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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) เดิม ชื่อ บริษัท เอื้อ วิท ยา เครื่องอุป กรณ จํากัด จดทะเบียนเปน
บริษัท จํากัดเมื่อวัน ที่ 12 กรกฎาคม 2510 ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 14 ลานบาท โดยมีวัตถุป ระสงคหลักเพือ่ ประกอบกิจการ
คาเครื่องจักรกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา เครื่อ งทุน แรง เครื่อ งอะไหล ชิ้น สวนและอุป กรณ ตลอดจนเครื่อ งมือเครื่อ งใช วัสดุ
อุป กรณ เครื่องเหล็กตางๆ ที่ใชในการกอสราง ตอมาบริษัทไดเล็งเห็น ถึงโอกาสจากการขยายธุร กิจทางดานการเปน ผูแ ปรรูป
เหล็กรูป พรรณชุบสังกะสี จึงไดดําเนิน การจัดซื้อที่ดิน และกอสรางโรงงานขึ้น ในป 2519 (ซึ่งปจจุบัน เปน ที่ตั้งสํานักงานใหญของ
บริษัท ) ผูถือหุน รายใหญเมื่อเริ่มกอตั้งประกอบดวยกลุมครอบครัวเอื้อวิทยาถือหุน รวมกัน ในสัดสวนรอยละ 100
ในป 2524 บริษัท ไดมีการขยายกิจการโดยการกอสรางโรงงานที่ถนนรมเกลา มีน บุรี เพื่อ ผลิตเสาโครงเหล็ก
สายสงไฟฟาแรงสูง โครงเหล็กสถานีไฟฟายอย เสาโทรคมนาคม สําหรับ หนวยงานราชการตางๆ และรับ จางชุบ สังกะสีใหแก
ลูกคาตางๆ
ในป 2527 บริษัท ประสบปญหาทางการเงินเนื่องจากการลดคาเงินบาทและอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับ สูง ทําให
ภาระการชําระเงิน ตน ดอกเบี้ย รวมทั้งคาวัตถุดิบเหล็กสูงเกินความสามารถของบริษัท เปน ผลใหธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย
การ จํากัด (มหาชน) (“BBC”) เขามาเปนผูถือหุน ใหญในบริษัท และเปน เจาหนี้ร ายใหญในเวลาตอมา โดยในป 2528 BBC
ไดเขามาถือหุนในบริษัท ในสัดสวนรอยละ 74.98 และเขามามีสวนรวมในการบริห ารงานนับ ตั้งแตเดือนเมษายน 2530 สงผล
ใหสถานการณของบริษัทดีขึ้น ตามลําดับ ตอมา BBC ไดถูกปดกิจการตามประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวัน ที่ 14 กัน ยายน
2541 โดย BBC ตอ งโอนลูก หนี้ดอยคุณภาพทั้ งหมดใหแ กบ ริษั ท บริห ารสิน ทรัพ ยท ี่จัดตั้งขึ้น คือ บริษัท บริห ารสิน ทรัพ ย
กรุงเทพพาณิชย จํากัด (“BAM”) และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2542 BBC และ BAM ไดท ําสัญญาความรวมมือตามแผนฟน ฟู
ระบบสถาบัน การเงิ น โดย BBC ตกลงขาย และ BAM ตกลงซื้ อ สิน ทรั พย ดอ ยคุ ณ ภาพประเภทลู ก หนี้ ด อ ยคุ ณ ภาพและ
หลักทรัพยของ BBC ดังนั้น BAM จึงมีฐานะเปนผูถือหุนรายใหญและเจาหนี้รายใหญของบริษัท แทน BBC
เมื่อวัน ที่ 11 กรกฎาคม 2544 บริษัท ไดท ําสัญญาปรับ โครงสรางหนี้กับ BAM โดยมีการแปลงหนี้เปน ทุน อีก
จํานวน 712 ลานบาท แบงออกเปน 71.20 ลานหุน มูลคาที่ตราไวห ุนละ 10 บาท ทําใหทุนจดทะเบียนรวมเปน 726.07 ลาน
บาท รวมทั้งการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสรางบางแหงเพื่อชําระหนี้บางสวน ผลการปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวทําใหบริษัทสามารถ
ลดภาระหนี้จํานวน 1,244 ลานบาท เหลือจํานวนประมาณ 480 ลานบาท ซึ่งตองชําระใหเสร็จภายในป 2553
จากการที่บริษัทมีป ระสบการณและความชํานาญในธุรกิจเปนระยะเวลานานและมีความสัม พัน ธที่ดีกับ ลูกคา
ทําใหบ ริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีโอกาสที่จะเติบโต แตบริษัท ยังมีขอจํากัดทางดานแหลงเงิน ทุน ใน
การรับงานโครงการใหญ และจากการที่มีภาระหนี้สิน เงิน กูร ะยะยาวจํานวนมาก ซึ่งตอ มาในชวงปลายป 2547 มีกลุมนัก
ลงทุนสนใจที่จะมาซื้อบริษัทตอจาก BAM โดยมีน ักลงทุน จํานวน 5 ราย ซึ่งไดแก (ก) บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค
จํากัด (มหาชน) (“บริษัท CEN”) (เดิมชื่อ บริษัท อีสเทิรน ไวร จํากัด (มหาชน) หรือ EWC) (ข) กองทุน The ADM Maculus
Fund L.P. (ค) นายคมกฤช ลือจรรยา (ง) นายสมเกียรติ ชิน ธรรมมิตร และ (จ) กองทุน Precious Oriental Overseas Ltd.
ไดท ําสัญญาโอนสิท ธิเรียกรอง (Loan Sale and Purchase Agreement) กับ BAM หลังจากนั้นกลุมนักลงทุนดังกลาวไดมีการ
ปรับโครงสรางหนี้กับบริษัท โดยบริษัท ไดมีการออกหุน สามัญใหมเพื่อชําระหนี้ ลดทุน และ ออกหุน กูแ ปลงสภาพ ในเวลาตอ ๆ
มา ปจจุบัน บริษัท มีบ ริษัท CEN เปน บริษัท แมและเปน ผูถือหุน ใหญ จํานวนรอยละ 90.98 ของทุน จดทะเบียนชําระแลวของ
บริษัท ซึ่งบริหารงานโดยกลุมครอบครัวลีนะบรรจง ทั้งบริษัท CEN และบริษัท
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บริษัทประกอบธุรกิจรับผลิตเสาโครงเหล็กประเภทเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม
เสาโครงเหล็ก สถานีไฟฟายอ ย งานโครงเหล็ กทั่วไป ตามความตองการของลูกคา และให บ ริการชุบ สังกะสีแ กลูกคาทั่วไป
รวมถึงจําหนายสินคาอุตสาหกรรม ดังนี้
1. เสาโครงเหล็กชุบ สังกะสี
เสาโครงเหล็ก ชุบ สัง กะสีที่ บ ริษั ท รับ ผลิตประกอบดวยเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง เสาโครงเหล็ก
สถานีไฟฟายอย เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม และงานโครงเหล็กทั่วไป โดยในการรับ ผลิตเสาโครงเหล็กชุบ สังกะสีดังกลาว
บริษัท มีการออกแบบงานเสาโครงเหล็กชุบ สังกะสีต างๆ ด วยระบบคอมพิวเตอรทําใหบ ริษัท สามารถปรับ เปลี่ย นสัดสว น
รูป แบบ และ/หรือขนาดของผลิตภัณฑไดตามความตองการของลูกคา ดวยเหตุนี้ ลูกคาของบริษัท จึงสามารถสั่งผลิตสิน คาได
ตามความสูงและ/หรือน้ําหนักสอดคลองตามความตองการของลูกคาได โดยลักษณะของแตละผลิตภัณฑมีรายละเอียด ดังนี้
ก) เสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง (Transmission Line Tower -TL) เปน เสาโครงเหล็กชุบ สังกะสี
ผลิตตามความตองการของลูกคา เพื่อใชในโครงการสายสงไฟฟาแรงสูงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และการไฟฟา
สวนภูมิภาค เพื่อรองรับสายไฟฟาขนาดแรงดันตั้งแต 115 KV – 500 KV จากโรงไฟฟาถึงสถานีไฟฟายอย กอนที่จะสงตอไปถึง
สถานที่ผูใชงานในเขตชุมชนโดยใชเสาคอนกรีตตอไป
ข) เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม (Telecommunication Tower -TC) เปน เสาโครงเหล็ก เพื่ อ รองรั บ
อุป กรณสื่อสารในระบบโทรคมนาคม มีความสูงตั้งแต 20 เมตร ถึงมากกวา 100 เมตร ซึ่งผลิตตามความตองการของลูกคาซึ่ง
มักจะกําหนดใหมีการออกแบบในรายละเอียด และใหมีการทดลองประกอบกอนที่จะผลิต
ค) เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย (Substation Steel Supporting -ST) เปน เสาโครงเหล็กที่รองรับ
อุป กรณไ ฟฟา ในสถานีไ ฟฟายอ ย เพื่อ รองรับ อุป กรณ ไฟฟา เช น Transformers, Disconnecting Switches, Lighting
Arrestors, Capacitors และอื่นๆ
ง) งานโครงเหล็กทั่วไป (ฺBuilding and Frame – BF, General Fabrication - GF) เปน โครงเหล็กที่ใช
ในกิจการตางๆ ทั้งที่มีการชุบ สังกะสีและไมชุบ สังกะสี เชน โครงหลังคา ทางเดิน รั้ว โครงสรางอาคารและโรงงาน เปน ตน
จ) บริการชุบสังกะสี เปน บริการใหกับ ลูกคาทั่วไปที่ตอ งการนําผลิตภัณฑโครงเหล็กของตนเอง เชน
ตะแกรง ทอ เหล็ก รางรับ สายไฟ เปน ตน มาชุบ สังกะสีกับ บริษัท เพื่อใหผลิตภัณฑเหล็กคงทนตอ การเกิดสนิม ทั้งนี้บ ริษั ท
สามารถชุบ เคลือบสังกะสีแบบจุมรอ นตามมาตรฐานที่สําคัญ ไดแก มาตรฐาน ISO 1461 มาตรฐานอเมริกัน ASTM A123,
ASTM A153 มาตรฐานอังกฤษ BS 729 มาตรฐานญี่ป ุน JIS H 8641 และ JIS H 9124 มาตรฐานออสเตรเลีย AS 1214:
AS/NZS 4680 และมาตรฐานเยอรมัน DIN 50976 เปนตน
2. การจัดจําหนายสินคาอุตสาหกรรม
บริษัท ไดดําเนิน ธุรกิจซื้อมาและจําหนายไปสิน คาอุตสาหกรรมซึ่งเปน ธุรกิจเริ่มแรกของบริษัท เปน เวลากวา
40 ป โดยได น ําเข าและจํ าหนายสิ น คา อุต สาหกรรมประเภทโซ เฟ อ ง มอเตอร และเกีย รตางๆ จากผูผ ลิต หลายยี่ ห อ จาก
ตางประเทศ อยางไรก็ตาม บริษัทจะนําเขาผลิตภัณฑดังกลาวสวนใหญจากผูผลิตยี่ห อ Renold จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเปน
สิน คาทีผ่ ลิตโดยผูผลิตชั้น นําของโลก และยี่หอ Arnold จากประเทศเยอรมัน (บริษัท ในเครือของ Renold) จึงเปน สิน คาที่มี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล โดยลูกคาจะนําไปใชในกระบวนการผลิตของลูกคาตอไป ปจจุบ ัน บริษัท มุงเนนที่จะไมสํารอง
สิน คาคลังเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะสิน คาคงคลังที่มีมูลคาสูง แตบริษัทจะดําเนินสั่งซื้อ สิน คาเมื่อมีความตอ งการสิน คาจาก
ลูกคา เพื่อใหบ ริษัทสามารถบริหารสินคาคงคลังอยางมีป ระสิทธิภาพ
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ลักษณะลูกคา
ในสวนการผลิตและจําหนายงานเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง ซึ่งสวนใหญบริษัทจะเปน ผูรับ เหมาชวงโดย
