เรียกเก็บ
เงินจากลูกคาได และจัดเปนรายไดคางรับ ตั้งแต 180 วัน ขึ้นไป อยางไรก็ตาม บริษัทไดดําเนินการใหลูกคารายดังกลาวลงนามรับมอบ
งานและออกใบแจงหนี้ พรอมเรียกเก็บเงินในเดือนสิงหาคม 2554
นอกจากนี้ ณ สิ้นป
2553 บริษัทยังมีรายไดคางรับที่สําคัญ จากโครงการ 2 โครงการ จํานวน 54.05 ลานบาท และ 31.90 ลาน
บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.72 และ 12.23 ของรายไดคางรับรวม ตามลําดับ โดยทั้ง 2 โครงการเปนโครงการที่เริ่มดําเนินการในป
2553 ทั้งนี้ ในป 2554 บริษัทไดรับชําระหนี้จากโครงการแรกแลวทั้งจํานวน และทยอยรับชําระหนี้จา กโครงการที่สอง สงผลใหรายไดคาง
รับในป 2554 ลดลง
อยางไรก็ตาม รายไดคางรับสวนใหญของป
2554 มาจากโครงการ 2 โครงการ จํานวน 69.32 ลานบาท และ 49.94 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 33.14 และรอยละ 23.87 ของรายไดคางรับรวมในป 2554 โดยบริษัทไดทยอยรับชําระหนี้จากทั้ง 2 ในป 2555
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สําหรับในป
2555 รายไดคางรับสวนใหญมาจากโครงการขนาดใหญจํานวน 2 โครงการ จํานวน 109.46 ลานบาท และ 71.97
คิดเปนรอยละ 46.80 และรอยละ 30.78 ของรายไดคางรับรวมในป 2555 โดยบริษัทไดทยอยรับชําระหนี้จากทั้ง 2 ในป 2556
สัดสวนรายไดคางรับสุทธิตอรายไดจากการใหบริการตกแตงภายในสําหรับป
2553 – ป 2555 คิดเปนรอยละ 61.32 รอยละ
44.91 และรอยละ 23.88 ตามลําดับ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมียอดรายไดคางรับในสัดสวนที่สูง ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายการตั้งสํารองหนี้
สงสัยจะสูญสําหรับรายไดคางรับเชนเดียวกับนโยบายการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การคา โดยบริษัทจะทําการวิเคราะห
สถานะของรายไดคางรับแตละโครงการประกอบดวย
(5) สินคาคงเหลือ
บริษัทมีสินคาคงเหลือใน ป 2553 – ป 2555 เทากับ 20.41 ลานบาท 4.28 ลานบาท และ 13.37 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน
รอยละ 3.83 รอยละ 1.06 รอยละ และรอยละ 2.08 ของสินทรัพยรวมในป 2553 – ป 2555 ตามลําดับ สินคาคงเหลือประกอบดวย
วัตถุดิบ เชน ไมสัก ไมอัด แผนไมปารติเกิล และอุปกรณเฟอรนิเจอรตางๆ เปนตน รวมถึงอะไหล ของใชสิ้นเปลือง และสินคาสําเร็จรูป
สําหรับติดตั้ง ทั้งนี้ สินคาคงเหลือในป 2554 ลดลงปจากป 2553 จํานวน 16.13 ลานบาท เนื่องจากสินคาคงเหลือจํานวน 6.68 ลานบาท
ไดรับความเสียหายจากเหตุการณน้ําทวม อีกทั้งบริษัทไมสามารถทํางานไดเนื่องจากเหตุการณน้ําทวมเชนกัน ดังนั้น บริษัทจึงไมได
สํารองสินคาคงเหลือไวมาก อยางไรก็ตาม ในป 2555 บริษัทไดสํารองสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจํานวน 13.37 ลานบาท เนื่องจากบริษัท
ไดรับงานโครงการตอเนื่องจํานวน 2 โครงการ คือ โครงการอาคารสํานักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และ
โครงการอาคารสํานักงานของบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จํากัด (มหาชน)
(6) เงินมัดจําจายลวงหนา
บริษัทมีสินคาคงเหลือใน ป 2553 – ป 2555 เทากับ 3.52 ลานบาท 4.47 ลานบาท และ 36.48 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน
รอยละ 0.66 รอยละ 1.10 รอยละ และรอยละ 5.66 ของสินทรัพยรวมในป 2553 – ป 2555 ตามลําดับ โดยเปนเงินมัดจําจายลวงหนา
สําหรับคาสินคาตกแตง ทั้งนี้ ในป 2555 เงินมัดจําจายลวงหนาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ โดยสวนใหญเปนเงินคามัดจําสินคาสําหรับ
โครงการอาคารสํานักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และ โครงการอาคารสํานักงานของบริษัท อุตสาหกรรมนม
ไทย จํากัด (มหาชน) จากปริมาณงานตกแตงภายในที่เพิ่มสูงขึ้น
(7) สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
