แก้ ไขข้ อมูลใหม่ทงหมด
ั้
เพื่อให้ เพื่อให้ รูปแบบการนาเสนอข้ อมูลใน ส่วนที่ 1
สรุปข้ อมูลสาคัญ (Executive Summary) สอดคล้ องกับรูปแบบการนาเสนอ
บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

ใหม่ตามประกาศ ของ สานักงาน กลต.

ส่ วนที่ 1
สรุปข้ อมูลสาคัญ (Executive Summary)
สรุปข้ อมูลสาคัญของหุ้นนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีช้ วน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูลสรุป
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้
ชวนโดยละเอียดก่ อนการตัดสินใจลงทุน โดยสามารถดูแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มได้ ท่ ี
www.sec.or.th
สรุปข้ อมูลสาคัญของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชาชน
เพื่อซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็ นครัง้ แรก (“IPO”)
บริษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: วันที่ [*] 2556)
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย: บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
ประเภทธุ ร กิ จ : ให้ บ ริ ก ารรั บ เหมาตกแต่ ง ภายในอาคารส านัก งาน ที่ พั ก อาศัย และ สถานประกอบการอื่ น ๆ ประเภท
คอนโดมิเนียม โรงแรม สานักงาน ห้ างสรรพสินค้ า มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และ สถานที่ราชการ เป็ นต้ น
จานวนหุ้นที่เสนอขาย: 180,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25.71ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายและเรี ยกชาระแล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
ราคาเสนอขายต่ อประชาชน: [*] บาทต่อหุ้น
มูลค่ าการเสนอขาย: [*] บาท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพในช่ วง 90 วันก่ อนหน้ า:
ไม่ มี
มี
มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ (Par): 0.50 บาทต่อหุ้น
มูลค่ าตามราคาบัญชี (Book Value): 0.58 บาทต่อหุ้น คานวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
ซึง่ เท่ากับ 301.90 ล้ านบาท หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญ ปั จจุบนั ที่เรี ยกชาระแล้ ว ซึง่ เท่ากับ 520,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 0.50 บาท หรื อ เท่ากับ 0.430.42 บาทต่อหุ้น คานวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึง่ เท่ากับ
301.90 หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญทังหมดภายหลั
้
งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ซึง่ เท่ากับ 700720,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
อัตราส่ วนราคาต่ อกาไร (“P/E Ratio”): [*] เท่า คานวณจากกาไรสุทธิต่อหุ้นของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท 4 ไตร
มาสที่ผ่านมา ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2555 ถึง 31 มีนาคม 2556 เท่ากับ [*] บาท หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญทังหมดหลั
้
งจากการ
เสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุนในครั ง้ นี ้ ซึ่งเท่ากับ 700 720,000,000 หุ้น (Fully Diluted) จะได้ กาไรสุทธิ เท่ากับ [*] บาทต่อ หุ้น
อย่างไรก็ตามกาไรต่อหุ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ รวมกาไรที่ไม่ได้ มาจากการดาเนินงานตามธุรกิจปกติ ซึ่งได้ แก่ กาไรจาก
การเคลมประกันเนื่องจากเหตุอุทกภัยน ้าท่วม คิดเป็ นจานวนประมาณ [*] บาท ทังนี
้ ้ หากไม่นาเอาผลกาไรดังกล่าวมารวมใน
การคานวณ จะทาให้ อตั ราส่วนราคาต่อกาไรดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ [*] เท่า
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P/E Ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน: อัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิเฉลี่ยของบริ ษัทจดทะเบียนที่มีลกั ษณะการ
ประกอบธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องและ/หรื อมีความใกล้ เ คียงกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท โมเดอร์ นฟอร์ มกรุ๊ ป
จากัด (มหาชน) บริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน) และ บริ ษัท สยามสตีล อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) ในช่วง
ระยะเวลา 3 เดือนตังแต่
้ วนั ที่ [*] จนถึงวันที่ [*]
บริ ษัท

P/E เฉลี่ย (เท่า)

ราคาพาร์ (บาท)

บริ ษัท โมเดอร์ นฟอร์ มกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

[*]