การรับงานตอจากผูรับ เหมาหลักที่ไดรับ สัญญากับ หนวยงานราชการโดยตรง เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟานครหลวง (กฟน.) เนื่องจากโครงการกอ สรางระบบสงไฟฟาขนาดใหญและครบ
วงจรตางๆ (Turnkey Project) จะมีผูรับ เหมาหลักที่ไดรับ งานประมูลมาจากเจาของโครงการ ขณะที่งานโครงสรางเหล็กที่
เกี่ยวกับ สายสงไฟฟาแรงสูงมักเปนเพียงงานสวนหนึ่งของโครงการกอ สรางดังกลาว ดังนั้น ผูรับ เหมาหลักจึงเปดใหมีการทํา
การประมูลหรือวาจางรับเหมาชวงในงานที่จะตองอาศัยผูป ระกอบการที่มีความรูและความสามารถโดยเฉพาะ ซึ่งเปน โอกาส
ใหบริษัทสามารถเขาไปประมูลงานหรือ รับ งานตอ จากผูรับ เหมาหลักที่เปน บริษัท ขนาดใหญได ประกอบกับ บริษัท ไดมีการ
จํ า หนา ยสิ น ค าจากการประมู ล โดยตรงกั บ หน ว ยงานภาครั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เช น กฟผ. กฟภ. และบริ ษั ท ที่ ใ ห บ ริ ก าร
โทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งสินคาสวนใหญจะเปน เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม งานเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย และบริการงานชุป
สังกะสี เปน ตน
การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
ที่ผานมา กฟผ. กฟภ. และกฟน. จะเปดใหมีการประมูลและจัดจางงานโครงการระบบสงไฟฟาขนาดใหญแบบ
ครบวงจร (Turnkey Project) ซึ่งไดรวมงานผลิตเสาโครงเหล็กชุบ สังกะสีของบริษัทดวย แตงานโครงการดังกลาวจําเปน ตอ งมี
ผูรับเหมาหลักทําหนาที่ดูแลโครงการทั้งหมด จึงเปนเหตุใหบริษัท ไดรับ เหมาชวงงานทีบ่ ริษัท มีความเชี่ยวชาญเฉพาะงานเสา
โครงเหล็กชุบสังกะสีตอจากผูรับ เหมาหลัก อยางไรก็ตาม ปจจุบ ัน บริษัท มีน โยบายมุงเนน ที่จะจําหนายงานโครงเหล็กทั่วไป
เพื่อเปน การกระจายแหลงของรายไดใหมีความหลากหลายเพิ่ม ขึ้น สําหรับ ในสวนสิน คาอุตสาหกรรม บริษัท ไดน ําเขาสิน คา
อุตสาหกรรมประเภทอุป กรณสงกําลังประเภทโซ เฟอง มอเตอร และเกียรตางๆ เปน ตน เพื่อ จําหนายโดยตรงใหแ กลูกคาที่
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมผานทีมงานการตลาดของบริษัท
การลงทุน ในหุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเสี่ย งที่สําคัญ ไดแก
1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบที่สําคัญ
บริษัท ประกอบธุรกิจหลักคือ การรับ ผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กชุบ สังกะสีป ระเภทเสาโครงเหล็กสายสง
ไฟฟาแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม และงานโครงเหล็กทั่วไป โดยมีวัตถุดิบ ที่สําคัญ ไดแก
เหล็ก และสังกะสี โดยคิดเปน สัดสวนประมาณรอ ยละ 71.80 – 80.15 และรอ ยละ 11.09 – 15.15 ของมูลคาวัตถุดิบ รวม
ในชวงป 2551 – 2553 และงวด 6 เดื อ นแรกของป 2554 ดัง นั้ น การเปลี่ยนแปลงราคาดัง กล าวจะส งผลกระทบอย า งมี
นัยสําคัญตอรายได ตนทุน และอัตรากําไรขั้น ตน ของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากเกิดกรณีท ี่บริษัท ไมสามารถปรับราคาขาย
สิน คาไดเพิ่มขึ้น ตามราคาวัตถุดิบ ที่มีการปรับ ตัวสูงขึ้น ได
อยางไรก็ตาม บริษัท มีน โยบายบริห ารความเสี่ยงในเรื่องดังกลาว โดยการกําหนดราคาขายในงานโครงการ
ตางๆ ใหมีสวนตางกําไรในระดับที่จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ ไดในระดับ หนึ่ง ซึ่งหากราคาวัตถุดิบ มี
การเปลี่ยนแปลงอยางมีน ัยสําคัญหรือมีความผันผวนจนผิดปกติ บริษัทยังมีความเสี่ยงดังกลาวอยู ซึ่งบริษัท ตองยอมรับ ความ
เสี่ ยงดัง กลา วเนื่ องจากการกํ าหนดราคาขายในแต ล ะโครงการบริ ษัท จะต อ งพิจารณาถึ ง ภาวการณ แ ขง ขัน ประกอบด วย
นอกจากนี้ บริษัทไดติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอยางใกลชิดเพื่อประเมินสถานการณและแนวโนม ราคาวัตถุดิบ เพื่อ
นํามาประกอบการพิจารณาตัดสิน ใจกําหนดราคาขายในการผลิตเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี ตลอดจนวางแผนสั่งซื้อ และบริห าร
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จัดการวัตถุดิบคงคลังใหมีความเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงการบริห ารการผลิตอยางตอเนื่องเพื่อ ควบคุมตน ทุน การ
ผลิตใหอยูในระดับที่เหมาะสมก็จะชวยใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงดังกลาวได
2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายวัตถุดิบที่สําคัญ
เหล็กและสังกะสีเปน วัตถุดิบ ที่สําคัญในการผลิตเสาโครงเหล็กชุบ สังกะสีของบริษัท ปจจุบ ัน บริษัท ไดมีการ
สั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเหล็กจากผูจัดจําหนายจํานวนหลายราย อยางไรก็ตาม ในป 2551-2553 และ งวด 6 เดือนแรกของป
2554 บริษัท ไดจัดซื้อวัตถุดิบเหล็กจากบริษัท อุดมโลหะกิจ (1975) จํากัด ซึ่งเปนผูจัดจําหนายเหล็กและไมมีความเกี่ยวของกับ
บริษัท คิดเปน สัดสวนรอ ยละ 30.78 รอยละ 17.03 ร อ ยละ 29.60 และรอยละ 18.86 ของยอดซื้ อ วัตถุดิบ รวมตามลําดั บ
เนื่องจากที่ผานมานั้นบริษัทดังกลาวสามารถจัดหาปริมาณเหล็กและประเภทของเหล็กไดตามที่บ ริษัท ตอ งการและราคาซื้อ ที่
เหมาะสมมาโดยตลอด นอกจากนั้น ในแตละปบริษัทไดจัดซื้อสังกะสีทั้งหมดมาจากบริษัท ผาแดงอิน ดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ซึ่งเปนผูผลิตสังกะสีเพียงรายเดียวของประเทศ บริษัท จึงอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายเหล็กและสังกะสีร าย
ดังกลาว และอาจขาดแคลนเหล็กและสังกะสีในกรณีท ี่ผูจัดจําหนายรายดังกลาวไมสามารถจัดสงวัตถุดิบ ใหแ กบ ริษัท ไดตาม
กําหนด และบริษัท ไมสามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหลงอื่น เขามาทดแทนไดทัน แผนการผลิตสิน คาตามที่ไดรับคําสั่งจากลูกคา
อยา งไรก็ตาม บริ ษัท ไดมี การติ ดตามประเมิน สถานการณโดยใกลชิด และมีก ารวางแผนการสั่ งซื้อ วัต ถุดิ บ
ลวงหนา ประกอบกับ บริษัท ไดมีการสั่งซื้อเหล็กจากผูจัดจําหนายหลายรายเปน เวลานานและไมเคยมีการคางชําระคาสิน คา
สงผลใหบ ริษัท มีความสัมพัน ธที่ดีกับ ผูจัดจําหนายเหล็ก นอกจากนั้น ในอดีตที่ผานมา บริษัท ยังไมเคยประสบปญหาขาด
แคลนวัตถุดิบ ทําใหบริษัท เชื่อมั่นวาจะไมไดรับ ผลกระทบหรือความเสียหายใดๆ ในการสั่งซื้อ วัตถุดิบ จากผูจัดจําหนายเหล็ก
ดังกลาว สําหรับในกรณีท ี่ปริมาณสังกะสีภายในประเทศขาดแคลน บริษัทสามารถสั่งซื้อสังกะสีมาจากตางประเทศได
3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคา
การดําเนิน ธุรกิจของบริษัท นั้น บริษัท จะรับ งานจากผูรับ เหมาหลักที่สามารถชนะการประมูลจากหนวยงาน
ราชการ เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) การไฟฟานครหลวง(“กฟน.”) การไฟฟาสวนภูมิภาค(“กฟภ.”) เปน
ตน โดยที่ผานมาในชวงป 2551-2553 ลูกคาหลักของบริษัท คือ J-Power System Corporation (บริษัทในประเทศญี่ป ุน และ
ไมมีความเกี่ยวของกับ บริษัท ) โดยเปน รายไดจากการจําหนายเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง จํานวน 206.01 ลานบาท
606.60 ลานบาท และ 161.14 ลานบาท คิดเปน รอ ยละ 33.62 รอ ยละ 82.76 และรอยละ 36.23 ของรายไดร วมตามลําดับ
นอกจากนั้น ในป 2551 บริษัทมีรายไดจากการจําหนายเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงใหกับ บริษัท ไทยซูมิเ ดนเอ็น จิเนียริ่ง
จํากัด (บริษัท ในกลุมของบริษัท J-Power System Corporation – สาขาประเทศไทย และไมมีความเกี่ยวของกับ บริษัท )
จํานวน 228.96 ลานบาท คิดเปน รอยละ 37.36 ของรายไดรวมในป 2551 ซึ่งเห็น ไดวารายไดของบริษัท มากกวารอ ยละ 30
มาจากบริษัท J-Power System Corporation และบริษัท ในกลุมของบริษัทดังกลาว จึงกลาวไดวาบริษัทมีการพึ่งพิงลูกคาราย
ดังกลาวเปนอยางมาก ดังนั้นบริษัท จึงมีความเสี่ยงในดานรายไดหากลูกคารายดังกลาวไมไดรับ งานการประมูลหรือไดรับ งาน
ประมูลแตไมไดใหงานกับ บริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัท เปน ผูประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กชุบ สังกะสี (ไมมีบ ริการติดตั้งเสาโครง
เหล็กชุบ สังกะสี) โดยเฉพาะเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง และเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย ที่ไดคุณภาพมาตรฐานมา
มากกวา 30 ป (ตามที่เปดเผยไวในสวนที่ 2.3 การประกอบธุร กิจของแตละสายผลิตภัณฑ) บริษัท ยังไดรับ จางใหผลิตและ
จําหนายเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงใหกับผูรับเหมาหลักรายอื่นอีกจํานวน 2 รายที่รับ งานกอ สรางระบบสงไฟฟาใหกับ
กฟผ. ดังนั้นแมป จจุบัน บริษัท จะมีลูกคาจํานวนนอยรายในสวนของการผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง แต
สวนที่ 1 หนา 4