บริษัทมีสินคาคงเหลือในป 2553 – ป 2555 เทากับ 2.94 ลานบาท 6.92 ลานบาท และ 5.24 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอย
ละ 0.55 รอยละ 1.70 รอยละ และรอยละ 0.81 ของสินทรัพยรวมในป 2553 – ป 2555 ตามลําดับ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น สวนใหญ
ประกอบดวยภาษีเงินไดรอเรียกคืน และภาษีซื้อสุทธิจากภาษีขาย เปนตน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
บริษัทมีสินทรัพยไมหมุนเวียนคิดเปนสัดสวนรอยละ 35.37 รอยละ 43.31 และรอยละ 34.85 ของสินทรัพยรวมในป 2553 - ป
2555 ตามลําดับ โดยสินทรัพยไมหมุนเวียนแสดงรายละเอียดประกอบดังตอไปนี้
(1) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
บริษัทมี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ในป 2553 – ป 2555 เทากับ 90.47 ลานบาท 77.87 ลานบาท และ 126.76 ลานบาท ตามลําดับ คิด
เปนรอยละ 16.98 รอยละ 19.19 รอยละ และรอยละ 19.66 ของสินทรัพยรวมในป 2553 – ป 2555 ตามลําดับ ทั้งนี้ ในป 2553 มีการ
กลับรายการคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยจํานวน 12.97 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดพิจารณาคาเผื่อการดอยคาดังกลาวที่ไดตั้งไวเมื่อ
ป 2546 พบวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนสูงกวาราคาสุทธิตามบัญชี อยางไรก็ตาม ในป 2554 บริษัทไมมีการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่มีนัยสําคัญ สงผลใหมูลคาสุทธิของสินทรัพยดังกลาวลดลงจากการตัดคาเสื่อมราคาประจําป ทั้งนี้ ในป 2555 บริษัทไดลงทุนเพิ่มใน
สินทรัพยหลายรายการ โดยสินทรัพยหลักที่ลงทุนเพิ่ม ไดแก อาคาร เครื่องจักร และยานพาหนะ เพื่อทดแทนสินทรัพยที่ไดรับความ
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เสียหายจากเหตุการณน้ําทวมในป 2554 และเพื่อรองรับรับการขยายธรุกิจ เปนจํานวน 21.07 ลานบาท 24.95 ลานบาท และ 13.43
ลานบาท ตามลําดับ
(2) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ในป 2553 – ป 2555 มีมูลคาเทากับ 94.74 ลานบาท ประกอบดวยที่ดินจํานวน 7 แปลง ซึ่ง
ตั้งอยูที่อําเภอบางบัวทองจํานวน 5 แปลง และอําเภอบางกะปจํานวน 2 แปลง ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงคในการซื้อเพื่อใช ในการขยาย
ธุรกิจ โดยการสรางโรงงานผลิตเฟอรนิเจอร แตบริษัท ไดมีการชะลอโครงการดังกลาวเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ และการแขงขันดาน
ราคาที่รุนแรง โดยในปจจุบัน ที่ดินดังกลาวใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินหลายแหงและอยูระหวาง
พิจารณาหาผูสนใจซื้อ
(3) สินทรัพยอื่น
บริษัทมีสินทรัพยอื่นใน ป 2553 – ป 2555 เทากับ 3.23 ลานบาท 3.12 ลานบาท และ 3.16 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอย
ละ 0.61 รอยละ 0.77 รอยละ และรอยละ 0.49 ของสินทรัพยรวมในป 2553 – ป 2555 ตามลําดับ ทั้งนี้ สินทรัพยอื่นในป 2553 และ ป
2554 สวนใหญประกอบดวย สินทรัพยประเภทเงินประกันคาสาธารณูปโภค เชน คาเชาบาน คาน้ํา และ คาไฟ เปนตน และสินทรัพยอื่น
สําหรับป 2555 จะเปนเงินประกันคางวดรถ
สภาพคลอง
(1) สภาพคลองกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานใน ป 2553 - ป 2555 เทากับ 20.09 ลานบาท 99.15 ลานบาท และ 172.82 ลาน
บาท ตามลําดับ โดยภาพรวม บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเปนบวกเนื่องมาจากนโยบายในการบริหารโครงการที่มี
ประสิทธิภาพโดยการ (1) ลดการสํารองวัตถุดิบและซื้อเทาที่จะตองใชตามแผนงานของแตละโครงการ อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัท
ยังคงมีนโยบายที่จะสํารองวัตถุดิบในกรณีที่ราคาตลาดของวัตถุดิบลงลดอยางมีสาระสําคัญ (2) บริหารการติดตามทวงหนี้ไดอยางมี
