บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

1.

ปจจัยความเสี่ยง

1.1

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบที่สําคัญ

บริ ษัท ประกอบธุร กิ จ หลั กคือ การรั บ ผลิตและจํ าหน ายเสาโครงเหล็ กชุบ สัง กะสีป ระเภทเสาโครงเหล็ก สายส ง
ไฟฟาแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม และงานโครงเหล็กทั่วไป โดยมีวัตถุดิบ ที่สําคัญ ไดแก
เหล็ก และสังกะสี โดยคิดเปนสัดสวนประมาณรอ ยละ 71.80 – 80.15 และ รอ ยละ 11.09 – 15.15 ของมูลคาวัตถุดิบ รวม
ในช ว งป 2551 – 2553 และงวด 6 เดื อ นแรกของป 2554 ทั้ ง นี้ บ ริษั ท ได สั่ ง ซื้ อ เหล็ ก และสั ง กะสี จากผู จั ด จํ า หน า ย
ภายในประเทศ แตเนื่องจากราคาเหล็กและสังกะสีมีการเปลี่ยนแปลงตามอุป สงคและอุปทานของผูผลิตและผูใชเ หล็กและ
สังกะสีทั่วโลก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอรายได ตน ทุน และอัตรากําไรขั้น ตน ของ
บริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากเกิดกรณีที่บริษัท ไมสามารถปรับราคาขายสิน คาไดเพิ่มขึ้น ตามราคาวัตถุดิบที่มีการปรับ ตัว
สูงขึ้นได
ทั้งนี้ ราคาเหล็กและสังกะสีป 2551-2553 และงวด 6 เดือนแรกของป 2554 สามารถแสดงไดดังนี้
ราคาซื้อเหล็กฉากภายในประเทศ
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกลาว โดยการกําหนดราคาขายในงานโครงการตางๆ ใหมี
สวนตางกํ าไรในระดั บที่จะสามารถรองรับ การเปลี่ย นแปลงของราคาวัตถุ ดิบ ได ในระดับ หนึ่ ง ซึ่งหากราคาวัตถุดิบมี การ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญหรือ มีความผัน ผวนจนผิดปกติ บริษัทยังมีความเสี่ยงดังกลาวอยู ซึ่งบริษัท ตอ งยอมรับ ความ
เสี่ยงดังกลาวเนื่องจากการกําหนดราคาขายในแตละโครงการบริษัทจะตองพิจารณาถึงภาวการณแขงขันประกอบดวย
นอกจากนี้ บริษัทไดติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอยางใกลชิดเพื่อ ประเมินสถานการณแ ละแนวโนมราคา
วัตถุดิบเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจกําหนดราคาขายในการผลิตเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี ตลอดจนวางแผนสั่งซื้อ
และบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังใหมีความเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงการบริหารการผลิตอยางตอเนื่องเพื่อควบคุม
ตนทุนการผลิตใหอยูในระดับที่เหมาะสมก็จะชวยใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงดังกลาวได
1.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายวัตถุดิบที่สําคัญ

เหล็กและสังกะสีเปนวัตถุดิบ ที่สําคัญในการผลิตเสาโครงเหล็กชุบ สังกะสีข องบริษัท ปจจุบัน บริษัทไดมีการสั่งซื้อ
วัตถุดิบประเภทเหล็กจากผูจัดจําหนายจํานวนหลายราย อยางไรก็ตาม ในป 2551-2553 และ งวด 6 เดือ นแรกของป 2554
บริษัท ไดจัดซื้อวัตถุดิบเหล็กจากบริษัท อุดมโลหะกิจ (1975) จํากัด ซึ่งเปน ผูจัดจําหนายเหล็กและไมมีความเกี่ยวของกับ
บริษัท คิดเปน สัดสวนรอยละ 30.78 รอ ยละ 17.03 รอ ยละ 29.60 และรอยละ 18.86 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวมตามลําดับ
เนื่องจากที่ผานมานั้นบริษัทดังกลาวสามารถจัดหาปริมาณเหล็กและประเภทของเหล็กไดตามทีบ่ ริษัทตองการและราคาซื้อที่
เหมาะสมมาโดยตลอด นอกจากนั้น ในแตละปบริษัทไดจัดซื้อสังกะสีทั้งหมดมาจากบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ซึ่งเปนผูผลิตสังกะสีเพียงรายเดียวของประเทศ บริษัท จึงอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายเหล็กและสังกะสีราย
ดังกลาว และอาจขาดแคลนเหล็กและสังกะสีในกรณีที่ผูจัดจําหนายรายดังกลาวไมสามารถจัดสงวัตถุดิบใหแกบริษัท ไดตาม
กําหนด และบริษัทไมสามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหลงอื่นเขามาทดแทนไดทันแผนการผลิตสินคาตามที่ไดรับคําสั่งจากลูกคา
อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการติดตามประเมินสถานการณโดยใกลชิด และมีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบลวงหนา
ประกอบกับบริษัทไดมีการสั่งซื้อเหล็กจากผูจ ัดจําหนายหลายรายเปนเวลานานและไมเคยมีการคางชําระคาสินคา สงผลให
บริษั ทมีความสัมพัน ธที่ดีกับ ผูจัด จําหนา ยเหล็ก นอกจากนั้ น ในอดีต ที่ผานมา บริษัท ยัง ไมเ คยประสบปญหาขาดแคลน
วัตถุ ดิบ ทํ าใหบ ริษั ท เชื่อ มั่น วาจะไมไ ดรั บ ผลกระทบหรื อความเสียหายใดๆ ในการสั่ งซื้ อ วัตถุดิบจากผูจัดจําหนา ยเหล็ ก
ดังกลาว สําหรับในกรณีที่ปริมาณสังกะสีภายในประเทศขาดแคลน บริษัทสามารถสั่งซื้อสังกะสีมาจากตางประเทศได
1.3