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

บริษัท มีน โยบายที่ จะกระจายแหลงที่มาของรายไดโดยได มุงเนน ที่จะรับ งานโครงเหล็กทั่ วไปซึ่งเปน งานสวนหนึ่ง ของการ
กอสรางอาคารตางๆ ซึ่งจะไดรับ ผลดีจากการขยายตัวของธุร กิจกอสราง และงานเสาโครงเหล็กโทรคมนาคมที่จะไดรับ ผลดี
จากการเปลี่ยนแปลงระบบการสื่อสารผานโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3G เปนตน
4. ความเสี่ยงจากการไดรับชําระหนี้ตามขอตกลงโอนสิทธิ
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท CEN”) (เดิมชื่อ
บริษัท อีสเทิรนไวร จํากัด (มหาชน)) ซึ่งเปน ผูถือหุน รายใหญของบริษัท ในสัดสวนรอยละ 90.98 (ณ วัน ที่ 25 เมษายน 2549)
และบริ ษั ท ป คนิ ค คอร ป อเรชั่ น จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษัท ป คนิ ค”) 1 ไดท ํา บัน ทึ ก เพิ่ ม เติ ม สั ญ ญาซื้ อ ขายหุ น ของบริษั ท
เอ็น เนซอล จํากัด เพื่อโอนสิทธิการรับ เงินคาหุน เปน จํานวนทั้งสิ้น 12.76 ลานบาท ที่บริษัท ปคนิค จะไดรับ จาก CEN ไปชําระ
หนี้ใหกับบริษัท ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท CEN และเปนเจาหนี้การคาของบริษัท ปคนิค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้
บริษัท ไดรวมลงนามรับทราบในบัน ทึกฉบับนี้ดวย
ตอมาเมื่อวัน ที่ 23 สิงหาคม 2550 บริษัท ไดท ําสัญญาปรับ ปรุงโครงสรางหนี้กับบริษัท ปคนิคซึ่งเปน ลูกหนี้การคาของ
บริษัท โดยปคนิคตกลงโอนสิทธิการรับ เงินคาขายหุน บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด ที่บริษัท ปคนิคจะไดรับจากบริษัท CEN เมื่อวันที่
30 สิงหาคม 2550 ใหกับบริษัทจํานวนเงินประมาณ 12.76 ลานบาท เพื่อเปนการชําระหนี้ของบริษัทปคนิค อยางไรก็ตาม ณ
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2550 บริษัท มิไดลางลูกหนี้การคา (บริษัท ปคนิค) ออกจากบัญชีเมื่อ บริษัท ไดรับ ชําระเงิน ดังกลาว แตไ ด
แสดงเปน “เงินรับ ชําระหนี้ตามขอตกลงโอนสิท ธิ” ไวภายใตห นี้สินหมุน เวียนในงบดุล เนื่องจากไดมีการอายัดสิท ธิเรียกรองเงิน
คาขายหุน ในบริษัท เอ็น เนซอล จํากัด โดยเจาพนักงานบังคับ คดี อยางไรก็ตามที่ป รึกษากฎหมายของบริษัท CEN บริษัท
ฟนิกซ บาริสเทอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดใหความเห็นวา การโอนสิทธิการรับเงินจํานวนดังกลาวมีผลบังคับ ใชตามกฎหมาย
โดยสมบูร ณ และคํา สั่งอายัดทรัพยไ มมีผ ลบังคับ ตอ บริษั ท เนื่อ งจากคําสั่ งดัง กลา วจะมี ผลบั งคับ ใชเฉพาะกั บ บริ ษัท CEN
กองทุน แหงหนึ่งซึ่งเปนโจทก และบริษัท ปคนิค เทานั้น ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ. ลม ละลาย มาตรา 90/40 ไดกําหนดใหอํานาจผูทํา
แผน ผูบ ริหารแผน หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยเพิกถอนการฉอฉล ตาม ป.พ.พ. มาตรา 237 ไดโดยตอ งมีอ งคป ระกอบดังนี้
(1) บริษัท ปคนิค ทํานิติกรรมการซื้อขายหุนขึ้น โดยรูวาเปน ทางใหเจาหนี้อื่น เสียเปรียบ (2) บริษัท รูถึงขอความจริงอัน เปนทาง
ใหเจาหนี้อื่น เสียเปรียบดวย ดังนั้นบริษัท จึงมีความเสี่ยงจากความเปนไปไดที่อาจกลาวอางวาเปนนิติกรรมที่มีลักษณะเปนการ
ฉอ ฉลทําใหเจ าหนี้ ร ายอื่น เสียเปรียบ ดังนั้น แมว าสัญ ญาปรับ ปรุ งโครงสรางหนี้ดั งกลาวจะมีผลสมบู ร ณบ ั งคับ ใชไ ดตาม
กฎหมาย แตมีความเปน ไปไดที่อาจกลาวอางวาเปนนิติกรรมที่มีลักษณะเปนการฉอฉลทําใหเจาหนี้รายอื่น เสียเปรียบและอาจ
มีการขอเพิกถอนนิติกรรมดังกลาว