ประสิทธิภาพทําใหบริษัทมียอดลูกหนี้การคาและรายไดคางรับอยูในระดับที่ควรจะเปน และ (3) บริหารระยะเวลาการจายชําระหนี้ใหแก
เจาหนี้การคารายตางๆ ใหสอดคลองกับระยะเวลาเก็บชําระหนี้ กลาวคือ เก็บหนี้กอนคอยจายหนี้
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนใน ป 2553 - ป 2555 เทากับ (2.34) ลานบาท (0.32) ลานบาท และ (132.67) ลานบาท
ตามลําดับ ทั้งนี้ ในป 2553 และ ป 2554 บริษัทได ลงทุนซื้อยานพาหนะ เพื่อใชในการดําเนินงาน อยางไรก็ตาม ในป 2555 บริษัทได
บริหารสภาพคลองสวนเกินโดยการลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาประเภทหนวยลงทุนตราสารหนี้
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินใน ป 2553 - ป 2555 เทากับ (19.17) ลานบาท (118.58) ลานบาท และ (14.71) ลาน
บาท ตามลําดับ บริษัทมีกระแสเงินสดจากิจกรรมดําเนินงานติดลบเนื่องจากในป 2553 บริษัทจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่
เกี่ยวของกันจํานวน 55.03 ลานบาท สําหรับในป 2554 และ ป 2555 บริษัทจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน
111.98 ลานบาท และ 37.00 ลานบาท ตามลําดับ
(2) อัตราสวนสภาพคลองและวงจรเงินสด
ในป 2553 – ป 2555 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.42 เทา 1.63 เทาและ 2.29 เทา ตามลําดับ อัตราสวนสภาพ
คลองเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2554 อัตราสวนดังกลาวเพิ่มขึ้นเนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนลดลงจากการชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น
จากบุคคลที่เกี่ยวของ และในป 2555 อัตราสวนดังกลาวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการหมุนเวียนเพิ่มขึ้นของรายไดคางรับ
นอกจากนี้ หากพิจารณาสภาพคลองจากวงจรเงินสด ในป 2553 – ป 2555 จะมีระยะเวลาเทากับ (67) วัน (72) วัน และ (58)
วัน ตามลําดับ ซึ่งวงจรเงินสดดังกลาวภายหลังการปรับระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย โดยนํารายไดคางรับมารวมคํานวณนั้นจะทําใหวงจรเงิน
สวนที่ 2 หนา 99

บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)

สดเพิ่มขึ้นเปน 146 วัน 136 วัน และ 19 วัน ตามลําดับ ทั้งนี้ วงจรเงินสดภายหลังการปรับรายการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญมีสาเหตุหลัก
มาจากรายไดคางรับ อยางไรก็ตาม รายไดคางรับเปนภาวะชั่วคราวที่เกิดขึ้นโดยหากมีการสงมอบงาน/รับมอบงานและเก็บหนี้ไดเร็วขึ้น
จะทําใหวงจรเงินสดลดลงและมีสภาพคลองเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ วงจรเงินสดหลังปรับรายการในป 2555 บริษัทมีระยะลดลงอยางมาก เนื่องจาก
บริษัทรับงานโครงการจํานวนมากสงผลใหบริษัทมีรายไดเพิ่มสูงขึ้นและมีอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การคาเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหระยะเวลา
เก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทลดต่ําลง
หนวย: วัน
รายละเอียด
2553
2554
2555
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
48
47
19
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย(รวมรายไดคางรับ)
261
254
96
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
115
119
77
1/
วงจรเงินสด
(67)
(72)
(58)
2/
วงจรเงินสดหลังปรับรายการ
146
136
19
หมายเหตุ: 1/ วงจรเงินสดของบริษัท = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย – ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (สูตรคํานวณวงจรเงินสดในกรณี
ทั่วไปคือ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย – ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย) เนื่องจากบริษัทไมมี
นโยบายที่จะผลิตสินคาเพื่อขายแตบริษัทมีนโยบายที่จะซื้อสินคามาเพื่อขายไป สงผลใหบริษัทไมจําเปนตอง
