แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)
บริษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญต่ อประชาชน
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท

ราคาเสนอขาย
เสนอขายประชาชนทัว่ ไป หุ้นละ [  ] บาท

ระยะเวลาจองซือ้
ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.ของวันที่ [  ] ถึง [  ]

ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท บางกอก ซิตี ้ แอดไวเซอรี่ จากัด

ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจัดจาหน่ าย
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) และ [  ]

วันที่ย่ นื แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสือชีช้ วน
วันที่ 19 มีนาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้
วันที่ [  ]
คาเตือน
ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทังความเหมาะสมในการลงทุ
้
นและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องเป็ น
อย่างดี การมีผลบังคับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ มิได้ แสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แนะนาให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อมิได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหรื อรับรองความครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
นี ้แต่อย่างใด ทังนี
้ ้การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลนี ้ เป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี ้ชวนมีข้อความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อ ขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายจาก
บริ ษัทหรื อเจ้ าของหลักทรัพย์ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี
้ ้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ร้ ูหรื อควรจะได้ ร้ ูวา่ หนังสือชี ้ชวนเป็ นเท็จหรือขาดข้ อความที่ควร
จะต้ องแจ้ งในสาระสาคัญแต่ไม่เกินสองปี นับแต่วนั ที่หนังสือชี ้ชวนดังกล่าวมีผลบังคับใช้
บุคคลทัว่ ไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี ้ชวนได้ ที่ศนู ย์สารนิเทศ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชัน้
15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทาการของสานักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. -12.00 น. และ 13.00 น. ถึง 16.00 น. หรื อทาง www.sec.or.th

คาเตือน : การลงทุนในหลักทรั พย์ มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่ อนการตัดสินใจ

สารบัญ
ส่ วนที่ 1

ข้ อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่ วนที่ 1 หน้ า 1

ส่ วนที่ 2

รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรั พย์
1. ปั จจัยความเสี่ยง

ส่ วนที่ 2 หน้ า 1
2

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

10 12

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

15 17

4. การวิจยั และพัฒนา

36 42

5. ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

37 43

6. โครงการในอนาคต
7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ปรับแก้ ไขเลขหน้ าใหม่ให้ สอดคล้ อง
กับการปรับข้ อมูล

40 46
41 48

8. โครงสร้ างเงินทุน

42 49

9. การจัดการ

44 51

10. การควบคุมภายใน

59 67

11. รายการระหว่างกัน

69 117

12. ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน

77 127

13. ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ส่ วนที่ 3

105 166

ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ส่ วนที่ 3 หน้ า 1
1

2. ช้ อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

3

3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

3

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

4

5. การจอง การจาหน่าย และ การจัดสรร

4

ส่ วนที่ 4

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่ วนที่ 4 หน้ า 1

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และ ผู้มีอานาจควบคุม

เอกสารแนบ 2

การดารงตาแหน่งของกรรมการ ผู้บริ หาร และ ผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

เอกสารแนบ 3

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 4

งบการเงิน ปี 2553-2555

เอกสารแนบ 5

งบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 สิ ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556

เพิ่มเติมข้ อมูลงบการเงินรายไตรมาส

