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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 และบริการงานชุบ
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 ในหุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเสี่ยงที่สําคัญ ไดแก
1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบที่สําคัญ
บริษัท ประกอบธุรกิจหลักคือ การรับ ผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กชุบ สังกะสีป ระเภทเสาโครงเหล็กสายสง
ไฟฟาแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม และงานโครงเหล็กทั่วไป โดยมีวัตถุดิบ ที่สําคัญ ไดแ ก
เหล็ก และสังกะสี โดยคิดเปน สัดสวนประมาณรอ ยละ 71.84 – 80.15 และรอ ยละ 11.09 – 14.85 ของมูลคาวัตถุดิบ รวม
ในชวงป 2551 – 2554 ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอรายได ตนทุน และอัตรากําไร
ขั้น ตน ของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากเกิดกรณีที่บ ริษัท ไมสามารถปรับราคาขายสินคาไดเพิ่มขึ้น ตามราคาวัตถุดิบ ที่มีการ
ปรับตัวสูงขึ้นได
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 2551-2554 บริษัท ไดจัดซื้อ วัตถุดิบ เหล็ก
จากบริษัท อุดมโลหะกิจ (1975) จํากัด ซึ่งเปน ผูจัดจําหนายเหล็กและไมมีความเกี่ยวของกับ บริษัท คิดเปน สัดสวนรอยละ
30.78 รอ ยละ 17.03 รอ ยละ 29.60 และรอ ยละ 19.54 ของยอดซื้อวั ตถุดิบ รวมตามลําดั บ เนื่อ งจากที่ผานมานั้น บริษั ท
ดังกล าวสามารถจัดหาปริม าณเหล็กและประเภทของเหล็กไดตามที่บ ริ ษัท ตอ งการและราคาซื้อที่เ หมาะสมมาโดยตลอด
นอกจากนั้น ในแตละปบริษัทไดจัดซื้อสังกะสีทั้งหมดมาจากบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูผลิตสังกะสีเพียง
รายเดียวของประเทศ บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายเหล็กและสังกะสีร ายดังกลาว และอาจขาดแคลน
เหล็กและสังกะสีในกรณีทผี่ ูจัดจําหนายรายดังกลาวไมสามารถจัดสงวัตถุดิบใหแกบริษัทไดตามกําหนด และบริษัท ไมสามารถ
จัดหาวัตถุดิบจากแหลงอื่น 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 ทําใหบริษทั 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 (บริษัทในประเทศญี่ปุน และ
ไมมีความเกี่ยวของกับ บริษัท ) โดยเปน รายไดจากการจําหนายเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง จํานวน 206.01 ลานบาท
606.60 ลานบาท และ 161.14 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 33.62 รอยละ 82.76 และรอ ยละ 36.23 ของรายไดร วม
ตามลําดับ นอกจากนั้น ในป 2551 บริษัท มีรายไดจากการจําหนายเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงใหกับ บริษัท ไทยซูมิเดน
เอ็น จิเนียริ่ง จํากัด (บริษัทในกลุมของบริษัท J-Power System Corporation – สาขาประเทศไทย และไมมีความเกี่ยวของกับ
บริษัท ) จํานวน 228.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 37.36 ของรายไดรวมในป 2551 ซึ่งเห็น ไดวารายไดของบริษัท มากกวารอ ย
ละ 30 มาจากบริษัท J-Power System Corporation และบริษัท ในกลุมของบริษัท ดังกลาว นอกจากนี้เมื่อวัน ที่ 21 มีน าคม
2555 บริษัท ไดมีการลงนามใน Letter of Intent กับ บริษัท J-Power System Corporation เพื่อผลิตเสาโครงเหล็กไฟฟาแรงสูง
ขนาด 500 kv ของโครงการหงสา จากจังหวัดนาน ถึง แมเมาะ มูลคา 371.50 ลานบาท จึงกลาวไดวาบริษัท มีการพึ่งพิงลูกคา
รายดังกลาวเปนอยางมาก ดังนั้น บริษัท จึงมีความเสี่ยงในดานรายไดห ากลูกคารายดังกลาวไมไดรับ งานการประมูลหรือไดรับ