1

บริษัท ปคนิค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีภาระหนี้อ ยูกับสถาบันการเงินตางๆ และปรากฎวาบริษัท ปคนิค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ไดรับผลกระทบจากการที่เจาหนี้ไดทําการอายัด และยึดทรัพยอยางตอเนื่อ ง ซึ่งทรัพยสินที่ทําการยึดและอายัดสวนหนึ่งประกอบดวยหุนของ
บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด ผลการดําเนินการของเจาหนี้ดังกลาวสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ปคนิค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ดังนั้น เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 บริษัท ปคนิค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดยื่นเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง ทั้งนี้
ปจจุบันศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการ ณ วันที่ 4 พ.ค. 2554 โดยบริษัท ปคนิค เปนผูบริหารแผนตามแผนฟนฟู
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5. ความเสี่ยงจากกลุมผูถือหุนรายใหญมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายและการบริห ารจัดการ
ภายหลังการเสนอขายหุน สามัญเพิ่มทุน แกประชาชนในครั้งนี้บริษัท CEN ซึ่งเปน ผูถือ หุน รายใหญข องบริษัท
จะยังคงถือหุนในสัดสวนรอยละ 65.12 ของทุนชําระแลว จึงทําใหสามารถควบคุม คะแนนเสียงในการลงมติท ี่สําคัญในการ
ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ยกเวน มติพิเศษที่กฎหมายหรือขอบังคับ ของบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียงไมน อยกวา 3 ใน
4 ของจํานวนหุน ที่เขาประชุมและมีสิท ธิออกเสียง ดังนั้นจึงอาจทําใหผูถือหุน รายอื่นไมสามารถรวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบ
และถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนรายใหญเสนอได
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโครงสรางของคณะกรรมการของบริษัทจะพบวา กรรมการของบริษัท มีทั้งสิ้น 11
ทาน ซึ่งเป น กรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน คิดเปน ประมาณรอ ยละ 36.36 ของจํานวนกรรมการโดยรวม จึงถื อ ไดวาการ
บริหารงานมีการถวงดุลอํานาจไดในระดับ หนึ่ง
6. ความเสี่ยงจากขอจํากัดของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ปจ จุบั น บริษั ท ได รั บ ใบอนุ ญาตประกอบกิ จ การโรงงานจํ านวน 3 ใบอนุ ญาตเพื่ อทํ า (1) เสาไฟฟาแรงสู ง
โครงสรา งเหล็กสํา หรับ สถานี ไฟฟายอ ยและทําเสาโทรคมนาคม (2) ชุบ สังกะสีเหล็กและเหล็ก ทั่วไป และ (3) ผลิตระบบ
เครื่องมือลําเลียง และเครื่องกําจัดน้ําเสีย ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่บ ริษัทไดรับตั้งแตวันที่ 11 กัน ยายน 2540
เพื่อผลิตเสาไฟฟาแรงสูง โครงสรางเหล็กสําหรับสถานีไฟฟายอยและเสาโทรคมนาคม ไดมีการกําหนดเงื่อนไขการอนุญาตให
ประกอบกิจการโรงงานวา “หามปฏิบัติงานกอนเวลา 7.30 น. และภายหลังเวลา 18.30 น.” และใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานที่บ ริษัทไดรับตั้งแตวันที่ 17 กัน ยายน 2540 เพื่อดําเนิน การชุบสังกะสีเ หล็กรูป พรรณและเหล็กทั่วไป ไดมีการกําหนด
เงื่อนไขการอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานวา “บริษัทตองมีและใชระบบขจัดไอสารเคมีและไอกรดที่เกิดขึน้ จากกรรมวิธีการ
ผลิตที่มีขนาดและประสิท ธิภาพเพียงพอ ไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนหรือเปน อัน ตรายตอ ผูป ฏิบ ัติงานและผูอ ยูอ าศัยใกลเคียง
และตองมีและใชระบบขจัดน้ําทิ้งที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปรับคุณภาพน้ําทิ้งทั้งหมดของโรงงาน”
อยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในใบอนุญาตมาโดยตลอด อีกทั้ง บริษัท ไม
เคยไดรับการรองเรียนหรือฟองรองจากผลการปฏิบัติงานของบริษัท นอกจากนั้น บริษัท ยังมีน โยบายวาจางผูเชี่ยวชาญอิสระ
เพื่อทําการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางเปนประจํา เพื่อใหแนใจวาผลการดําเนิน งานของบริษัท ไดป ฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎเกณฑที่เกี่ยวของไดอยางครบถวน
7. ความเสี่ยงจากการลดลงของสวนแบงกําไรหรือ สิท ธิในการออกเสียงของผูถือหุน สามัญของบริษัท CEN
จากการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยการเสนอขายหุน สามัญเพิ่มทุน จํานวน
99,496,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน ละ 1 บาท จะสงผลใหบ ริษัท CEN มีสวนแบงกําไรและสิท ธิในการออกเสียงของผูถือหุน
เดิมลดลงรอยละ 28.43 โดยจากการถือหุน รอยละ 90.98 เหลือรอ ยละ 65.12 ของทุน ชําระแลวทั้งหมดของบริษัท ภายหลัง
จากการเสนอขายหุน สามัญเพิ่มทุน แกประชาชนครั้งแรก ซึ่งเปรียบเสมือนผูถือหุน สามัญของบริษัท CEN มีความเสี่ยงตอการ
ลดลงของสวนแบงกําไรหรือ สิท ธิในการออกเสียงในบริษัท คิดเปน อัตราสวนรอ ยละ 28.43 เชน กัน อยางไรก็ตาม การนํา
บริษัท เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดังกลาว ไมมีผลตอ สถานะการเปน บริษัท จดทะเบียนของบริษัท
CEN
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อยางไรก็ตาม ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท และบริษัท CEN ไดมีมติใหบ ริษัท จัดสรรหุน สามัญเพิ่มทุน
จํานวนรวมไมเกิน 28,300,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 28.44 ของจํานวนหุน สามัญเพิ่มทุน ที่จะเสนอขายแกประชาชน
(99,496,000 หุน ) ใหแกผูถือหุน ทุกรายของบริษัท CEN ตามสัดสวนการถือหุน (Preemptive Right) เพื่อเปดโอกาสใหผูถือ
หุนของบริษัท CEN ใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเพื่อรักษาสิทธิในสวนแบงกําไรหรือ สิท ธิในการออกเสียง
ของผูถือหุนเดิมไดในระดับ หนึ่ง
8. ความเสี่ยงจากเงื่อนไขของสัญญาเงิน กู
บริ ษัท ได ทํา สัญญาเงิ น กู กับ ธนาคารพาณิช ยใ นประเทศแห งหนึ่ง โดยในสัญ ญาเงิ น กู ดัง กล าว ไดกําหนด
เงื่อนไขการจายเงิน ปนผลวาบริษัทจะสามารถจายเงิน ปน ผลไดเมื่อบริษัท ไมมีภาระหนี้คางชําระกับธนาคาร (Overdue) และ
ตองแจงใหธนาคารทราบ
จากเงื่อนไขดังกลาวขางตน ทําใหกอนที่คณะกรรมการบริษัท จะประกาศจายเงิน ปน ผลจะตอ งพิจารณาถึง
ภาระหนี้ท ี่คางชําระหรือจะตองแจงใหธนาคารแหงนั้น ทราบกอน หรืออาจตองขอผอนผันจากธนาคารกอนหากยังไมชําระหนี้
ที่คาง ซึ่งสงผลใหการจายเงิน ปนผลของบริษัท ตอ งมีขั้น ตอนมากขึ้น สงผลตอ ความคลอ งตัวในการตัดสิน ใจจายเงิน ปน ผล
ของบริษัท นักลงทุน ที่จองซื้อหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ ก็จะไดรับความเสี่ยงที่จะไมไดรับ เงินปนผลหากบริษัทไมสามารถเจรจาหรือ
ปฏิบ ัติตามเงื่อนไขของธนาคารได อยางไรก็ตาม บริษัท คาดวาบริ ษัท นาจะสามารถปฏิบ ัติตามเงื่อนไขตามสัญญาเงิน กู
ดังกลาวได
9. ความเสี่ยงดานเงินทุน หมุนเวียน
ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ตองมีการสํารองวัตถุดิบลวงหนาเพื่อใชในการผลิตเสาโครงเหล็กและสงมอบ
ใหแ กลูกคาตามสัญญา โดย ณ วัน ที่ 30 มิถุน ายน 2554 บริษัท มีสิน คาคงเหลือ กอ นหักคาเผื่อ การลดลงของมูลคาสิน ค า
จํานวน 292.23 ลานบาท และมีสิน คาคงเหลือสุท ธิจํานวน 277.81 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 41.62 ของสิน ทรัพยร วม