ผลิตสินคาคงเหลือเพื่อขาย ทําใหบริษัทไมไดนําสินคาคงเหลือไปรวมคํานวณในวงจรเงินสด
2/
วงจรเงินสดหลังปรับรายการ ของบริษัท = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (รวมรายไดคางรับ) – ระยะเวลาชําระหนี้
เฉลี่ย
(3) วงเกินกูฉุกเฉินกรณีบริษัทขาดสภาพคลองทางงการเงิน
บริษัทมีวงเงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูเงินเบิกเกินบัญชีเพื่อใชหมุนเวียนในกิจการ อยางไรก็ตาม ในสถานการณที่บริษัทขาด
สภาพคลองอยางรุนแรง ผูบริหารของบริษัทจะโอนสิทธิในการรับเงินของแตละโครงการไปเปนหลักประกันเงินกูสําหรับการออกตั๋ว
สัญญาใชเงิน (Promissary Note) เพื่อใชหมุนเวียนในกิจการในกรณีฉุกเฉิน
แหลงที่มาของเงินทุน
หนี้สินรวม
บริษัทมี หนี้สิน รวมในป 2553 - ป 2555 เทากับ 246.67 ลานบาท 144.41 ลานบาท และ 213.74 ลานบาท ตามลําดับ ในป
2554 บริษัทมีหนี้สินลดลงจํานวน 102.25 ลานบาท คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 41.45 โดยบริษัทไดจายชําระคืนเกินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน สําหรับป 2555 บริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจํานวน 69.33 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 48.01 โดยหนี้สินที่
เพิ่มขึ้นเปนหนี้สินที่เกี่ยวของกับเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเนื่องจากบริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียดของ หนี้สินที่สําคัญแสดง
รายละเอียดประกอบดังตอไปนี้
หนี้สินหมุนเวียน
บริษัทมี หนี้สิน หมุนเวียนคิดเปนสัดสวนรอยละ 97.45 รอยละ 97.93 และรอยละ 85.72 ของหนี้สินรวมในป 2553 - ป 2555
ตามลําดับ โดยหนี้สินหมุนเวียนแสดงรายละเอียดประกอบดังตอไปนี้
(1) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
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บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารในป 2553 – ป 2555 เทากับ 7.69 ลานบาท 27.90 ลานบาท และ 2.24 ลานบาท ตามลําดับ
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารในป 2554 เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทใชแปนแหลงเงินทุนแทนเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร ในป 2555 เงิน
เบิกเกินบัญชีธนาคารลดลงเนื่องจากบริษัทมีสภาพคลองสวนเกินจากการดําเนินงาน
(2) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
บริษัทมี เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ในป 2553 – ป 2555 เทากับ 51.28 ลานบาท 56.55 ลานบาท และ 129.42 ลานบาท
ตามลําดับ เจาหนี้การคา และเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้นในป 2555 เปนผลมาจากธุรกรรมทางการคาที่เพิ่มขึ้น สงผลใหบริษัทตองสั่งซื้อสินคา
เพิ่มขึ้น
(3) เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
บริษัทมี เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ในป 2553 – ป 2554 เทากับ 154.98 ลานบาท และ 37.00 ลานบาท ตามลําดับ
โดยในป 2555 บริษัทไมมียอดคงคางของรายการดังกลาวเนื่องจากในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทไดทยอยจายชําระคืน เงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินดวยสภาพคลองสวนเกินจากการดําเนินงาน
(4) เงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
บริษัทมี เงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ในป 2554 – ป 2555 เทากับ 3.50 ลานบาท และ 5.85 ลานบาท
ตามลําดับ โดยในป 2553 บริษัทไมมียอดคงคางของรายการดังกลาว ทั้งนี้ การจายชําระคืนเงินกูยืมดังกลาวเปนไปตามสัญญาสินเชื่อที่
บริษัททําไวกับสถาบันการเงิน
(5) หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
บริษัทมีหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ในป 2553 – ป 2555 เทากับ 1.90 ลานบาท 1.15
ลานบาท และ 2.58 ลานบาท ตามลําดับ โดยสัญญาเชาทางการเงินดังกลาวเปนสัญญาเชายานพาหนะเพื่อใชใน การประกอบธุรกิจและ
รถยนตสําหรับผูบริหาร ทั้งนี้ การจายชําระคืนหนี้สินดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญาเชาทางการเงินที่บริษัททําไวกับสถาบัน
การเงิน
(6) เจาหนี้เงินประกันผลงาน
บริษัทมี เจาหนี้เงินประกันผลงาน ในป 2553 – ป 2555 เทากับ 23.02 ลานบาท 12.23 ลานบาท และ 22.70 ลานบาท
ตามลําดับ เจาหนี้เงินประกันผลงานเปนเงินที่บริษัทหักจากผูรับเหมาเพื่อประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาในอัตรารอยละ 5 – รอยละ
10 ของมูลคางานที่ผูรับเหมาเรียกเก็บ โดยบริษัทจะคืนเงินประกันนี้แกผูรับเหมาเมื่องานไดแลวเสร็จและผูรับเหมาไมผิดสัญญาขอหนึ่ง
ขอใด
(7) หนี้สินหมุนเวียนอื่น
บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นในป 2553 – ป 2555 เทากับ 3.98 ลานบาท 3.08 ลานบาท และ 20.43 ลานบาท ตามลําดับ โดย
หนี้สินหมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้นในป 2555 จํานวน 16.25 ลานบาท เปนภาษีเงินไดนิคิบุคคลคางจายที่รอชําระในป 2556 อยางไรก็ตาม
การที่บริษัทไมบันทึกรายการภาษีเงินไดนิคิบุคคลคางจายในป 2553 และ ป 2554 ในหนี้สินหมุนเวียนอื่นเนื่องจากบริษัทมีภาษีหัก ณ ที่
จายสูงกวายอดภาษีเงินไดนิติบุคคลทําใหบริษัทไมตองตั้งภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายในปดังกลาว
หนี้สินไมหมุนเวียน
บริษัทมี หนี้สินไมหมุนเวียน ในป 2553 - ป 2555 เทากับ 3.82 ลานบาท 3.00 ลานบาท และ 30.52 ลานบาท ตามลําดับ โดย
หนี้สินไมหมุนเวียนแสดงรายละเอียดประกอบดังตอไปนี้
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(1) เงินกูยืมระยะยาว (สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป)
บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาว (สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป) ในป 2553 เทากับ 2.00 ลานบาท และ ในป 2555 เทากับ
21.74 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ ในป 2554 บริษัทมีการจายชําระคืนเงินกูดังกลาวจนหมดภาระหนี้ อยางไรก็ตาม ในป 2555 บริษัทไดกู
เงินเพิ่มเพื่อ ซอมแซมเครื่องจักรและสิ่งกอสรางที่เสียหาย ทั้งนี้ บริษัทยังตองปฏิบัติตามขอกําหนดบางประการ เชน การรักษาสัดสวน
หนี้สินตอสวนของผูถือหุนไมเกิน 1.5 : 1.0 เทา การรักษาอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ไมนอยกวา 2 เทา และบริษัทตองจัดสง
งบการเงินที่ตรวจสอบแลวใหผูใหกูภายในเวลาไมเกิน 150 วัน เปนตน
(2) หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน (สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป)
บริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเชา ทางการเงิน (สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป) ในป 2553 – ป 2555 เทากับ 1.82 ลาน
บาท 1.54 ลานบาท และ 7.25 ลานบาท ตามลําดั บ โดยสัญญาเชาทางการเงินดังกลาวเปนสัญญาเชายานพาหนะเพื่อใชใน การ
ประกอบธุรกิจและรถยนตสําหรับผูบริหาร
(3) ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานเปนการประมาณการคาชดเชยผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุงานตาม
มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชในป 2554 โดย ในป 2554 และ ป 2555 บริษัทมีประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
จํานวน 1.46 ลานบาท และ 1.53 ลานบาท ตามลําดับ
สวนของผูถือหุน
บริษัทมี สวนของผูถือหุน ในป 2553 – ป 2555 เทากับ 286.04 ลานบาท 261.30 ลานบาท และ 430.87 ลานบาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงลดลงและการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนในป 2554 และ 2555 ตามลําดับ เปนผลมาจากกําไร