งานประมูลแตไมไดใหงานกับ บริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัท เปน ผูประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กชุบ สังกะสี (ไมมีบ ริการติดตั้งเสาโครง
เหล็กชุบ สังกะสี) โดยเฉพาะเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง และเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย ที่ไดคุณภาพมาตรฐานมา
มากกวา 30 ป (ตามที่เปดเผยไวในสวนที่ 2.3 การประกอบธุร กิจของแตละสายผลิตภัณฑ) บริษัท ยังไดรับ จางใหผลิตและ
สวนที่ 1 หนา 4

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

จําหนายเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงใหกับผูรับเหมาหลักรายอื่นอีกจํานวน 2 รายที่รับ งานกอ สรางระบบสงไฟฟาใหกับ
กฟผ. ดังนั้นแมป จจุบัน บริษัท จะมีลูกคาจํานวนนอยรายในสวนของการผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง แต
บริษัท มีน โยบายที่ จะกระจายแหลงที่มาของรายไดโดยได มุงเนน ที่จะรับ งานโครงเหล็กทั่ วไปซึ่งเปน งานสวนหนึ่ง ของการ
กอสรางอาคารตางๆ ซึ่งจะไดรับ ผลดีจากการขยายตัวของธุร กิจกอสราง และงานเสาโครงเหล็กโทรคมนาคมที่จะไดรับ ผลดี
จากการเปลี่ย นแปลงระบบการสื่ อ สารผ า นโทรศั พ ทเ คลื่ อ นที่ ร ะบบ 3G ซึ่งผู ป ระกอบการโทรคมนาคมบางรายมี ความ
จําเปนตองเพิ่มจํานวนเสาโครงเหล็กโทรคมนาคมเพื่อใหสอดคลองกับ การขยายตัวธุรกิจ
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
ตอมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 บริษัทไดทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้กับ บริษัท ปคนิคซึ่งเปนลูกหนี้การคา
ของบริษัท โดยปคนิคตกลงโอนสิทธิการรับ เงินคาขายหุน บริษัท เอ็น เนซอล จํากัด ที่บริษัทปคนิคจะไดรับจากบริษัท CEN เมื่อ
วัน ที่ 30 สิงหาคม 2550 ใหกับบริษัทจํานวนเงิน ประมาณ 12.76 ลานบาท เพื่อเปน การชําระหนี้ข องบริษัท ปคนิค อยางไรก็
ตาม ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2550 บริษัท มิไดลางลูกหนี้การคา (บริษัท ปคนิค) ออกจากบัญชีเมื่อ บริษัท ไดรับ ชําระเงิ น
ดังกลาว แตไดแสดงเปน “เงินรับชําระหนี้ตามขอตกลงโอนสิทธิ” ไวภายใตหนี้สิน หมุน เวียนในงบดุล เนื่อ งจากไดมีการอายัด
สิท ธิเรียกรองเงิน คาขายหุนในบริษัท เอ็นเนซอล จํากัด โดยเจาพนักงานบังคับคดี อยางไรก็ตามที่ป รึกษากฎหมายของบริษัท
CEN คือบริษัท ฟน ิกซ บาริสเทอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดใหความเห็น วา การโอนสิทธิการรับ เงินจํานวนดังกลาวมีผลบังคับใช
ตามกฎหมายโดยสมบูร ณ และคําสั่งอายัดทรัพยไมมีผลบังคับ ตอ บริษัท เนื่อ งจากคําสั่งดังกลาวจะมีผลบังคับ ใชเฉพาะกับ
บริษัท CEN กองทุน แหงหนึ่ง ซึ่งเปน โจทก และบริษั ท ปคนิ ค อยางไรก็ตาม บริษั ท ที่ป รึกษากฎหมาย ฟนิ กซ บาริสเทอร
(ประเทศไทย) จํากัด ไดใหความเห็น ตอเรื่องฉอฉลวา รายการรับ โอนสิท ธิท ี่บ ริษัท ไดรับ นั้น เปน การกระทําโดยสุจริต ถูกตอง
และนิติกรรมการโอนสิทธิมีความสมบูรณ เนื่องจากการโอนสิทธิดังกลาวไดท ําขึ้น เปน หนังสือและลูกหนี้ไดยิน ยอมดวยในการ
โอนดังกลาวแลว ประกอบกับ การพิจารณาการกระทําที่ฉอ ฉลนั้น เจาหนี้จะตอ งมีการกลาวโทษและจะตองมีห ลักฐานเพื่อ
พิสูจนตอศาลใหมีการเพิกถอนการโอนสิท ธิท ี่ทางบริษัท CEN ไดชําระแกบริษัท และหากศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการโอนสิท ธิ
ดังกลาว หรือหากศาลมีคําสั่งใหบริษัท ตองคืนเงิน จากการโอนสิทธิใหกับ บริษัท CEN บริษัท จะไดรับผลกระทบเทากับ จํานวน
เงิน ที่ตองสงคืน ซึ่งจะสงผลกระทบตอ สภาพคลอ งเงิน สดและกําไรสะสมของบริษั ท อยางไรก็ตามบริ ษัท สามารถเรียกรอ ง