สิน คาคงเหลือกอนหักคาเผื่อการลดลงของมูลคาสิน คาดังกลาวประกอบดวย (1) สินคาอุตสาหกรรม จํานวน 17.32 ลานบาท
(2) วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 170.13 ลานบาท และ (3) งานระหวางทํา จํานวน 104.78 ลานบาท ดังนั้น หากบริษัท
ไมสามารถบริหารจัดการสินคาคงเหลือใหหมุนเวียนในระดับที่เหมาะสม อาจสงผลตอการขาดแคลนเงิน ทุน หมุน เวียน และ
สงผลใหสภาพคลองของบริษัทลดลง
อยางไรก็ตาม บริษัท มีน โยบายวางแผนสํารองวัตถุดิบ และสํารองสิน คาคงเหลือโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ และปริมาณงานทีจ่ ะตองสงมอบใหแกลูกคา ซึ่งในระยะเวลาที่ผานมาบริษัท ไมไดป ระสบ
ปญหาเกี่ยวกับสภาพคลอง นอกจากนี้ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ บริษัท มีวัตถุป ระสงคจะ
นําเงินที่ไดบางสวนเพื่อใชเปน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับ การขยายการดําเนิน ธุรกิจในงานโครงเหล็กทั่วไปที่บ ริษัท คาดวาจะ
เพิ่มสัดสวนของรายไดของบริษัทตอไปในอนาคต
10. ความเสี่ยงดานการพึ่งพิงบุคลากรที่สําคัญ
บริษัท ประกอบธุรกิจรับ ผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กชุบ สังกะสี ประเภทเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง
เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม งานโครงเหล็กทั่วไป และการใหบ ริการชุบ สังกะสี ซึ่งตอ งอาศัย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากวิศวกรที่มีป ระสบการณในการออกแบบและการผลิต โดย ณ วันที่ 30 มิถุน ายน 2554 บริษัท
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มีพนักงานในฝ ายวิศวกรรมจํานวน 20 คน บริษัท จึง มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิง วิศวกร และผูชํานาญการ หากบุ คลากร
ดังกลาวลาออก อาจเกิดการขาดแคลนบุคลากรที่สําคัญและอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทได
อยางไรก็ตาม บริษัท มีน โยบายให ความสําคัญกับ การรักษาบุคลากรใหป ฏิบัติงานตอ เนื่อ งในระยะยาวกั บ
บริษัท โดยบริษัทมีน โยบายจายคาตอบแทนใหอ ยูในระดับ ที่สามารถแขงขัน ไดกับ บริษัท อื่น ๆ ที่ป ระกอบธุร กิจใกลเคียงกัน
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรโดยสงเขาฝกอบรม และสงไปดูงานตางๆ รวมทั้งมีน โยบายใหความสําคัญกับ
ระบบประเมินผลงานใหสอดคลองกับ การปฏิบัติงานและคาตอบแทนของพนักงาน ซึ่งที่ผานมาบริษัท ไมเคยประสบปญหา
การขาดแคลนวิศวกรและผูชํานาญการ
11. ความเสี่ยงจากการที่บ ริษัท อยูระหวางการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพยฯ”)
บริษัท ไดยื่น คําขออนุญาตและเอกสารประกอบการยื่น คําขออนุญาตตอ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ให
พิจารณารับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน เมื่อวัน ที่ ** เดือ น ** พ.ศ. 2554 โดยมีบ ริษัท หลักทรัพย คัน ทรี่
กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ในเบื้อ งตน แลวพบวาบริษัท มีคุณสมบัติ
ครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได ตามขอบังคับ ของตลาดหลักทรัพ ยแ หงประเทศ
ไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุน บุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุน รายยอย ซึ่งบริษัท จะตองมีผูถือหุน รายยอยไมน อยกวา 1,000 ราย
ถือหุน รวมกัน ไมน อยกวารอยละ 25 ของทุนชําระแลว อยางไรก็ดีบ ริษัท ยังคงมีความไมแ นน อนที่จะไดรับ อนุญาตจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยใหเปน หลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้น ผูลงทุน จึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขาย
หุนสามัญของบริษัทในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุน สามัญตามราคาที่คาดไว หากหุน สามัญของ
บริษัท ไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได
ผลการดําเนิน งานและฐานะทางการเงิน
รายได
โดยในป 2551 – 2553 และงวด 6 เดือนแรกของป 2554 บริษัท มีรายไดร วมจํานวน 612.77 ลานบาท 732.97
ลานบาท 444.72 ลานบาท และ 303.66ลานบาท ตามลําดับ ในป 2552 บริษัท มีรายไดรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 19.62 หรือ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น จํานวน 120.20 ลานบาทจากป 2551 สาเหตุหลักมาจากรับรูรายไดผลิตเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงจาก
โครงการ TL247 ซึ่งเปนโครงการขนาดใหญท ี่ตอเนื่องมาจากป 2551 สําหรับ รายไดรวมป 2553 มีการปรับ ตัวลดลงในอัตรา
รอ ยละ 39.33 หรือ ปรับ ตัวลดลงจํานวน 288.25 ลานบาท เนื่อ งจากบริษัท ไมไดรับ งานประมูลผลิตเสาโครงเหล็กสายสง
ไฟฟาแรงสูงที่มีมูลคางานมาก งานผลิตเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงที่บริษัท รับงานและสงมอบในป 2553 สวนใหญเปน
งานประมูลผลิตเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงที่มีมูลคาขนาดเล็กกวา แตมีความซับ ซอนในการผลิต ดังนั้น จึงมีอัตรากําไร
ขึ้น ตน ที่มากกวา ประกอบกับ บริษัท ไดมีการรับ งานโครงการในสวนผลิตเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอยเพิ่ม ขึ้น จากป 2552
สําหรับ งวด 6 เดือนแรกของป 2554 รายไดร วมปรับ ตัวเพิ่มขึ้น ในอัตรารอ ยละ 47.64 จากชวงเดียวกัน ของปกอน เนื่องจาก
บริษัท ไดมีก ารรับ รูร ายไดที่เ พิ่มขึ้น จากการผลิตเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงจากโครงการ TL250 เปน หลัก งานเสา
โทรคมนาคม งานเสาโครงเหล็ กทั่ ว ไป และรายไดจ ากการขายสิน ค า อุ ต สาหกรรมที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจากเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศที่มีการฟ น ตัว ประกอบกับ บริษัท มีร ายไดจากการโอนกลับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจากลูกหนี้การคาบริษั ท
ปคนิค จํานวน 11.55 ลานบาท ทั้งนี้รายไดของบริษัทประกอบไปดวย
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(1)
รายไดจากการรับ ผลิตเสาโครงเหล็ก ยังคงเปน รายไดห ลักของบริษัท ซึ่งในชวงป 2551 - 2552
รายไดอ ยูในสัดสวนรอยละ 70.98 และ รอ ยละ 83.00 ของรายไดร วมตามลําดับ สําหรับ ป 2553 – งวด 6 เดือนแรกของป
2554 รายไดจากการรับ ผลิตเสาโครงเหล็กลดลงอยูในสัดสวนรอยละ 59.79 และ รอยละ 56.28 ของรายไดร วมตามลําดับ
สาเหตุเนื่องมาจากงานประมูลขนาดใหญจากภาครัฐในชวงป 2553 เปน ตน มามีจํานวนนอ ยลงอัน เนื่อ งมาจากการชะลอ
พัฒนาโครงการของภาครัฐ ทําใหบริษัท ไปเนนโครงการที่มีขนาดเล็กกวาแตมีความซับ ซอนในการผลิต สําหรับ งวด 6 เดือ น
แรกของป 2554 รายไดจากการผลิตเสาโครงเหล็กไฟฟาแรงสูงมีการปรับ ตัวเพิ่ม ขึ้น จาก 6 เดือนแรกของป 2553 เนื่องจาก
บริษัท มีการรับ รูรายไดสวนใหญจากโครงการที่ท ําตอเนื่องจากป 2553
รายไดจากการรับผลิตเสาโครงเหล็กโทรคมนาคมในชวงป 2551 – 2553 และงวด 6 เดือ นแรก
ของป 2554 รายไดอยูในสัดสวนรอยละ 13.21 รอยละ 2.73 รอยละ 4.24 และ รอยละ 8.21 ของรายไดร วมตามลําดับ สาเหตุ
หลักมาจากนโยบายของภาครัฐที่พยายามจะผลักดัน ระบบสื่อสาร 3 จี ทําใหบริษัท โทรคมนาคมภาคเอกชนตางๆ ไดชะลอการ
ลงทุนในตัวเสาโครงเหล็กโทรคมนาคมเพื่อดูความชัดเจนของระบบ 3 จี สําหรับ งวด 6 เดือนแรกของป 2554 เริ่มมีการขยาย
เครื อ ข ายสั ญญาณเสาโทรคมนาคมหลัง จากที่ไ ดมีก ารชะลอการลงทุ น ในปกอ นๆ โดยเฉพาะจาก บมจ. ทรูค อรป อเรชั่ น