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคา

การดําเนินธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทจะรับงานจากผูรับเหมาหลักที่สามารถชนะการประมูลจากหนวยงานราชการ
เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) การไฟฟานครหลวง(“กฟน.”) การไฟฟาสวนภูมิภ าค(“กฟภ.”) เปนตน
โดยที่ผานมาในชวงป 2551-2553 ลูกคาหลักของบริษัท คือ J-Power System Corporation (บริษัทในประเทศญี่ปุน และไม
มีความเกี่ย วขอ งกับบริษัท) โดยเปนรายไดจากการจําหนายเสาโครงเหล็กสายสง ไฟฟาแรงสูง จํานวน 206.01 ลานบาท
606.60 ลานบาท และ 161.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.62 รอยละ 82.76 และรอ ยละ 36.23 ของรายไดรวมตามลําดับ
นอกจากนั้น ในป 2551 บริษัทมีรายไดจากการจําหนายเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงใหกับบริษัท ไทยซูมิเดนเอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด (บริษัทในกลุมของบริษัท J-Power System Corporation – สาขาประเทศไทย และไมมีความเกี่ยวขอ งกับ บริษัท )
จํานวน 228.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 37.36 ของรายไดรวมในป 2551 ซึ่งเห็นไดวารายไดข องบริษัทมากกวารอยละ 30
มาจากบริษัท J-Power System Corporation และบริษัทในกลุมของบริษัทดังกลาว จึงกลาวไดวาบริษัทมีการพึ่งพิงลูกคาราย
สวนที่ 2 หนา 3

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

ดังกลาวเปนอยางมาก ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงในดานรายไดหากลูกคารายดังกลาวไมไดรับงานการประมูลหรือ ไดรับงาน
ประมูลแตไมไดใหงานกับบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทเปนผูประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กชุบ สังกะสี โดยเฉพาะเสาโครงเหล็กสายสง
ไฟฟาแรงสูง และเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟา ยอย ที่ไดคุณภาพมาตรฐานมามากกวา 30 ป บริษัท ยังไดรับ จางใหผลิตและ
จําหนายเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงใหกับผูรับเหมาหลักรายอื่นอีกจํานวน 2 รายที่รับงานกอสรางระบบสงไฟฟาใหกับ
กฟผ. ดังนั้นแมปจจุบันบริษัทจะมีลูกคาจํานวนนอยรายในสวนของการผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง
แตบริษัทมีนโยบายที่จะกระจายแหลงที่มาของรายไดโดยไดมุงเนนที่จะรับ งานโครงเหล็กทั่วไป ซึ่งเปนงานสวนหนึ่งของการ
กอสรางอาคารตางๆ ซึ่งจะไดรับผลดีจากการขยายตัวของธุรกิจกอสราง และงานเสาโครงเหล็กโทรคมนาคมที่จะไดรับผลดี
จากการเปลี่ยนแปลงระบบการสื่อสารผานโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3G ดวย
1.4

ความเสี่ยงจากการไดรับชําระหนีต้ ามขอตกลงโอนสิทธิ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท CEN”) (เดิมชื่อ บริษัท
อีสเทิรนไวร จํากัด (มหาชน)) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท ในสัดสวนรอยละ 90.98 (ณ วัน ที่ 25 เมษายน 2550 จนถึง
ปจจุบัน) และบริษัท ปคนิค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ปคนิค”)1 ไดทําบันทึกเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุนของบริษัท
เอ็นเนซอล จํากัด (“บริษัท เอ็นเนซอล”) เพื่อโอนสิทธิการรับเงินคาหุนเปนจํานวนทั้งสิ้น 12.76 ลานบาท ที่บ ริษัท ปคนิค จะ
ไดรับจากบริษัท CEN ไปชําระหนี้ใหกับ บริษัท ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท CEN และเปน เจาหนี้การคาของบริษัท ปคนิค
ทั้งนี้ บริษัทไดรวมลงนามรับทราบในบันทึกฉบับนี้ดวย
ตอมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 บริษัทไดทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้กับบริษัท ปคนิคซึ่งเปนลูกหนี้การคาของ
บริษัท โดยบริษัท ปคนิคตกลงโอนสิทธิการรับเงิน คาขายหุน บริษัท เอ็นเนซอล ที่บ ริษัท ปคนิคจะไดรับ จากบริษัท CEN ใน
วันที่ 30 สิงหาคม 2550 ใหกับบริษัท จํานวนเงินประมาณ 12.76 ลานบาท เพื่อเปนการชําระหนี้ข องบริษัท ปคนิค อยางไรก็
ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมิไดลางลูกหนี้การคา (บริษัท ปคนิค) ออกจากบัญชีภ ายหลังจากที่บริษัทไดรับชําระ
เงินดังกลาว แตไดแสดงเปน “เงินรับชําระหนี้ตามขอ ตกลงโอนสิท ธิ” ไวภ ายใตหนี้สินหมุน เวียนในงบดุล เนื่อ งจากไดมีการ
อายัดสิทธิเรียกรองเงินคาขายหุนในบริษัท เอ็นเนซอล โดยเจาพนักงานบังคับ คดี ดังนั้น บริษัท จึงมีความเสี่ยงจากความไม
แนนอนวา เงินที่ไดรับชําระมาตามขอตกลงโอนสิทธิการรับเงินคาขายหุนดังกลาว บริษัท จะตอ งสงคืนใหบริษัท CEN หรือไม
ทั้งนี้ หากศาลมีคํ าสั่ง ให บ ริษัทต องสงคืนเงิน ที่ไ ดรับ ชํา ระมาตามขอ ตกลงโอนสิท ธิ การรั บเงิ นค าขายหุ นดั งกลาวจํานวน
ประมาณ 12.76 ลานบาท จะสงผลกระทบตอกระแสเงินสดของบริษัท จํานวน 12.76 ลานบาท แตไมสงผลกระทบตองบกําไร
ขาดทุนเนื่องจากบริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การคารายบริษัท ปคนิคไวทั้งจํานวนแลว อยางไรก็ตาม หาก
เกิดกรณีดังกลาวขึ้น บริษัทก็ตองดําเนินการตามกฎหมายเพื่อยื่นขอรับชําระหนี้จํานวน 12.76 ลานบาท ที่บริษัท ปคนิคคาง
อยูตอไป