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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จํานวนเงินดังกลาวตอบริษัท ปคนิค หลังจากบริษัท ปคนิค ไดออกจากแผนฟน ฟูกิจการ หรือ ถาบริษัท ปคนิคทําการฟน ฟูไม
สําเร็จ อันเปนเหตุใหบริษัทปคนิคตองเขากระบวนการฟนฟูอีกครั้ง บริษัท สามารถที่จะยืน ขอเฉลี่ยหนี้ใหมดังกลาวไดอีกครั้ง
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 ธิอ อกเสียง ดังนั้น จึงอาจทําใหผูถือหุน รายอื่น ไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุน รายใหญเสนอได
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 “บริษัทตองมีและใชระบบขจัดไอสารเคมีและไอกรดที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการ
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
จากการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI
การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI โดยการเสนอขายหุน สามัญเพิ่มทุนจํานวน 99,496,000
หุน มูลคาที่ตราไวหุน ละ 1 บาท จะสงผลใหบริษัท CEN มีสวนแบงกําไรและสิท ธิในการออกเสียงของผูถือ หุน เดิมลดลงรอย
ละ 28.43 โดยจากการถือหุน รอยละ 90.98 เหลือรอยละ 65.12 ของทุน ชําระแลวทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการเสนอ
ขายหุน สามัญเพิ่มทุนแกประชาชนครั้งแรก ซึ่งเปรียบเสมือนผูถือหุน สามัญของบริษัท CEN มีความเสี่ยงตอการลดลงของ
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สวนแบงกําไรหรือสิท ธิในการออกเสียงในบริษัท คิดเปน อัตราสวนรอยละ 28.43 เชน กัน อยางไรก็ตาม การนําบริษัท เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAIดังกลาว ไมมีผลตอสถานะการเปนบริษัทจดทะเบียนของบริษัท CEN
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 ปนผลวาบริษทั จะสามารถจายเงิน 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
ใหแกลูกคาตามสัญญา ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2554 บริษัท มีสิน คาคงเหลือ กอนหักคาเผื่อการลดลงของมูลคาสิน คาจํานวน
282.04 ลานบาท และมีสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 267.78 ลานบาท คิดเปน สัดสวนรอ ยละ 35.36 ของสิน ทรัพยร วม สิน คา
คงเหลือกอนหักคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาดังกลาวประกอบดวย (1) สิน คาอุตสาหกรรม จํานวน 17.15 ลานบาท (2)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้น เปลือง จํานวน 163.94 ลานบาท และ (3) งานระหวางทํา จํานวน 100.95 ลานบาท ดังนั้น หากบริษัทไม
สามารถบริหารจัดการสิน คาคงเหลือ ใหห มุน เวียนในระดับ ที่เ หมาะสม อาจสงผลตอการขาดแคลนเงิน ทุน หมุน เวียน และ
สงผลใหสภาพคลองของบริษัทลดลง
อยางไรก็ตาม บริษัท มีน โยบายวางแผนสํารองวัตถุดิบ และสํารองสิน คาคงเหลือโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ และปริมาณงานที่จะตองสงมอบใหแกลูกคา ซึ่งในระยะเวลาที่ผานมาบริษัท ไมไดป ระสบ
ปญหาเกี่ยวกับสภาพคลอง นอกจากนี้ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ บริษัท มีวัตถุป ระสงคจะ
นําเงินที่ไดบางสวนเพื่อใชเปน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับ การขยายการดําเนิน ธุรกิจในงานโครงเหล็กทั่วไปที่บ ริษัท คาดวาจะ
เพิม่ สัดสวนของรายไดของบริษัทตอไปในอนาคต
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10. ความเสี่ยงดานงานโครงการคงเหลือ ที่อาจมีผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัท
โดยลักษณะธุรกิจหลักบริษัทเปนผูรับจางผลิตเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง ตามความตอ งการของลูกคา
ซึ่งลูกคาสวนใหญจะเปนผูรับเหมาหลักที่ไดรับงานจากหนวยงานไฟฟาของภาครัฐ ซึ่งตั้งแตป 2553 เปน ตน มางานโครงการ
ผลิตสายสงไฟฟาแรงสูงขนาด 500 kv ซึ่งเปน รายไดหลักของบริษัท มีป ริมาณลดลงอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากความไมชัดเจน
ของนโยบายภาครัฐ ที่มี ตอ การพั ฒ นาสาธารณูป โภคพื้น ฐานในการผลิต ไฟฟ า ประกอบกับ ป 2554 เปน ช วงระหวางการ
เลือ กตั้ง ทําใหงานประมู ลโครงการติดตั้งโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง ขนาดใหญมีการเลื่อนออกไป ดังนั้น ในชวงเวลาป
2553 และ ป 2554 บริษัทจึงไดมีการหางานทดแทนเพิ่มขึ้น เชน รับ งานผลิตเสาโครงเหล็กที่มีขนาดเล็ก และใชศักยภาพการ
ผลิตของบริษัท ที่มีอยูไปขยายงานผลิตเสาโครงเหล็กทั่วไป โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท มีมูลคางานที่ยังไมสงมอบ
ประมาณ 174.16 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะทําการสงมอบภายในไตรมาส 1 และ 2 ของป 2555 ดังนั้นหากบริษัท ไมไดรับงานใน
โครงการใหม จะทําใหบริษัท อาจมีผลกระทบทางดานการเงิน อยางมีน ัยสําคัญ
อยางไรก็ตามปจจุบัน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดอยูร ะหวางการคัดเลือกเอกชนในโครงการพัฒ นา
ระบบสายสงไฟฟาแรงสูงขนาด 500 kv จาก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมายัง ประเทศไทย มูลคาน้ําหนัก
เหล็กในการผลิตอยูป ระมาณ 67,500 ตัน โดยโครงการดังกลาวไดแบงการประมูลออกเปน 4 โครงการยอ ยหรือ ที่เ รียกวา
โครงการหงสา (รายละเอียดในสวนที่ 2 ข อ 3.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม หัวข อโครงการกอ สรางระบบสงไฟฟาที่อ ยู
ระหวางดําเนิน การ) โดยแตละโครงการยอยจะมีน ้ําหนักเหล็กในการผลิตอยูประมาณ 17,000 ตัน ทั้งนี้มีผูผลิตเสาโครงเหล็ก
สายสงไฟฟาแรงสูงเพียง 4 รายที่มีคุณสมบัติเปน ที่ยอมรับ จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ประกอบดวยบริษัท และ
คูแ ขงอีก 3 ราย โดยทุกโครงการยอยมีกําหนดเวลาสงมอบงานที่ใกลเคียงกัน เพื่อใหสามารถจัดสงกระแสไฟฟาได ดังนั้น
ผูบ ริห ารคาดวาดวยประสบการณท ี่บริษัท ไดดําเนินธุรกิจที่ยาวนานและความสัมพัน ธที่ดีตอผูรับ เหมาหลักอื่น ๆ รวมถึงกําลัง
ผลิตที่เพียงพอประกอบกับ ระยะเวลาในการสงมอบงาน ทําใหบ ริษัทมีโอกาสที่จะไดรับงานประมูลใน โครงการยอยดังกลาว
11. ความเสี่ยงดานการพึ่งพิงบุคลากรที่สําคัญ
บริษัท ประกอบธุรกิจรับ ผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กชุบ สังกะสี ประเภทเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง
เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม งานโครงเหล็กทั่วไป และการใหบ ริการชุบ สังกะสี ซึ่งตอ งอาศัย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากวิศวกรที่มีป ระสบการณในการออกแบบและการผลิต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมี
พนักงานในฝายวิศวกรรมจํานวน 23 คน บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวิศวกร และผูชํานาญการ หากบุคลากรดังกลาว
ลาออก อาจเกิดการขาดแคลนบุคลากรที่สําคัญและอาจสงผลกระทบตอการดําเนิน ธุรกิจของบริษัท ได
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
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12. ความเสี่ยงจากการประสบอุท กภัย
ในป 2554 ประเทศไทยประสบกับ อุท กภัยครั้งใหญในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคกลาง อุท ก