1.00

บริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน)

[*]

1.00

บริ ษัท สยามสตีล อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)

[*]

1.00

ที่มา: www.setsmart.com
ตลาดรอง:

SET

MAI

เกณฑ์ เข้ าจดทะเบียน:

Profit Test

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์ ในการใช้ เงิน
บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้น
สามั ญ ในครั ้ง นี ้ ซึ่ ง มี จ านวนประมาณ [*] ล้ านบาท
(ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและค่าใช้ จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง) ไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

Holding Test

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษั ทมี นโยบายจ่ายปั นผลให้ แ ก่ผ้ ูถื อ หุ้นในอัตราไม่น้อ ย
กว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล
และส ารองตามกฎหมาย อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท อาจ
กาหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้ อยกว่าอัตราที่กาหนด
ข้ างต้ นได้ หากบริ ษัทมีความจาเป็ นที่จะต้ องนาเงินกาไรสุทธิ
จานวนดังกล่าวมาใช้ เพื่อขยายการดาเนินงานของบริ ษัท
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์
บริ ษัท ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2535 ด้ วยทุนจดทะเบียน 25 ล้ านบาท มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ นางนุชนารถ รัตน
สุวรรณชาติ และ ครอบครัวรัตนสุวรรณชาติ เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ โต๊ ะตู้และเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยางพาราทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2536 บริ ษัท ได้ เริ่ มประกอบธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายใน จนกระทัง่ ในปี 2543 บริ ษัทได้
เริ่ มลดงานผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ มาดาเนินธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายในอย่างเต็มตัว โดยบริ ษัทจะรับเหมาตกแต่งภายใน
อาคาร ประเภท คอนโดมิเนียม โรงแรม สานักงาน ห้ างสรรพสินค้ า มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และ สถานที่ราชการ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ในการรั บเหมางานตกแต่งภายในนัน้ บริ ษัทจะรั บผิดชอบตังแต่
้ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนามาผลิตชิน้ งานเอง ภายใน
โรงงานผลิตของตนเองเพื่อป้อนให้ กบั โครงการต่างๆ อาทิ เฟอร์ นิเจอร์ แบบติดตังตายตั
้
ว (Built-In) และ งานเฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัว
ต่างๆ การจัดหาอุปกรณ์ และเฟอร์ นิเจอร์ สาเร็ จรู ปอื่นๆ ที่ไม่สามารถผลิตได้ เองภายในโรงงาน อาทิ เครื่ องสุขภัณ ฑ์ อุปกรณ์
เครื่ องครัว อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น รวมถึงงานระบบพืน้ ฐานต่างๆ อาทิ งานระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ สุขาภิบาล เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็ นต้ น ซึ่งบริ ษัทจะทาการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วงที่มีความชานาญในงานระบบนัน้ ๆ มาเป็ นผู้รับผิดชอบ โดย
ทางบริ ษัทจะเป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้ องกับการตกแต่งภายในทังหมดจนกว่
้
าโครงการจะเสร็ จสมบูรณ์
บริ ษัทมีช่องทางในการรับงานตกแต่งภายในจากหลายช่องทาง โดยจะรับงานตกแต่งภายในตรงจากเจ้ าของโครงการ
(Project owner) หรื อ ผ่านผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) หรื อ จากการประกวดราคาประมูล หรื อ จากการที่ลูกค้ าเข้ ามา
ติดต่อเอง โดยในช่วงระยะเวลาตังแต่
้ ปี 2553 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บริ ษัท มี รายได้ เฉลี่ยที่มาจากการประมูลงานคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 55.80 และ มี ร ายได้ เฉลี่ ยที่มาจากการรั บ งานโดยตรงจากเจ้ าของโครงการหรื อ ผ่านผู้รับเหมาหลัก คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 44.20 ของรายได้ จากการให้ บริ การรับเหมาตกแต่งภายในทังหมดของช่
้
วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ ผลงานการ
ให้ บริ การรับเหมาตกแต่งภายในของบริ ษัทในอดีตที่ผ่านมา อาทิ ได้ แก่ โครงการ โรงแรม อมารี หวั หิน โครงการ คอนโคมีเนียม
ชีวาทัย ราชปรารภ โครงการ อาคารสานักงานใหญ่ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.) โครงการ ศูนย์
ส่งเสริ มสุขภาพ ห้ องประชุม และ อาคารสานักงาน ของ บมจ. ปตท. โครงการ อาคารสานักงาน บมจ.เจมาร์ ท โครงการ ของ
โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ และ โรงพยาบาลตารวจ เป็ นต้ น
ปั จจุบัน บริ ษั ท มี ทุนจดทะเบี ยน จานวน 350 ล้ านบาท มี ทุนชาระแล้ วจานวน 260 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้น สามัญ
จานวน 520 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่ ออกและเรี ยกชาระจานวน 90 ล้ านบาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จานวน 180 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท บริ ษัทจะเสนอขายต่อประชาชนเป็ นครั ง้ แรก (Initial
Public Offering: “IPO”) และ จะดาเนินการยื่นคาขออนุญาตนาหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2556 บริ ษัท
ผู้ถือหุ้น