1

บริษัท ปคนิค มีภาระหนี้คงคางอยูกับสถาบันการเงินตางๆ โดยเจาหนี้ของบริษัท ปคนิคไดทําการอายัด และยึดทรัพยอ ยางตอ เนื่อง ซึ่งไดรวม
หุนของบริษัท เอ็นเนซอล ทั้งนี้ ปจจุบันศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการ ณ วันที่ 4 พ.ค. 2554 โดยบริษัท ปคนิค
เปนผูบริหารแผนตามแผนฟนฟู
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รายการดังกลาวขางตนมีความเปนมาดังนี้
ในป 2549 บริษัท CEN (ผูถือหุนรายใหญของบริษัทในสัดสวนรอยละ 90.98 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2550) ไดรวมทุน
กับบริ ษัท ป คนิค โดยจัดตั้ง บริษั ท เอ็ น เนซอล2 โดยบริษัท CEN ถือ หุนในสัดส วนรอ ยละ 35 และบริษัท ปค นิคถือ หุนใน
สัดสวนรอยละ 65 เพื่อดําเนินโครงการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและพลังงานความรอ นแกบริษัท เดอะ สยามเซรามิค
กรุป อินดัสทรี่ส จํากัด
ตอมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 บริษัท CEN ไดทําบันทึกความเขาใจเบื้อ งตน (MOU) กับบริษัท ปคนิค โดยบริษัท
ปคนิคตกลงจะขายหุนสามัญของบริษัท เอ็นเนซอล ใหแกบริษัท CEN จํานวน 1,572,995 หุน (รอ ยละ 65 ของจํานวนหุนที่
ชําระแลวทั้งหมด) ในราคาหุนละ 100 บาท คิดเปนราคาขายจํานวน 157.3 ลานบาท โดยมีกําหนดการชําระเงินดังนี้
(1) ชําระเงินมัดจําเปนจํานวนเงิน 35 ลานบาท ภายใน 3 วัน นับ แตวันที่ทํา MOU ซึ่งบริษัท CEN ไดจายชําระ
แลวในวันที่ 10 เมษายน 2550
(2) ชําระเงินสวนที่เหลือเปนเงิน 122.3 ลานบาท ภายใน 30 วัน นับ แตวันที่จัดทําการตรวจสอบเปนกรณีพิเศษ
และเจรจาราคาซื้อขายสุดทายแลวเสร็จ
ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขของ MOU บริษัท ปคนิคจะตองดําเนินการจํานําหุนสามัญของบริษัท เอ็นเนซอล จํานวน 420,000
หุน เปนหลักประกันการชําระเงินมัดจําดังกลาว
เมื่ อ วั น ที่ 30 เมษายน 2550 บริ ษั ท ป ค นิ ค ได จั ด ทํ า หนั ง สื อ ขอเสนอขายหุ น สามั ญ ของบริ ษั ท เอ็ น เนซอล
ฉบับใหมใหแกบริษัท CEN โดยการขอเสนอขายหุน จํานวน 1,200,000 หุน ในราคาหุน ละ 55 บาท คิดเปน เงินจํานวน 66
ลานบาท และใหมีการทําสัญญาซื้อขายหุนดังกลาว โดยใหผูซื้อและผูขายมีสิทธิปรับราคาซื้อขายไดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ ไดรับ ผล
ประเมินมูลคาหุนและผลการตรวจสอบเปนกรณีพิเศษทางดานกฎหมาย
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 บริษัท CEN ไดทําสัญญาซื้อขายหุนของบริษัท เอ็นเนซอล กับบริษัท ปคนิค โดยสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้
(1) บริษัท CEN ตกลงซื้อหุนบริษัท เอ็นเนซอล จํานวน 1,200,000 หุน ในราคาหุนละ 55 บาท คิดเปนจํานวนเงิน
66 ลานบาท และไดชําระเงินมัดจําเปนจํานวนเงิน 35 ลานบาท ใหกับบริษัท ปคนิคเรียบรอยแลว (ซึ่งจะทําใหสัดสวนการถือ
หุนของบริษัท CEN ในบริษัท เอ็นเนซอล เปลี่ยนเปนรอยละ 84.59)
(2) ชําระเงินสวนที่เหลือจํานวน 25 ลานบาท ภายใน 3 วัน นับแตวันทําสัญญาซื้อขายนี้ (บริษัท CEN ไดจายชําระ
แลวในวันที่ 14 พฤษภาคม 2550) และบริษัท ปคนิคจะตองโอนหุนของบริษัท เอ็น เนซอล จํานวน 1,090,910 หุน ใหกับ
บริษัท CEN และเมื่อไดมีการโอนหุนเรียบรอยแลว การจํานําหุนตามที่กลาวไวใน MOU ขางตนใหถือวาสิ้นผลตามกฎหมาย
(3) ชําระเงินสวนที่เหลือจํานวน 6 ลานบาท ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานการตรวจสอบเปนกรณีพิเศษ
และคูสัญญาทั้งสองฝายไดมีการเจรจาราคาซื้อขายหุนสุดทายแลวเสร็จ และราคาหุนดังกลาวไมเปลี่ยนแปลงไปจากราคาซื้อ
ขายเบื้องตนที่กําหนดไวในขอ 1 โดยบริษัท ปคนิคจะตองโอนหุนจํานวน 109,090 ใหกับบริษัท CEN ดวย
(4) ในกรณีที่ราคาซื้อขายสุดทายของหุน สามัญของบริษัท เอ็น เนซอล มีราคาสูงกวาหุนละ 55 บาท บริษัท CEN
จะตกลงที่จะซื้อหุนดังกลาวตามราคาซื้อขายสุดทาย แตจํานวนหุนที่ซื้ออาจจะไมถึงที่กําหนดไวในสัญญานี้
(5) ในกรณีที่ราคาซื้อขายสุดทายของหุนสามัญของบริษัท เอ็นเนซอล มีราคาต่ํากวาหุนละ 55 บาท บริษัท CEN
จะชําระเงินคาหุนสวนที่เหลือตามราคาซื้อขายสุดทายตอไป
(6) ทั้งสองฝายตกลงรวมกันที่จะยกเลิกสัญญารวมทุน ฉบับ ลงวันที่ 14 มีนาคม 2549 รวมทั้งสัญญาฉบับแกไข
เพิ่มเติม และยกเลิกบันทึกความเขาใจเบื้องตน ฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2550 โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ทําสัญญาฉบับนี้ทันที
2