ภัยดังกลาวสงผลใหผูประกอบการเปน จํานวนมากมีคาใชจายในการปองกันหรือซอมแซมสิน ทรัพยท ี่ใชในการดําเนิน ธุรกิจ ซึ่ง
อุท กภัยดังกลาวอาจจะเกิดขึ้น ไดอีกในอนาคต หากภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไมมีการจัดเตรียมแผนการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรน้ําไดอยางมีประสิท ธิภาพ
อยางไรก็ตาม ถึงแมบ ริษัทจะตั้งอยูในเขตพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในปที่ผานมา แตบริษัท ไดจัดทําแนวปองกันน้ํา
ทวม ซึ่งทําใหบริษัท ไมไดรับความเสียหายจากอุท กภัยครั้งที่ผานมา ประกอบกับลูกคาของบริษัทสวนใหญไมไดรับ ผลกระทบ
จากอุท ุกภัยในครั้งที่ผานมา จึงถือไดวาบริษัทมีความเสี่ยงต่ําจากการประสบอุท กภัย นอกจากนี้ ผูบริห ารของบริษัท ยังเล็งเห็น
ความสําคัญของการปองกัน อุท กภัยที่อาจเกิดขึ้น กับ บริษัท ผูบ ริห ารของบริษัท จึงไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ การจัดทําแนว
ปองกัน อุท กภัยถาวรโดยรอบพื้นที่ของบริษัทดวย
13. ความเสี่ยงจากการขัน้ คาแรงขั้นต่ํา
ตามมติของที่ป ระชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําเปน วันละ 300 บาทตั้งแตในวันที่ 1
มกราคม 2555 เปนตนไปนั้น ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงตอ คาแรงทางตรงซึ่งเปน ตน ทุน ในการผลิตสิน คาของบริษัท หากแต
จํานวนบุคคลากรในปจจุบ ันที่จะไดรับการปรับคาแรงมีจํานวนนอยรายและจํานวนเงินคาแรงรวมที่ปรับ เพิ่มขึ้น จากเดิมนั้น จะ
กระทบตอตน ทุน ในการผลิตเพียงเล็กนอย เนื่องจากตนทุนการผลิตหลักของบริษัทเปนตนทุนที่มาจากวัตถุดิบ ดังนั้น การปรับ
ขึ้น คาแรงขั้น ต่ําจึงไมสงผลกระทบอยางเปนนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษัท แตอยางใด นอกจากนี้จากมติที่ป ระชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ที่มีมติอ นุมัติใหเลื่อนกําหนดปรับ ขึ้น คาแรงขั้น ต่ําวัน ละ 300 บาท จากวัน ที่ 1
มกราคม 2555 เปนวันที่ 1 เมษายน 2555
14. ความเสี่ยงจากการที่บ ริษัทอยูระหวางการปฏิบ ัติตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย MAI (“ตลาดหลักทรัพ ย
ฯ”)
บริษัท ไดยื่น คําขออนุญาตและเอกสารประกอบการยื่น คําขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพย MAI ใหพิจารณารับ
หุนสามัญของบริษัทเปน หลักทรัพยจดทะเบียน เมื่อ วัน ที่ ** เดือน ** พ.ศ. 2555 โดยมีบ ริษัท หลักทรัพย คัน ทรี่ กรุป จํากัด
(มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ในเบื้องตนแลวพบวาบริษัท มีคุณสมบัติครบถวนที่จะ
สามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI ได ตามขอ บังคับ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับ หุน
สามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปน หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ยกเวน
คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุน รายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุน รายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย ถือหุนรวมกัน ไมนอ ย
กวารอยละ 25 ของทุน ชําระแลว อยางไรก็ดีบ ริษัทยังคงมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย MAIใหเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้น ผูลงทุน จึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุน สามัญของบริษัท ในตลาดรอง
และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนสามัญตามราคาที่คาดไว หากหุน สามัญของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย MAI ได
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ผลการดําเนิน งานและฐานะทางการเงิน