(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเรื่องผลประโยชนพนักงาน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ในป 2553 – ป 2555 เทากับ 0.86 เทา 0.55 เทา และ 0.50 เทา ตามลําดับ ซึ่งถือวาอยู
ระดับคอนขางต่ํา โดยอัตราสวนดังกลาว อยู ในระดับที่ต่ํากวา 1.00 เทา ในขณะที่คาเฉลี่ยอุตสาหกรรมของบริษัทในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย มีอัตราสวนดังกลาวประมาณ 1.66 เทา (อางอิงขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในสวนของการเปดเผย
ขอมูลเรื่อง “สรุปฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานรายอุตสาหกรรม แบบเปรียบเทียบ ” ประจําไตรมาส 3 ของป 2555 ซึ่งเปนขอมูล
ลาสุด ) ทั้งนี้ การที่ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงอยางตอเนื่อง เปนผลมาจ ากบริษัทไดชําระหนี้เงินกูระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินในป 2554 และบริษัทมีกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากกําไรสุทธิในป 2555 ทั้งนี้ บริษัทตองรักษาอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไว
ไมเกิน 2,00 เทา เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของสถาบันการเงินที่ใหสินเชื่อกับบริษัท
12.2.4 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
งบการเงินของบริษัทไดรับการตรวจสอบและสอบทานโดยนายประสิทธิ เยื่องศรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 บริษัท
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด มีคาใชจายสําหรับป 2553 เปนจํานวนรวม 555,000 บาท (เปนคาบริการตรวจสอบทั้ง
จํานวน)
งบการเงินของบริษัทไดรับการตรวจสอบและสอบทานโดยนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 บริษัท
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด มีคาใชจายสําหรับป 2554 เปนจํานวนรวม 945,000 บาท (เปนคาบริการตรวจสอบทั้ง
จํานวน)
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งบการเงินของบริษัทไดรับการตรวจสอบและสอบทานโดย นางวราภรณ วรธิติกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 บริษัท
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด มีคาใชจายสําหรับป 2555 เปนจํานวนรวม 945,000 บาท (เปนคาบริการตรวจสอบทั้ง
จํานวน)
12.2.5 การเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่สําคัญหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2555
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติใหเสนอจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจากผลการ
ดําเนินงานของบริษัทประจําป 2555 ในอัตราหุนละ 0.26 บาท ทั้งนี้ เงินปนผลเสนอจายดังกลาวจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผูถือหุนของบริษัท
12.2.6 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี
จากการที่สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานบัญชีใหม มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม 2556
โดยมาตรฐานบัญชีที่มีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทมี 7 ฉบับ ดังนี้

มาตรฐานบัญชีที่มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่อง ภาษีเงินได – การไดรับ
ประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลง
สถานะภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล –
กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีตอฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
ผูบริหารของบริษัทอยูในระหวางการประเมินผล
กระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
นี้