(TRUE) และ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูน ิเคชั่น (DTAC) เปน หลัก
รายไดจากการรับผลิตเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอยในชวงป 2551 – 2553 และงวด 6 เดือ นแรก
ของป 2554 รายไดอยูในสัดสวนรอยละ 3.24 รอยะ 7.01 รอยละ 19.45 และ รอยละ 11.92 ของรายไดร วมตามลําดับ ในชวง
ระหวางป 2551 – 2553 รายไดจากการรับผลิตเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอยมีการเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่อ งจากการสนับ สนุน จาก
ภาครัฐ เชน การไฟฟาสวนภูมิภาคมีน โยบายใหสวนเพิ่มราคารับ ซื้อไฟฟา (Adder) แกผูผลิตไฟฟารายเล็กมาก (VSPP) เพื่อ
ดึงดูดใหมีการลงทุน ในสวนการผลิตไฟฟาของภาคเอกชน สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2554 รายไดจากการรับ ผลิตเสาโครง
เหล็กมีการปรับตัวลง เนื่องจากมีการแขงขัน ในดานราคาสูงขึ้น บริษัทจึงรับงานโครงการประเภทอื่นที่มีกําไรสูงกวา
รายไดจากการรับ ผลิตโครงเหล็กทั่วไปในชวง2551 – 2553 และงวด 6 เดื อนแรกของป 2554
รายไดอยูใ นสัดสวนรอยละ 1.80 รอยละ 0.71 รอยละ 1.84 และรอยละ 7.17 ของรายไดรวมตามลําดับ ซึ่งในงวด 6 เดือ นแรก
ของป 2554 รายไดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัท มีความพยายามที่จะสรางรายไดจากการรับ ผลิตโครงเหล็กทั่วไปให
เทียบเทากับ รายไดจากการรับ ผลิตเสาโครงเหล็กโทรคมนาคม เนื่องจากบริษัท เล็งเห็น ความตอ งการของกลุม ลูกคานี้มีความ
เติบ โต และเปนลักษณะงานที่บริษัท สามารถตอบสนองลูกคากลุมนี้ไดดีกวาคูแขง
รายไดคาบริการชุบ สังกะสีคิดเปน สัดสวนประมาณรอ ยละ 1.88 -4.62 ของรายไดร วมในชวงป
2551 – งวด 6 เดือนแรกของป 2554 ซึ่งโดยปกติรายไดคาบริการชุบ สังกะสีจะอยูร ะดับ ประมาณ 20 ลานบาทตอป สวนในป
2552 รายไดคาบริการชุบสังกะสีมีการปรับ ตัวลดลงสาเหตุเกิดจากการปดบอชุบ สังกะสีเ พื่อการปรับ ปรุง ในป 2553 รายได
คาบริการชุบ สังกะสีมีการปรับ ตัวเพิ่มขึ้นหลังจากการเปดบอชุบ สังกะสี
(2)
บริษัท มีร ายไดจากการขายสิน คาอุตสาหกรรมประเภท โซ เฟอ ง มอเตอร และเกียรตางๆ ที่ มี
คุณภาพสูง ซึ่งบริษัท นําเข าผลิตภัณฑ ดังกล าวจากประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมัน คิดเปน สั ดสวนประมาณร อยละ
1.74 – 3.49 ของรายไดรวมในชวงระหวางป 2551 – 2553 และงวด 6 เดือนแรกของป 2554 สําหรับป 2553 และงวด 6 เดือ น
แรกของป 2554 รายได จากการขายสิน คา อุตสาหกรรมมีก ารปรับ ตั วเพิ่ม ขึ้ น ต อ เนื่ อ ง สาเหตุ ห ลั กมาจากการฟน ตั วของ
เศรษฐกิจในประเทศ ทั้งนี้รายไดจากการขายสินคาอุตสาหกรรมเปน การใหบ ริการแกลูกคาเดิมของบริษัทซึ่งจะมีคําสั่งซื้อตาม
ความตองการของลูกคา
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(3)
รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดจากการขายซิงคเม็ด ซิงคฝุน ซิงคดรอส รายไดจากการขายเศษ
เหล็ก ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน และรายไดอื่น ๆ คิดเปน สัดสวนรอยละ 2.92 – 8.93 ของรายไดร วม โดย
รายไดอื่น ที่สําคัญ คือ รายไดจากการขายซิงคเม็ด ซิงคฝุน ซิงคดรอส ซึ่งเปน ผลพลอยไดจากงานบริการชุบ สังกะสีแ ละรายได
จากการขายเศษเหล็กเปนผลพลอยไดจากการรับผลิตเสาโครงเหล็กของบริษัท งวด 6 เดือ นแรกของป 2554 มีร ายไดจากการ
โอนกลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคา บริษัท ปคนิค จํานวน 11.55 ลานบาท
บริษัทมีเปาหมายที่จะเปนผูนําในการรับผลิตเสาโครงเหล็กประเภทเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง เสาโครง
เหล็ กโทรคมนาคม เสาโครงเหล็ก สถานีไ ฟฟายอ ย และ โครงเหล็ กทั่ วไป โดยรักษามาตรฐานผลิตภัณ ฑข องบริษั ท อยา ง
ตอเนื่อง และมีการบริห ารงานที่มีมาตรฐานและโปรงใส เพื่อใหเปน ที่ยอมรับของลูกคา โดยในป 2554 บริษัท มีเปาหมายที่จะ
เพิ่มรายไดจากโครงเหล็กทั่วไปใหเทียบเทารายไดจากเสาโครงเหล็กโทรคมนาคม และ เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย
ตน ทุนจากการรับจางและงานโครงการ
สําหรับป 2551 - 2553 และงวด 6 เดือนแรกของป 2554 บริษัท มีตน ทุน รับ จากการรับ จางและงานโครงการ
จํานวน 541.79 ลานบาท 662.52 ลานบาท 351.50 ลานบาท และ 251.10 ลานบาท หรือคิดเปน สัดสวนรอยละ 95.31 รอย
ละ 94.81 รอยละ 87.87และรอยละ 94.43 ของรายไดรวมจากการรับ จากการรับ จางและงานโครงการตามลําดับ โดยตน ทุน
จากการรับจางและงานโครงการประกอบไปดวย คาวัตถุดิบ คาเงิน เดือนและคาแรง คาเสื่อ มราคา และ คาใชจายในการผลิต
อื่น ๆ ซึ่งคาวัตถุดิบเปน คาใชจายหลักสําหรับ ตน ทุนจากการรับจางและงานโครงการซึ่งอยูในอัตราเฉลี่ยรอยละ 79.86
สําหรับป 2551 และ ป 2552 คาวัตถุดิบ อยูในอัตรารอ ยละ 82.75 และ 81.70 ของตน ทุน รวมจากการรับ จาง
และงานโครงการ ซึ่งสัดสวนคาวัตถุดิบไมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีน ัยสําคัญ
สําหรับป 2553 และงวด 6 เดือนแรกของป 2554 คาวัตถุดิบ ลดลงมาอยูที่รอยละ 78.70 และ 76.14 ของตนทุน
รวมจากการรับจางและงานโครงการตามลําดับ เนื่องจากโครงการที่บ ริษัท ไดมาเปน โครงการขนาดที่เล็กกวาป 2551 และ ป
2552 จึงทําใหสัดสวนวัตถุดิบที่จะตองใชในโครงการตอตนทุนจากการรับจางและงานโครงการลดลงตามขนาดของโครงการที่
บริษัท ไดรับ วาจาง แตไปเพิ่มสัดสวนคาเงิน เดือนและคาแรง
สําหรับวัตถุดิบหลักจะประกอบไปดวย เหล็ก สังกะสี และ ซึ่งในชวงระหวางป 2551 - 2553 และงวด 6 เดือ น
แรกของป 2554 ปริมาณมูลคาเหล็กและสังกะสีอยูในอัตราเฉลี่ยรอ ยละ 71.80 – 80.15 และ รอยละ 11.09 – 15.15 ของ
มูลคาวัตถุดิบ รวมทั้งหมดตามลําดับ
ตน ทุนขายสิน คาอุตสาหกรรม
สําหรับป 2551 - 2553 และงวด 6 เดือนของป 2554 บริษัทมีตนทุนขายสิน คาอุตสาหกรรมจํานวน 10.87 ลาน
บาท 8.55 ลานบาท 9.30 ลานบาท และ 3.71 ลานบาท หรือคิดเปน สัดสวนรอยละ 1.77 รอยละ 1.17 รอยละ 2.09 และ
รอยละ 2.34 ของรายไดรวมตามลําดับ
คาใชจายในการขายและบริหาร
สําหรับ ป 2551 - 2553 และงวด 6 เดือ นแรกของป 2554 คาใชจายในการขายและบริห ารของบริษัท คิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 4.87 – 6.81 ของรายไดร วม โดยสวนประกอบคาใชจายในการขายและคาใชจายในการบริห าร ซึ่ง
ประกอบไปดวย คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร คาธรรมเนียมที่ป รึกษา คาเชา และ คาไฟฟา น้ําประปาและโทรศัพท เปน หลัก
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- คาใชจายในการขายประกอบดวยคานายหนาในการขายสิน คาอุตสาหกรรมและคาบริการชุบ สังกะสีซึ่งใน
ระยะเวลา 3 ปที่ผานมาคาใชจายในการขายมีการปรับ ตัวลดลงอยางตอ เนื่อง เนื่องจากบริษัท เปน ที่รูจักดีในกลุม ลูกคาและ
โดยหลักไมไดพึงพาพนักงานขายในการหารายได
- ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมาคาใชจายหลักการบริหารนั้น มาจาก คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร และคาธรรมเนียม
ที่ป รึก ษาทั้ งนี้ คา ใชจายที่ เกี่ ยวกั บ บุ คลากรมีก ารปรับ ตัว ลดลงเนื่ องจากมีก ารจั ดกลุม บุคลากรบางท านไปอยูใ นรายการ
คาตอบแทนผูบริหาร รวมไปถึงคาธรรมเนียมที่ป รึกษาที่ลดลงในป 2553 สาเหตุหลักเนื่องจากการที่บ ริษัท ไดมีการยกเลิกการ
ชําระคาบริห ารจัดการที่บริษัท จายใหแกบ ริษัท CEN รายปเพื่อที่จะไมใหมีรายการที่เกี่ยวโยง กอนที่บ ริษัท จะเสนอขายหุน ตอ