บริษัท เอ็นเนซอล มีทุนจดทะเบียนจํานวน 242,000,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 2,420,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
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(7) ในกรณีที่ คูสัญญาทั้งสองฝายไมสามารถตกลงราคาซื้อ ขายสุดท ายกัน ไดไ มวา ดวยเหตุใดๆ บริษัท ปคนิ ค
จะตองคืนเงินใหกับบริษัท CEN ภายใน 3 วันนับแตไดรับหนังสือจากบริษัท CEN พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5 ตอป
นับแตวันที่ไดรับเงินมัดจําและเงินคาหุนจนกวาจะชําระแลวเสร็จใหกับบริษัท CEN ทั้งนี้ หากพน กําหนดระยะเวลา 60 วัน
นับแตวันที่ในหนังสือของบริษัท CEN และบริษัท ปคนิคไมคืน เงินจํานวนดังกลาว ใหถือ วาหุนสามัญของบริษัท เอ็น เนซอล
ดังกลาวที่ไดโอนใหกับบริษัท CEN เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท CEN โดยครบถวนสมบูรณ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 เจาพนักงานบังคับคดีมีหนังสือถึงบริษัท CEN โดยแจงวาศาลแพงกรุงเทพใตไดมีหมาย
บัง คับ คดีร ะหวา งกองทุ น แห งหนึ่ง (โจทก ) กับ บริษัท ป คนิ ค (จํ าเลย) ตั้ง เจ า พนักงานบั งคั บคดี เพื่ อ ยึ ด ทรั พย แ ละอายั ด
ทรัพยสิน ของจําเลย และโจทกแ ถลงวาจําเลยมีสิท ธิเรียกรอ งอยูกับ บริษัท CEN และขอใหอ ายัดสิท ธิเรียกรอ งเงินคาหุน ที่
จําเลยไดโอนขายหุนในบริษัท เอ็นเนซอล จํานวน 1,090,910 หุน ใหแกบ ริษัท CEN ไว เปนเงิน รวมทั้งสิ้น 20 ลานบาท โดย
ใหบริษัท CEN สงเงินตอเจาพนักงานบังคับคดีภายใน 10 วัน นับแตถึงกําหนดจายเงิน
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 บริษัท CEN ไดตกลงราคาซื้อขายสุดทายของหุนสามัญของบริษัท เอ็นเนซอล กับ บริษัท
ปคนิค แลว เปนเงินจํานวน 72 บาทตอหุน (โดยนําราคาประเมินกรณีที่ดีที่สุดของที่ปรึกษาทางการเงิน และนํามาคิดสวนลด)
เปนผลใหบริษัท CEN ตองชําระเงินคาหุนเพิ่มอีกจํานวน 18.55 ลานบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 บริษัท CEN ไดจาย
ชําระแลวเปนเงิน 12.78 ลานบาท (โดยสั่งจายกรมสรรพากรเพื่อ ชําระคาอากรแสตมป เปนเงิน 0.02 ลานบาท และสั่งจาย
บริษัท เปนเงิน 12.76 ลานบาท ตามบันทึกเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2550) สวนที่เหลือ 5.77 ลานบาท
สั่งจายกองคลังกรมบังคับคดีตามหนังสือลงวันที่ 10 สิงหาคม 2550 แตยังมิไดสงมอบใหกรมบังคับคดี เนื่อ งจากหุน ที่เหลือ
อีก 109,090 หุน บริษัท ปคนิค ยังไมสามารถโอนใหแกบริษัท CEN ได เนื่องจากถูกกองทุน (โจทก) ตามที่กลาวในวรรคกอน
ยึดหุนดังกลาวไป
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 บริษัท CEN ไดทําหนังสือถึงผูอํานวยการกองอายัดทรัพยสิน กรมบังคับคดี ขอแจง
เหตุขัดของการสงเงินตามหนังสืออายัดขางตน เนื่องจาก
(1) บริษัท ป คนิค ได โอนสิท ธิ เรียกรอ งในเงิ นคาหุนจํ านวน 12.76 ลานบาท ใหแ กบ ริษัทไปแล ว สิท ธิเ รียกรอ ง