ก่อนการเสนอขาย IPO
จานวนหุ้น

I. กลุ่มครอบครัวรั ตนสุวรรณชาติ

ภายหลังการเสนอขาย IPO

ร้ อยละ

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

513,800,000

98.81

513,800,000

73.40

315,000,000

60.58

315,000,000

45.00

2. นางสาวณัฐนันท์ ประสงค์ชยั กุล***

40,000,000

7.69

40,000,000

5.71

3. นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ

30,000,000

5.77

30,000,000

4.29

4. นางสาวสมพร น้ อยโรจน์

24,200,000

4.65

24,200,000

3.46

5. นายนิคม เพียรดี

24,200,000

4.65

24,200,000

3.46

6. นายสิวาชัย กลิ่นสุคนธ์

23,600,000

4.54

23,600,000

3.37

7. นางสาวธนัชพร รุ่ งธนกุล

20,000,000

3.85

20,000,000

2.86

8. นางธนนันท์ ซาโต

10,000,000

1.92

10,000,000

1.43

9. นายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ*

10,000,000

1.92

10,000,000

1.43

10. นางนภัสสรณ์ ทิพย์อคั รยอด**

10,000,000

1.92

10,000,000

1.43

11. นายนิธิวชั ร์ ทิพย์อคั รยอด**

2,000,000

0.38

2,000,000

0.29

12. นายโทนี่ รัตนสุวรรณชาติ*

2,000,000

0.38

2,000,000

0.29

13. ด.ช. ศุภโชติ รัตนสุวรรณชาติ*

2,000,000

0.38

2,000,000

0.29

14. นายเอกศิษฐ์ ทิพย์อคั รยอด**

200,000

0.04

200,000

0.03

15. นางสาวรจเรจ แต้ มเจริ ฐ

200,000

0.04

200,000

0.03

16. นางสาวณัฐอัณณ์ น้ อยโรจน์

200,000

0.04

200,000

0.03

17. นายวิษณุ กลิ่นสุคนธ์

200,000

0.04

200,000

0.03

6,200,000

1.19

6,200,000

0.89

1. นายบุญรัตน์ เอื ้อสุดกิจ

4,200,000

0.81

4,200,000

0.60

2. นางทวีรัตนา บุตรสุนทร

2,000,000

0.38

2,000,000

0.29

-

-

180,000,000

25.71

520,000,000

100.00

700,000,000

100.00

1. นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ

II. อื่นๆ (2 ราย)

III. เสนอขายแก่ บุคคลทั่วไป
รวมทัง้ หมด

ส่วนที่ 1 หน้ า 4

บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

สัดส่ วนรายได้
2553

โครงสร้ างรายได้

รายได้ ตามสัญญาตกแต่ง

2554

ไตรมาส 1/56

2555

ลบ.

ร้ อยละ

ลบ.

ร้ อยละ

ลบ.

ร้ อยละ

ลบ.