ประชาชนทั่วไป
กําไร (ขาดทุน ) กอ นดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได และกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ป 2551 บริษัท มีข าดทุน กอ นตน ทุน ทางการเงิน และภาษีเงิน ได จํานวน 51.37 ลานบาท เมื่อ หักตน ทุน ทาง
การเงิน จํานวน 6.42 ลานบาท และภาษีเงินไดจํานวน 0.90 ลานบาท สงผลใหบริษัทมีผลขาดทุน สุท ธิจํานวน 58.69 ลานบาท
สาเหตุห ลักสําคัญที่ท ําใหบริษัทมีขาดทุนสุทธิเนื่องจากการตั้งคาเผื่อ มูลคาสิน คาลดลงและประมาณการผลขาดทุน ที่คาดวา
จะเกิดขึ้น จากโครงการที่ไดกลาวไวขางตน จํานวน 67.07 ลานบาท
ป 2552 บริษัท มีกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงิน ไดจํานวน 16.91 ลานบาท เมื่อหักตน ทุน ทางการเงิน
จํานวน 3.52 ลานบาท สงผลใหบริษัทมีผลกําไรสุทธิ 13.39 ลานบาท สาเหตุท ี่กําไรสุทธิป รับ ตัวเพิ่มขึ้นนั้น เปน ผลมาจากการ
ที่ราคาเหล็กกลับ เขาสูภาวะปกติและมีปริมาณงานมากพอรองรับ เพื่อลดตน ทุน ซึ่งงานสวนใหญเ ปน โครงการตอ เนื่อ งจากป
2551
ป 2553 บริษัท มีกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงิน ไดจํานวน 43.37 ลานบาท เมื่อหักตน ทุน ทางการเงิน
จํานวน 2.05 ลานบาท สงผลใหบ ริษัท มีผลกําไรสุท ธิ 41.32 ลานบาท โดยสาเหตุห ลักมาจากการที่บ ริษัท สามารถบริห าร
จัดการตน ทุ น จากการรั บ จางและงานโครงการได ดีสําหรับ ขนาดโครงการที่มีข นาดเล็กถึ งกลางและราคาประมู ลโครงการ
ดังกลาวบริษัท ไดรับ มีราคาที่มีกําไรขั้น ตน ดีเนื่องจากความซับซอนในการผลิต
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2554 บริษัท มีกําไรกอ นตน ทุน ทางการเงิน และภาษีเงิน ไดจํานวน 23.70 ลาน
บาท เมื่อหักตน ทุน ทางการเงิน จํานวน 1.97 ลานบาท และภาษีเงิน ไดจํานวน 0.56 ลานบาท สงผลใหบ ริษัท มีผลกําไรสุท ธิ
21.17 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีรายไดจากการโอนกลับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคาบริษัท ปคนิค
จํานวน 11.55 ลานบาท ซึ่งเปนผลใหบริษัททําการโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวนดังกลาว
สิน ทรัพย
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552, 2553 และ ณ วัน ที่ 30 มิถุน ายน 2554 บริษัทมีสิน ทรัพยรวมจํานวน 721.15
ลานบาท 577.07 ลานบาท 633.47 ลานบาท และ 667.54 ลานบาทตามลําดับ เนื่องจากบริษัท ดําเนิน ธุร กิจรับ จางผลิต และ
ใหบริการชุบ สังกะสีแกลูกคาทั่วไป รวมถึงจําหนายสิน คาอุตสาหกรรม ดังนั้น สินทรัพยท ี่สําคัญสวนใหญจะอยูในรูปของสิน คา
คงเหลือ ลูกหนี้การคา และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) สินคาคงเหลือสุทธิ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2551, 2552, 2553 และ ณ วัน ที่ 30 มิถุน ายน 2554 บริษัท มี
สิน คาคงเหลือ-สุท ธิจํานวน 409.38 ลานบาท 218.93 ลานบาท 290.21 ลานบาท และ 277.81 ลานบาทตามลําดับ หรือ คิด
เปน สัดสวนรอยละ 56.77 รอยละ 37.94 รอยละ 45.81 และรอ ยละ 41.62 ของสิน ทรัพ ยร วมตามลําดับ และมีระยะเวลาใน
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การขายสินคาเฉลี่ย 283 วัน 187 วัน 269 วัน และ 208 วันตามลําดับ ซึ่งโดยปกติแลวระยะเวลาในการสงมอบงานเฉลี่ยอยูที่
270 – 280
(2) ลูกหนี้การคา-สุทธิ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2551, 2552, 2553 และ ณ วัน ที่ 30 มิถุน ายน 2554 บริษัท มี
ลูกหนี้การคา-สุท ธิ จํานวน 46.04 ลานบาท 100.17 ลานบาท 113.82 ลานบาท และ 153.68 ลานบาทตามลําดับ หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 6.38 รอยละ 17.36 รอ ยละ 17.97 และ 23.02ของสิน ทรัพยร วมตามลําดับ และมีร ะยะเวลาการเก็บ หนี้สิน
เฉลี่ยประมาณ 29 วัน 43 วัน 100 วัน และ 88 วัน ตามลําดับ ซึ่งนโยบายของบริษัทใหสินเชื่อแกลูกคาระยะเวลา 30 – 60 วัน
(3) ที่ดิน อาคารและอุป กรณ ไดแก ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ เครื่องใชสํานักงานและ ยานพาหนะ
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2551, 2552, 2553 และ ณ วัน ที่ 30 มิถุน ายน 2554 บริษัท มีที่ดิน อาคาร และอุป กรณ-สุท ธิ จํานวน
131.35 ลานบาท 182.71 ลานบาท 188.58 ลานบาท และ 189.52 ลานบาทตามลําดับ โดยเฉลี่ยมูลคาที่ดิน มีสัดสวนเฉลี่ย
รอยละ 89 ของมูลคารวมที่ดิน อาคาร และอุป กรณในระยะเวลา 3 ปท ี่ผานมา
หนี้สิน
สําหรับป 2551, 2552, 2553 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 หนี้สิน รวมของบริษัท มีจํานวน 261.55 ลานบาท
132.22 ลานบาท 164.83 ลานบาท และ 221.68 ลานบาท ตามลําดับ โดยหนี้สินที่สําคัญ ไดแก เจาหนี้การคาและเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น จากสถาบัน การเงิน โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2551 – 2553 และ งวด 6 เดือนแรกของป 2554
บริษัท มีเจาหนี้การคาและเงินเบิกเกิน บัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินรวมมีจํานวน 54.50 ลานบาท 79.14 ลาน
บาท 112.41 ลานบาท และ 160.32 ลานบาท ซึ่งสาเหตุหลักหนี้สิ้นที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น สําหรับ งวด 6 เดือนแรกของป 2554
บริษัท ไดมีการตั้งสํารองบําเหน็จพนักงาน ภายใตโครงการผลประโยชนของพนักงานจํานวน 27.60 ลานบาท และการใชวงเงิน
สิน เชื่อที่เพิ่มขึ้น เพื่อนํามาไปซื้อวัตถุดิบเหล็กสํารองไวสําหรับโครงการเสาโครงเหล็ก
สวนของผูถือหุน
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552, 2553 และ ณ วัน ที่ 30 มิถุน ายน 2554 สวนของผูถือ หุน ของบริษัท มีจํานวน
459.60 ลานบาท 444.85 ลานบาท 468.63 ลานบาท และ 445.86 ลานบาทตามลําดับ ณ สิ้นป 2551 สวนของผูถือหุน มีการ
ปรับตัวลดลงจํานวน 93.76 เนื่องมาจากผลการดําเนินงานที่ขาดทุน จํานวน 58.69 ลานบาท และจากการปรับ ปรุงการดอ ยคา
ของที่ดินในปกอนๆ จํานวน 35.06 ลานบาท
ณ สิ้นป 2552 บริษทั มีสวนของผูถือหุน จํานวน 444.85 ลานบาท โดยบริษัท ไดท บทวนการตีราคาที่ดินใหมจากผู
ประเมิน ราคาอิสระในเดือนกรกฎาคม 2552 มีผลทําใหมีการปรับปรุงตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น โดยบัน ทึกสวนเกินทุน จากการตีราคา
ที่ดินมีมูลคาเพิ่มขึ้นจํานวน 52.36 ลานบาท นอกจากนี้ในปเดียวกัน บริษัท ไดมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหุน กูแ ปลงสภาพเปน
หุนกู และไดไถถอนคืนหุนกูกอนครบกําหนดจํานวน 80.50 ลานบาท จากบริษัท CEN ประกอบกับบริษัทมีผลการดําเนินงานที่
มีกําไรจํานวน 13.39 ลานบาท จึงมีผลทําใหสวนของผูถือหุนปรับ ตัวลดลงจํานวน 14.75 ลานบาท
ณ สิ้นป 2553 บริษัทมีสวนของผูถือหุน จํานวน 468.63 ลานบาท โดยบริษัท มีกําไรสุท ธิจํานวน 41.32 ลานบาท
และไดจายปนผลใหกับ ผูถือหุน จํานวน 17.54 ลานบาท อัน เปน ผลทําใหสวนของผูถือหุน เพิ่มขึ้น จํานวน 23.78 ลานบาท
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2554 บริษัทมีสวนของผูถือหุน จํานวน 445.86 ลานบาท โดยบริษัท มีกําไร 21.17
ลานบาท และเมื่อหักภาระผูกผันของโครงการผลประโยชนพ นักงานจํานวน 26.41 ลานบาท และเงิน ปน ผลที่ใหกับ ผูถือ หุน
จํานวน 17.54 ลานบาท อัน เปน ผลทําใหสวนของผูถือหุนปรับตัวลดลงจํานวน 22.77 ลานบาท
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