จํานวนดัง กลาวของบริษัท ป คนิคที่มีต อบริษัท CEN ไดระงับ ไปกอนการอายัดแลว บริษัท CEN จึงไม อ าจสงเงิ น นี้แ กเ จ า
พนักงานบังคับคดีได
(2) สําหรับเงินคาหุนสวนที่เ หลือจํานวน 5.77 ลานบาทนั้น เนื่อ งจากสัญญาซื้อ ขายหุน ดังกลาวเปน สัญญาตาง
ตอบแทนและบริษัท ปคนิคยังไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาดวยการจดทะเบียนใหบริษัท CEN มีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในหุน
ที่ตกลงซื้อขายกันใหแกบริษัท CEN จนครบจํานวน เพราะหุนดังกลาวถูกบังคับคดีดวยการยึดทรัพยจากเจาหนี้ภายนอก ซึ่ง
บริษัท CEN อยูระหวางการดําเนินการเพื่อ รองขั ดทรัพย ดังนั้นบริษัท CEN จึงมีสิท ธิที่จะยังไมชําระหนี้คาหุนสวนที่เหลื อ
ดังกลาว โดยขอใชสิทธิยึดหนวงไวจนกวาคดีรองขัดทรัพยดังกลาวจะถึงที่สุด และศาลสั่งใหบริษัท CEN มีสิทธิในหุนดังกลาว
และบริษัท ปคนิคไดโอนหุนใหบริษัท CEN แลวบริษัท CEN จะสงเงิน ตอ เจาพนักงานบังคับคดีตอ ไป แตหากศาลมีคําสั่งไม
ปลอยทรัพยที่ยึด บริษัท ปคนิคยอมไมสามารถโอนหุนใหบริษัท CEN ได และถือวาบริษัท ปคนิคผิดสัญญาซื้อขายหุน ซึ่งหาก
เปนเชนนั้นบริษัท CEN อาจใชสิทธิบอกเลิกสัญญา
ตอมาเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 บริษัท CEN (ผูรอง) ไดยื่นคํารองขัดทรัพยตอศาลแพงกรุงเทพใต โดยขอศาลใหมี
คําสั่งปลอยทรัพยหุนจํานวน 109,090 หุน แตศาลแพงกรุงเทพใตไดยกคํารองขัดทรัพยดังกลาว ปจจุบัน บริษัท ไดติดตามรอ
ฟงคําพิพากษาของศาลอุทธรณภายหลังที่บริษัท CEN ไดยื่นอุทธรณจนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เพื่อคัดคานคําสั่งของ
ศาลกรุงเทพใตที่ยกคํารองขัดทรัพยที่ขอใหปลอยหุนจํานวนที่เหลือจํานวน 109,090 หุนของบริษัท เอ็นเนซอล
อยางไรก็ตามบริษัท ฟนิกซ บาริสเทอร (ประเทศไทย) จํากัด (“ที่ป รึกษากฎหมายของบริษัท CEN”) ไดใหความเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินการในกรณีโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญาซื้อขายหุน ตามหนังสือลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ดังนี้
สวนที่ 2 หนา 6
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1. การโอนหุนจํานวน 1,090,910 หุนตามสัญญาซื้อ ขายหุนของบริษัท เอ็นเนซอล ระหวางบริษัท CEN และบริษัท
ปคนิค มีผลบังคับใชโดยสมบูรณตามกฎหมาย และสามารถนํามาใชอางอิงกับบริษัท และบุคคลภายนอกได
เนื่องจากมีการลงนามโดยผูมีอํานาจดําเนิน การ และมีการจดแจงลงทะเบียนผูถือ หุน แลว ตามความในมาตรา
1129 (วรรคสาม) ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (“ป.พ.พ.”)
2. การโอนสิทธิการรับเงินคาซื้อขายหุนดังกลาว จํานวน 12,760,322.17 บาท จาก บริษัท ปคนิค ใหแกบริษัท ตาม
บันทึกเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุน ระหวางบริษัท CEN และบริษัท ปคนิค มีผลบังคับใชตามกฎหมายโดยสมบูรณ
ตามวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา 306 ของ ป.พ.พ. ดังนั้นบริษัทจึงมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายที่จะไดรับเงิน คา
หุนดังกลาวจากบริษัท CEN
3. เจาหนี้ที่ขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการของบริษัท ปคนิค ไมสามารถฟองรองใหเพิกถอนการซื้อขายหุน รวมทั้ง
การโอนสิทธิเรียกรอง เนื่องจากการซื้อขายหุนและการโอนสิทธิดังกลาวไดทําขึ้น กอ นระยะเวลาสามเดือนกอ นมี
การยื่น คํารอ งขอฟ นฟู กิจ การของบริษั ท ปค นิค ซึ่งเปน กําหนดระยะเวลาตามกฎหมายที่ ให สิท ธิแ กผูทําแผน
ผูบริหารแผน หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจยื่นคํารองตอศาลใหเพิกถอนการซื้อ ขายหรือ โอนสิท ธิ์ดังกลาวได
ดังนั้นเจาหนี้ที่ขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการของบริษัท ปคนิค จึงไมสามารถขอใหเพิกถอนการซื้อขายและการ
โอนสิทธิดังกลาวได เนื่องจากขัดตอมาตรา 90/41 ของพระราชบัญญัติลมละลาย
4. คําสั่งอายัดทรัพยตามหนังสือแจงอายัดสิทธิเรียกรอง ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2550 ไมมีผลบังคับตอบริษัท เนื่องจาก
คําสั่งดังกลาวจะมีผลบังคับใชเฉพาะกับบริษัท CEN และบริษัท ปคนิค เทานั้น
5. การอุทธรณหรือฎีกาคําสั่งศาลแพงกรุงเทพใต ไมมีผลบังคับใชตอบริษัท เนื่อ งจากคําสั่งดังกลาวจะมีผลบังคับใช
เฉพาะกับบริษัท CEN และกองทุนแหงหนึ่งซึ่งเปนโจทก และบริษัท ปคนิค เทานั้น
6. เจาหนี้รายอื่นของบริษัท ปคนิค ที่ทราบถึงการโอนสิท ธิที่ บริษัท ปคนิค จะไดรับ ชําระคาหุน จากบริษัท CEN ไป
ใหแกบริษัท ตามขอตกลงในบันทึกเพิ่มเติม อาจรองตอศาลใหเ พิกถอนการโอนสิทธิดังกลาวได ตามบทบัญญัติ
ของมาตรา 90/41 ของพระราชบัญญัติลมละลาย แตการเพิกถอนการโอนสิทธิดังกลาวจะไมมีผลกระทบกระเทือน
ตอบริษัท
ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 จึงมีมติใหกลับรายการคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญรายของบริษัท ปคนิค เปนรายไดอื่น (รายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 12 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน)
ทั้งนี้ นิติกรรมการปรับปรุงโครงสรางหนี้ระหวางบริษัท กับบริษัท ปคนิค ดังกลาวทําขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปกอนวัน
ยื่น คํ าร อ งขอฟน ฟู กิจ การ ซึ่ง ตาม พรบ. ล ม ละลาย มาตรา 90/40 ได กําหนดใหอํา นาจผูทํ าแผน ผู บ ริห ารแผน หรือ เจ า
พนักงานพิทักษทรัพยเพิกถอนการฉอฉล ตาม ป.พ.พ. มาตรา 237 ไดโดยตองมีองคประกอบดังนี้
(1) บริษัท ปคนิค ทํานิติกรรมการซื้อขายหุนขึ้นโดยรูวาเปนทางใหเจาหนี้อื่นเสียเปรียบ
(2) บริษัทรูถึงขอความจริงอันเปนทางใหเจาหนี้อื่นเสียเปรียบดวย
ดังนั้น แมวาสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ดังกลาวจะมีผลสมบูรณบังคับใชไดตามกฎหมาย แตมีความเปน ไปไดที่
อาจกลาวอางวาเปน นิติกรรมที่มีลักษณะเปนการฉอ ฉลทําใหเ จาหนี้รายอื่นเสียเปรียบและอาจมีการขอเพิกถอนนิติกรรม
ดังกลาว
1.5