กิจการอยูในระหวางการประเมินผลกระทบจากภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชี

ผูบริหารของบริษัทเห็นวามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
20 และการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
ดังกลาวจะไมมีผลกระทบตองบการเงินที่นําเสนอ

ผูบริหารของ เห็นวา มาตรฐานการบัญชีฉบับ ที่ 21
(ปรับปรุง พ.ศ. 2552) ดังกลาว จะไมมีผลกระทบตอ
งบการเงินที่นําเสนอ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมนี้
ไม มี
ผลกระทบตอการเปดเผยขอมูล
ที่มา:
หมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินประจําป 2555
หมายเหตุ: นักลงทุนสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 เรื่องนโยบายบัญชี
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12.2.7 ปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคต
1. การลดลงของกําไรตอหุนเนื่องจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน
ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิ 169.57 ลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตรากําไรตอหุนถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักเทากับ 0.33 บาทตอหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท) โดยภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอตอประชาชนทั่วไปใน
ครั้งนี้จํานวน 180 ลานหุน บริษัทจะมีหุนที่ออกและเรียกชําระแลวเปน 700 ลานหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท) ซึ่งจะสงผลให
อัตรากําไรตอหุนของบริษัทในป 2555 ลดลงจาก 0.33 บาทตอหุนเปน 0.24 บาทตอหุน และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนลดลงจากรอยละ
49.00 เปนรอยละ 43.36
ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน จะทําใหบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสําหรับเขารวมประกวดราคาในโครงการขนาด
ใหญไดมากขึ้น ซึ่งบริษัทคาดวาจะทําใหผลการดําเนินงานในอนาคตมีการเติบโต และมีผลกําไรที่คาดวาจะสามารถลดผลกระทบจาก
จํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้
2. ปญหาการรับการชําระหนี้ลาชาของผูวาจางและการชําระเงินไมเต็มจํานวนของผูวาจาง
บริษัทรับงานตกแตงภายในทั้งงานของสวนราชการและบริษัทเอกชน ที่ผานมาบริษัทประสบกับปญหาการไดรับการชําระเงิน
ลาชาในบางโครงการจากทั้งสวนราชการและบริษัทเอกชน ปญหาความลาชาในการลงนามเพื่อรับมอบงานและขั้นตอนการอนุมัติชําระ
เงิน ซึ่งทําใหอายุลูกหนี้การคาหรือรายไดคางรับเปนเวลานาน และสงผลใหบริษัทมีปญหาสภาพคลองทางการเงิน จึงเปนการเสียโอกาส
ที่บริษัทจะนําเงินที่ไดรับชําระไปหมุนเวียนในโครงการอื่น และตองใชเงินกูจากสถาบันการเงินซึ่งทําใหมีตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น แต
ทั้งนี้ บริษัทไมมีประวัติหนี้เสียจากหนวยงานราชการ
นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงที่ลูกคาขอลดราคาซึ่งทําใหกําไรจากโครงการลดนอยลง รวมถึงลูกคาตองการลดงานโดยไมมี
การแจงลวงหนา โดยบริษัทไดมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการติดตั้งไวเรียบรอยแลว ซึ่งหากลูกคาไมจายเงินในสวนนี้และหากบริษัทไม
สามารถนําวัสดุดังกลาวไปใชในโครงการอื่นไดจะทําใหบริษัทรับภาระคาใชจายดังกลาวเพิ่มขึ้น
ปจจุบัน บริษัทไดใหความสําคัญตอการคัดเลือกลูกคา โดยมีขั้นตอนการรับงานเบื้องตนซึ่งจะมีการตรวจสอบสถานะทางการ
เงิน ประวัติการชําระเงินในอดีต ชื่อเสียงของลูกคาในวงการ ภาพลักษณโครงการ สอบถามเครดิตผูวาจางจากคูคาและผูควบคุมงาน
รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของการรับงาน ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงบริษัทจะปฏิเสธไมรับงานดังกลาว
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