ขอ มูลสรุปของหลักทรัพยที่เ สนอขาย
ณ วัน ที่ 15 พฤศจิกายน 2553 บริษัท มีท ุน จดทะเบียน 350,000,000 บาท แบงออกเปน หุน สามัญ จํานวน
350,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวห ุนละ 1 บาท โดยมีทุน ชําระแลว 250,504,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท เอื้อ วิท ยา จํากัด (มหาชน)
และผูถือหุนเดิมรายบริษัท แคปปท อล เอ็น จิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท CEN”) มีความประสงคที่จะเสนอขาย
หุน ต อ ประชาชนภายหลั ง ได รั บ อนุมั ติจ ากสํ านั กงานคณะกรรมการกํ ากั บ หลั กทรั พ ยแ ละตลาดหลั กทรั พ ย จํ า นวนรวม
99,496,000 หุน และบริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รายละเอียดดังนี้
ผูเสนอขาย
ประเภทหุนที่เสนอขาย
มูลคาที่ตราไว
จํานวนหุนที่เสนอขาย

:
:
:
:

เสนอขายตอ

:

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท
1 บาทตอหุน
99,496,000 หุน คิดเปนรอยละ 28.43 ของหุน ที่จําหนายไดแ ลว
ทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุน ในครั้งนี้
(1) จํานวนไมเกิน 28,300,000 หุน เสนอขายตอ ผูถือหุน เดิม
ของบริษัท CEN ในอัตราสวน [ • ] หุน เดิมของ CEN ตอ
[ • ] หุน ของบริษัท (กรณีมีเศษใหปดทิ้ง) ในกรณีท ี่มีห ุน
เหลือจากการใชสิทธิจองซื้อของผูถือหุน เดิม ของ CEN ให
นําหุนที่เหลือดังกลาวเสนอขายตอประชาชนทั่วไป
(2)

จํานวน [ • ] หุน เสนอขายตอประชาชน

ราคาเสนอขาย

:

[ • ] บาทตอหุน

มูลคารวมของหุน ที่เสนอขาย

:

[ • ] บาท

บริษัทมีวัตถุประสงคทจี่ ะนําเงินที่ไดจากการขายหุน สามัญครั้งนี้ภายหลังจากหักคาใชจายไปใชดังนี้ (1) ใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน ธุรกิจของบริษัท จํานวน [•] ลานบาท (2) ใชจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ จํานวน [•]ลานบาท
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมน อยกวารอยละ 40 ของกําไรสุท ธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังหัก
ภาษีเงิน ไดน ิติบ ุคคล หากการจายเงิน ปน ผลนั้น ไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามปกติของบริษัท อยางมีน ัยสําคัญ อยางไร
ก็ตาม บริษัทอาจกําหนดใหมีการจายเงินปนผลในอัตรานอยกวาอัตราที่กําหนดขางตน ได หากบริษัท มีความจําเปน ที่จะตอง
นําเงินกําไรสุท ธิจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัท
(ผูลงทุน ควรอานรายละเอีย ดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
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