ร้ อยละ

425.36

93.08

363.21

99.52

865.87

91.86

134.05

99.72

5.94

1.30

-

-

-

-

-

-

431.30

94.38

363.21

99.52

865.87

91.86

134.05

99.72

25.71

5.62

1.75

0.48

76.74*

8.14

0.59

0.28

457.01

100.00

364.96

100.00

942.61

100.00

134.64

100.00

ภายใน
รายได้ จากการขาย
รวมรายได้ หลัก
รายได้ อื่น ๆ1
รายได้ รวม
หมายเหตุ:

1

รายได้ อื่น ๆ ประกอบด้ วย รายได้ ค่าสินไหมทดแทน (ปี 2555) จานวน 75.39 ล้ านบาท รายได้ จากการขายเศษวัสดุ (ปี
2553) จานวน 0.02 ล้ านบาท กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (ปี 2553 – 2555) จานวน 0.02 ล้ านบาท 0.07 ล้ าน
บาท และ (0.02) ล้ านบาท ตามลาดับ กาไร(ขาดทุน)จากการจาหน่ายทรัพย์สิน (ปี 2553 – 2555) จานวน 0.01 ล้ านบาท
0.93 ล้ านบาท และ 0.17 ล้ านบาท เป็ นต้ น
* ในปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์น ้าท่วมซึ่งเป็ นรายได้ จากรายการพิเศษ (Extraordinary Item) ที่
ไม่ได้ เกิดจากการประกอบธุรกิจของบริษัท

ส่วนที่ 1 หน้ า 5

บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

สรุปปั จจัยความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริ ษัท มีจานวน 9

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่ เนื่องจากบริ ษัท
ให้ บริ การลูกค้ าน้ อยรายทาให้ อาจมีรายได้ จากลูกค้ าราย
ใดรายหนึง่ ในสัดส่วนที่สงู
1.2 ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงงานประมูลราชการเป็ นหลัก
1.3 ความเสี่ยงด้ านการต่อ เนื่อ งของรายได้ เนื่ องจากรายได้
เฉลี่ยของบริ ษัทในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา มาจากการประมูล
งานเป็ นหลัก ซึ่งหากบริ ษั ทไม่ สามารถชนะการประมูล
งานใหม่ ๆ ได้ อาจท าให้ บริ ษั ท มี ร ายได้ ลดลงหรื อ ไม่
ต่อเนื่อง
1.4 ความเสี่ยงจากการได้ รับชาระหนี ้ล่าช้ า
1.5 ความเสี่ยงจากการที่ผ้ วู า่ จ้ างชาระเงินไม่ครบตามจานวน
1.6 ความเสี่ยงเรื่ องค่าปรับจากการทางานล่าช้ ากว่ากาหนด
1.7 ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงผู้รับเหมาช่วงโครงการ
1.8 ความเสี่ยงจากการควบคุมต้ นทุนไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย
และความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
1.9 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ
1.10 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
1.11 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานและบุคลากร
1.12 ความเสี่ยงด้ านข้ อพิพาทกฎหมาย
1.13 ความเสี่ยงจากการปรับขึ ้นค่าแรงขันต
้ ่าของภาครัฐ
1.14 ความเสี่ยงด้ านเงินทุนหมุนเวียน
1.15 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย
1.16 ความเสี่ยงด้ านอุทกภัย

ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวินยั วิทวัสการเวช
นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ
นางธนนันท์ ซาโต
นายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ
นางนภัสสรณ์ ทิพย์อคั รยอด
นางศิริใจ เอกนันท์

8. ดร.เขียน วงศ์สรุ ี ย์
9. ว่าที่เรื ออากาศโทอนิรุทธิ์
ถนอมกุลบุตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

2. ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการ
2.1 ความเสี่ยงจากการมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการ
กาหนดนโยบายการบริ หารงาน
เลขานุการบริษัท : นางกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ
กรรมการผู้มีอานาจ : นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ, นางสาว
กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ, นายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ, นาง
นภัสสรณ์ ทิพย์อคั รยอด, นางธนนันท์ ซาโต สองในห้ าคนนี ้ลงลาย
มือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญบริ ษัท

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
3.1 ความเสี่ ย งจากการที่ บ ริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ า งการยื่ น ค าขอ
อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
3.2 ความเสี่ยงจากราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทที่อาจผันผวนซึง่
ก่อให้ เกิดผลขาดทุนอย่างมีนยั สาคัญต่อผู้ลงทุนที่จองซื อ้
หุ้นสามัญของบริ ษัทในการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้