ความเสี่ยงจากกลุมผูถือหุนรายใหญมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ

ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนในครั้งนี้บ ริษัท CEN ซึ่งเปนผูถือ หุน รายใหญข องบริษัทจะ
ยังคงถือ หุนในสัดสวนรอยละ 65.12 ของทุนชําระแลว จึงทําใหสามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สําคัญในการ
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ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ยกเวนมติพิเศษที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียงไมนอยกวา 3 ใน
4 ของจํ า นวนหุน ที่ เ ข า ประชุ มและมีสิ ท ธิ อ อกเสีย ง ดั ง นั้ น จึง อาจทํ า ใหผู ถือ หุ น รายอื่ น ไม สามารถรวบรวมคะแนนเพื่ อ
ตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนรายใหญเสนอได
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโครงสรางของคณะกรรมการของบริษัทจะพบวา กรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 11 ทาน ซึ่ง
เปนกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน คิดเปนประมาณรอยละ 36.36 ของจํานวนกรรมการโดยรวม จึงถือ ไดวาการบริห ารงานมี
การถวงดุลอํานาจไดในระดับหนึ่ง
1.6

ความเสี่ยงจากขอจํากัดของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ปจจุบัน บริษทั ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจํานวน 3 ใบอนุญาตเพื่อทํา (1) เสาไฟฟาแรงสูง โครงสราง
เหล็กสําหรับ สถานีไฟฟายอยและทําเสาโทรคมนาคม (2) ชุบ สังกะสีเหล็กและเหล็กทั่วไป และ (3) ผลิตระบบเครื่อ งมือ
ลําเลียง และเครื่องกําจัดน้ําเสีย ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่บ ริษัทไดรับตั้งแตวัน ที่ 11 กันยายน 2540 เพื่อ
ผลิตเสาไฟฟาแรงสูง โครงสรางเหล็กสําหรับสถานีไฟฟายอ ยและเสาโทรคมนาคม ไดมีการกําหนดเงื่อ นไขการอนุญาตให
ประกอบกิจการโรงงานวา “หามปฏิบัติงานกอนเวลา 7.30 น. และภายหลังเวลา 18.30 น.” และใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานทีบ่ ริษัทไดรับตั้งแตวันที่ 17 กันยายน 2540 เพื่อดําเนินการชุบสังกะสีเหล็กรูปพรรณและเหล็กทั่วไป ไดมีการกําหนด
เงื่อนไขการอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานวา “ บริษัทตองมีและใชระบบขจัดไอสารเคมีแ ละไอกรดที่เ กิดขึ้น จากกรรมวิธี
การผลิตที่มีข นาดและประสิทธิภ าพเพียงพอ ไม กอ ใหเ กิดเหตุเ ดือ ดรอ นหรือเปนอันตรายตอ ผูป ฏิบัติงานและผู อ ยูอ าศั ย
ใกลเคียง และตองมีและใชระบบขจัดน้ําทิ้งที่มีขนาดและประสิท ธิภ าพเพียงพอที่จะปรับคุณภาพน้ําทิ้งทั้งหมดของโรงงาน
ใหมีลักษณะเปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2512 ตลอดเวลาการทํางาน” บริษั ทจึ งต อ งปฏิ บัติต ามเงื่ อนไขของใบอนุญาตที่ ได รับ ซึ่งทํ าให บริ ษัท ไม สามารถ
ดําเนินการผลิตสินคาไดนอกเหนือเวลาทํางานดังกลาว และตองดําเนินการผลิตสินคาใหสอดคลองกับกฎเกณฑเกี่ยวกับ การ
รักษาสิ่งแวดลอม
อยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในใบอนุญาตมาโดยตลอด อีกทั้ง บริษัทไมเคย
ไดรับการรองเรียนหรือฟองรองจากผลการปฏิบัติงานของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายวาจางผูเชี่ยวชาญอิสระเพื่อ
ทําการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางเปนประจํา เพื่อใหแนใจวาผลการดําเนินงานของบริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎเกณฑที่เกี่ยวของไดอยางครบถวน
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1.7

ความเสี่ยงจากการลดลงของสวนแบงกําไรหรือสิท ธิในการออกเสียงของผูถือ หุนสามัญของบริษัท CEN
จากการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

การนํา บริษั ท เขา จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรัพ ย แห ง ประเทศไทย โดยการเสนอขายหุ น สามั ญเพิ่ มทุ น จํานวน
99,496,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จะสงผลใหบริษัท CEN มีสวนแบงกําไรและสิทธิในการออกเสียงของผูถือ หุน
เดิมลดลงรอยละ 28.43 โดยจากการถือหุนรอยละ 90.98 เหลือรอยละ 65.12 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัท ภายหลัง
จากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกป ระชาชนครั้งแรก ซึ่งเปรียบเสมือนผูถือหุนสามัญของบริษัท CEN มีความเสี่ยงตอ
การลดลงของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงในบริษัท คิดเปนอัตราสวนรอยละ 28.43 เชนกัน อยางไรก็ตาม การนํา
บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดังกลาว ไมมีผลตอ สถานะการเปนบริษัทจดทะเบียนของบริษัท
CEN
ดังนั้น เพื่อเปนการชดเชยการลดลงของสวนแบงกําไรและสิทธิในการออกเสียงในบริษัทของบริษัท CEN ดังกลาวใน
ระดับหนึ่ง ที่ประชุมวิสามัญผูถ ือหุนของบริษัทและบริษัท CEN ไดมีมติใหบ ริษัทจัดสรรหุน สามัญเพิ่มทุนจํานวนรวมไมเกิน
28,300,000 หุนหรือคิดเปนสัดสวนรอ ยละ 28.44 ของจํานวนหุน สามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายแกประชาชน (99,496,000
หุน) ใหแกผูถือหุนทุกรายของบริษัท CEN ตามสัดสวนการถือหุน (Pre-emptive Right) เพื่อเปดโอกาสใหผูถือ หุน ของบริษัท
CEN ใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเพื่อรักษาสิทธิในสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุน เดิม
ไดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ราคาที่จะทําการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหกับ ผูถือหุนของบริษัท CEN ตามสัดสวนการ
ถือหุน จะเปนราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุนแกประชาชนทั่วไป และคณะกรรมการของบริษัท CEN จะเปนผูกําหนดวัน ปด
สมุดทะเบียนของผูถือหุนบริษัท CEN เพื่อกําหนดรายชื่อ ผูไดรับสิทธิแ ละอัตราสวนในการจัดสรรภายหลังจากที่สํานักงาน
ก.ล.ต. อนุมัติใหบริษัทเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนได
1.8