ส่วนที่ 1 หน้ า 6

บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานย้ อนหลัง 3 ปี และ ไตรมาสล่ าสุด
รายการ
(หน่ วย : ล้ านบาท)

2553

2554

2555

สินทรัพย์รวม

532.71

405.71

637.99

หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

246.67
286.04

144.41
261.30

211.60
426.39

รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น (EPS) (บาท)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้ อยละ)

457.01
432.32
24.69
0.09
0.86
4.60
9.02

364.96
388.58
(23.62)
(0.05)
0.55
(5.03)
(8.63)

942.60
780.42
162.18
0.31
0.50
31.08
47.17

ไตรมาสที่ 1
ปี 2556
642.02
649.02
347.12
310.90
301.90
134.64
123.95
10.71
0.02
1.15
6.66
11.76

คาอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ภาพรวมผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ในปี 2553-2555 และ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 457.01 ล้ านบาท, 364.96 ล้ านบาท, 942.60 ล้ าน
บาท, และ 134.64 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีรายได้ หลักจากการให้ บริ การรับเหมาตกแต่งภายในให้ แก่ภาครัฐและเอกชนคิดเป็ น
จานวน 425.36 ล้ านบาท, 363.21 ล้ านบาท, 865.87 ล้ านบาท, และ 134.06 ล้ านบาท. ตามลาดับ หรื อ คิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ
93.08, ร้ อยละ 99.52, ร้ อยละ 91.86 และ ร้ อยละ 99.56 ของรายได้ รวม ตามลาดับ ทังนี
้ ้ รายได้ จากการให้ บริ การรับเหมาตกแต่ง
ภายใน ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมี สดั ส่วนงานของภาครัฐคิดเป็ นร้ อยละ 73.31, ร้ อยละ 34.56, ร้ อยละ 46.29 และ ร้ อยละ 22.43
ตามลาดับ
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริ ษัท มีมลู ค่าโครงการคงเหลือที่ยงั ไม่ได้ รับรู้ รายได้ จานวน 331.95 ล้ านบาท และ มีงาน
ที่ได้ มีการตกลงกันแล้ วและอยู่ระหว่างการรอลงนามในสัญญาอีกจานวน 493.30 892.95 ล้ านบาท ซึง่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
ยังไม่ได้ มีการเริ่ มงาน (โปรดพิจารณา รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้ อ 6 โครงการในอนาคต)
ในปี 2553 - 2555 และ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บริ ษั ทมี รายได้ อื่ นๆ ซึ่งไม่เกี่ ยวข้ อ งกับ รายได้ จากการให้ บริ การรั บ เหมา
ตกแต่งภายในที่สาคัญ ได้ แ ก่ ปี 2553 บริ ษัทมี รายได้ จากการขายเฟอร์ นิเจอร์ จานวน 5.94 ล้ านบาท และ รายได้ อื่ นๆ จานวน
25.71 ล้ านบาท ซึ่งหลักๆ ได้ แก่ รายได้ จากการกลับค่าเผื่ อการด้ อ ยค่าที่ดิน จานวน 12.97 ล้ านบาท การตัดเจ้ าหนี เ้ งินประกัน
ผลงานค้ างนานจานวน 6.52 ล้ านบาท และ หนี ้สูญรับคืนจานวน 3.75 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ ปี 2554 เป็ นต้ นมา บริ ษัทไม่มีรายได้
จากการขายเฟอร์ นิเจอร์ ในปี 2554 ไม่มีรายได้ อื่ นๆที่สาคัญ และในปี 2555 บริ ษัทมี รายได้ อื่ นๆ ที่สาคัญ ได้ แก่ รายได้ จากค่า
สินไหมทดแทนเหตุการณ์น ้าท่วมจานวน 75.39 ล้ านบาท ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บริ ษัทไม่มีรายได้ อื่นๆที่สาคัญ
ในปี 2553- 2555 และ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บริ ษั ท มี ก าไรเบ็ด เสร็ จ รวม (ขาดทุน เบ็ด เสร็ จ ) ทัง้ สิ น้ 24.69 ล้ า นบาท,
(23.62) ล้ านบาท 162.18 ล้ านบาท. และ 10.71ล้ านบาท ตามลาดับ ทังนี
้ ้ผลขาดทุนในปี 2554 เนื่องจากบริ ษัทได้ รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์น ้าท่วมจึงทาให้ ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ ในช่วงตังแต่
้ ปลายไตรมาสที่ 3 ของปี 2554
ส่วนที่ 1 หน้ า 7

บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

ฐานะการเงิน
บริ ษั ทมี สิน ทรั พ ย์ ร วมในปี 2553 - ปี 2555 และในไตรมาสที่ 1 ของปี 2556 เท่ากับ 532.71 ล้ านบาท 405.71 ล้ านบาท
637.99 ล้ านบาท และ 649.02 ล้ านบาท ตามลาดับ ในปี 2554 บริ ษัทมีสินทรั พย์ลดลงจานวน 127.00 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการ
ลดลงร้ อยละ 23.84 โดยสินทรัพย์ที่ลดลงเป็ นสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับรายได้ เช่น ลูกหนีก้ ารค้ า และ รายได้ ค้างรับ เป็ นต้ น เนื่องจาก
บริ ษัทมีรายได้ ลดลง สาหรับปี 2555 บริ ษัทมีสินทรั พย์เพิ่มขึน้ จานวน 232.28 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 57.25 โดย
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้นเป็ นสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับ เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนีก้ ารค้ า เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า และรายได้ ค้างรั บเช่นกัน
เนื่องจากบริ ษัทมีรายได้ เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ใ้ นไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บริ ษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ ้น เป็ นสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับเงินลงทุนชัว่ คราวใน
หน่วยลงทุนตราสารหนี ้ จากการที่บริ ษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินเพิ่มสูงขึ ้นในปี 2555
บริ ษั ทมี ห นี ส้ ิ นรวมในปี 2553 - ปี 2555 เท่ากับ 246.67 ล้ านบาท 144.41 ล้ านบาท 211.60 ล้ านบาท ตามล าดับ ในปี
2554 บริ ษัทมีหนี ้สินลดลงจานวน 102.25 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 41.45 โดยบริ ษัทได้ จ่ายชาระคืนเกินเงินกู้ยืมระยะ
สัน้ จากสถาบันการเงิน สาหรั บปี 2555 บริ ษัทมี หนี ส้ ินเพิ่มขึน้ จานวน 67.19 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 46.53 โดย
หนี ้สินที่เพิ่มขึ ้นเป็ นหนี ้สินที่เกี่ยวข้ องกับเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นเนื่องจากบริ ษัทมี รายได้ เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บริ ษัท
มีหนี ้สินเพิ่มขึ ้นจานวน 135.52 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 64.05 โดยหนี ้สินที่เพิ่มขึ ้นเป็ นรายการเงินปั นผลค้ างจ่ายตาม
มติที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 ที่ให้ จ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการของปี 2555 จานวน 0.26 บาทต่อหุ้น หรื อคิด
เป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 135.20 ลบ.โดยบริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจานวน 350 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญทังสิ
้ ้น 700,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ ุน ละ 0.50 บาท และมี ทุน จดทะเบี ย นที่ เรี ย กช าระแล้ วเท่ า กับ 260 ล้ านบาท แบ่ง เป็ นหุ้น สามัญ ที่ เรี ย กช าระแล้ วทัง้ สิ น้
520,000,000 หุ้น มูลค่าที่ต ราไว้ ห้ ุน ละ 0.50 บาท และ มี กาไรสะสมจานวน 41.90 ล้ านบาท ดังนัน้ บริ ษั ทมี ส่ วนของผู้ถือ หุ้น รวม
เท่ากับ 301.90 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ในส่วนของทุนจดทะเบียนจานวน 90 ล้ านบาท ที่ยังไม่ได้ เรี ยกชาระนัน้ แบ่งเป็ นจานวนหุ้นรวมทังสิ
้ น้
180 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ซึง่ จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้ กบั ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering)
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