ความเสี่ยงจากเงื่อนไขของสัญญาเงินกู

บริษัทไดทําสัญญาเงินกูกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง โดยในสัญญาเงินกูดังกลาว ไดกําหนดเงื่อ นไขการ
จายเงินปนผลวาบริษัทจะสามารถจายเงินปนผลไดเมื่อบริษัทไมมีภาระหนี้คางชําระกับธนาคาร (Overdue) และตองแจงให
ธนาคารทราบ
จากเงื่อนไขดังกลาวขางตน ทําใหกอนที่คณะกรรมการบริษัท จะประกาศจายเงินปนผลจะตองพิจารณาถึงภาระหนี้
ที่คางชําระหรือจะตองแจงใหธนาคารแหงนั้นทราบกอน หรืออาจตองขอผอนผันจากธนาคารกอนหากยังไมชําระหนี้ที่คาง ซึ่ง
สงผลใหการจายเงินปนผลของบริษัท ตองมีขั้นตอนมากขึ้นสงผลตอความคลองตัวในการตัดสิน ใจจายเงิน ปน ผลของบริษัท
นักลงทุนที่จองซื้อหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ ก็จะไดรับความเสี่ยงที่จะไมไดรับเงินปนผลหากบริษัทไมสามารถเจรจาหรือปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของธนาคารได อยางไรก็ตาม บริษัทคาดวาบริษัทนาจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาเงินกูดังกลาวได
1.9

ความเสี่ยงดานเงินทุนหมุนเวียน

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทตองมีการสํารองวัตถุดิบลวงหนาเพื่อ ใชในการผลิตเสาโครงเหล็กและสงมอบใหแก
ลูกคาตามสัญญา โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัท มีสินคาคงเหลือกอ นหักคาเผื่อ การลดลงของมูลคาสิน คาจํานวน
292.23 ลานบาท และมีสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 277.81 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 41.62 ของสิน ทรัพ ยรวม สิน คา
คงเหลือกอนหักคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาดังกลาวประกอบดวย (1) สินคาอุตสาหกรรม จํานวน 17.32 ลานบาท (2)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 170.13 ลานบาท และ (3) งานระหวางทํา จํานวน 104.78 ลานบาท ดังนั้น หากบริษัทไม
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

สามารถบริหารจัดการสินคาคงเหลือใหหมุนเวียนในระดับที่เ หมาะสม อาจสงผลตอ การขาดแคลนเงิน ทุนหมุน เวียน และ
สงผลใหสภาพคลองของบริษัทลดลง
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายวางแผนสํารองวัตถุดิบ และสํารองสินคาคงเหลือโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับ การ
เปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ และปริมาณงานที่จะตอ งสงมอบใหแกลูกคา ซึ่งในระยะเวลาที่ผานมาบริษัท ไมไดประสบ
ปญหาเกี่ยวกับสภาพคลอง นอกจากนี้ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน ตอ ประชาชนในครั้งนี้ บริษัท มีวัตถุประสงค
จะนําเงินที่ไดบางสวนเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายการดําเนิน ธุรกิจในงานโครงเหล็กทั่วไปที่บริษัทคาด
วาจะเพิ่มสัดสวนของรายไดของบริษัทตอไปในอนาคต
1.10

ความเสี่ยงดานการพึ่งพิงบุคลากรที่สําคัญ

บริษัทประกอบธุรกิจรับผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี ประเภทเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง เสา
โครงเหล็กสถานีไฟฟายอย เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม งานโครงเหล็กทั่วไป และการใหบริการชุบสังกะสี ซึ่งตองอาศัยความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานจากวิศวกรที่มีประสบการณในการออกแบบและการผลิต โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมี
พนักงานในฝายวิศวกรรมจํานวน 20 คน บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวิศวกร และผูช ํานาญการ หากบุคลากรดังกลาว
ลาออก อาจเกิดการขาดแคลนบุคลากรที่สําคัญและอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทได
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายใหความสําคัญกับการรักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานตอ เนื่อ งในระยะยาวกับ บริษัท
โดยบริ ษั ท มี น โยบายจ ายค า ตอบแทนให อ ยู ใ นระดั บ ที่ สามารถแข งขั น ได กับ บริ ษั ท อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบธุ ร กิจ ใกล เ คี ยงกั น
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรโดยสงเขาฝกอบรม และสงไปดูงานตางๆ รวมทั้งมีนโยบายใหความสําคัญกับ
ระบบประเมินผลงานใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานและคาตอบแทนของพนักงาน ซึ่งที่ผานมาบริษัท ไมเคยประสบปญหา
การขาดแคลนวิศวกรและผูชํานาญการ
1.11

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยูระหวางการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริ ษัท ได ยื่ นคําขออนุ ญาตและเอกสารประกอบการยื่น คํา ขออนุญ าตต อ ตลาดหลั กทรัพ ยแ หงประเทศไทย ให
พิจารณารับหุน สามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน เมื่อวันที่ ** เดือ น ** พ.ศ. 2554 โดยมีบ ริษัทหลักทรัพ ย คันทรี่
กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลวพบวาบริษัทมีคุณสมบัติ
ครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มี
การแก ไขเพิ่มเติม) ยกเว นคุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถือ หุนรายยอ ย ซึ่งบริษัท จะตองมีผูถือหุน รายย อยไมน อยกว า
1,000 ราย ถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนชําระแลว อยางไรก็ดบี ริษัทยังคงมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาต
จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองใน
การซื้อขายหุนสามัญของบริษัทในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนสามัญตามราคาที่คาดไว หากหุน
สามัญของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได
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