รายได
โดยในป 2551 –2554 บริษัท มีร ายไดร วมจํานวน 612.77 ลานบาท 732.97 ลานบาท 444.72 ลานบาท และ
637.40 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2552 บริษัทมีรายไดรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 19.62 หรือปรับ ตัวเพิ่มขึ้น จํานวน 120.20
ลานบาทจากป 2551 สาเหตุหลักมาจากรับรูรายไดผลิตเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงจากโครงการ TL247 ซึ่งเปนโครงการ
ขนาดใหญท ี่ตอเนื่องมาจากป 2551 สําหรับ รายไดร วมป 2553 มีการปรับ ตัวลดลงในอัตรารอยละ 39.33 หรือ ปรับ ตัวลดลง
จํานวน 288.25 ลานบาท เนื่องจากบริษัท ไมไดรับ งานประมูลผลิตเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงที่มีมูลคางานมาก งาน
ผลิตเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงที่บ ริษัทรับ งานและสงมอบในป 2553 สวนใหญเ ปน งานประมูลผลิตเสาโครงเหล็กสาย
สงไฟฟาแรงสูงที่มีมูลคาขนาดเล็กกวา แตมีความซับซอนในการผลิต ดังนั้นจึงมีอัตรากําไรขึ้น ตน ที่มากกวา ประกอบกับบริษัท
ไดมีการรับ งานโครงการในสวนผลิตเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ ายอยเพิ่ม ขึ้น จากป 2552 สําหรับ ป 2554 รายไดร วมปรับ ตั ว
เพิ่มขึ้น ในอัตรารอยละ 43.33 จากป 2553 เนื่อ งจากบริษัท ไดมีการรับ รูรายไดท ี่เพิ่ม ขึ้น จากการผลิตเสาโครงเหล็กสายสง
ไฟฟาแรงสูงจากโครงการ TL250 แตมีกําไรขั้น ตน เพียงเล็กนอยและงานเสาโครงเหล็กทั่วไปที่มีการขยายตัวสูงในป 2554 แตมี
อัตรากําไรขั้นตนที่สูงกวางานผลิตอื่นๆ ทําใหอัตราคาเฉลี่ยกําไรขั้น ตน ของบริษัทมีการปรับ ตัวลดลงจากป 2553 แตอยางไรก็ดี
อัตรากําไรขั้นตนสําหรับป 2554 สูงกวาเมื่อเปรียบเทียบจากป 2552 สวนงานเสาโครงเหล็กโทรคมนาคม และรายไดจากการ
ขายสิน คาอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น อัน เนื่องมาจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีการฟนตัว ประกอบกับ บริษัท มีรายไดจากการโอน
กลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การคาบริษัท ปคนิค จํานวน 11.51 ลานบาท และรายไดจากการโอนกลับ คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเงิน มัดจําจาย จํานวน 0.08 ลานบาท ทั้งนี้รายไดของบริษัทประกอบไปดวย
(1)

รายไดจากการรับจางและงานโครงการ
รายไดจากการรับผลิตเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง ยังคงเปนรายไดห ลักของบริษัทซึ่งในชวง
ป 2551 - 2552 รายได อ ยูในสัดสวนรอ ยละ 70.98 และ รอ ยละ 83.00 ของรายไดร วมตามลําดั บ สําหรับ ป 2553 – 2554
รายไดจากการรับผลิตเสาโครงเหล็กลดลงอยูในสัดสวนรอ ยละ 59.79 และ รอ ยละ 47.91 ของรายไดร วมตามลําดับ สาเหตุ
เนื่องมาจากงานประมูลขนาดใหญจากภาครัฐในชวงป 2553 เปน ตน มามีจํานวนนอยลงอัน เนื่องมาจากการชะลอพัฒ นา
โครงการของภาครัฐ ทําใหบ ริษัทไปเนน โครงการที่มีขนาดเล็กกวาแตมีความซับ ซอนในการผลิต สําหรับ ป 2554 รายไดจาก
การผลิตเสาโครงเหล็กไฟฟาแรงสูงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น จากป 2553 เนื่องจากบริษัท มีการรับ รูร ายไดสวนใหญจากโครงการที่
ทําตอเนื่องจากป 2553
รายไดจากการรับผลิตเสาโครงเหล็กโทรคมนาคมในชวงป 2551 – 2554 รายไดอยูในสัดสวนรอ ย
ละ 13.21 รอยละ 2.73 รอยละ 4.24 และ รอ ยละ 7.44 ของรายไดร วมตามลําดับ สาเหตุห ลักมาจากนโยบายของภาครัฐที่
พยายามจะผลั กดั น ระบบสื่อ สาร 3 จี ทํ าใหบ ริษัท โทรคมนาคมภาคเอกชนต างๆ ไดชะลอการลงทุ น ในตั วเสาโครงเหล็ก
โทรคมนาคมเพื่อดูความชัดเจนของระบบ 3 จี สําหรับ ป 2554 เริ่มมีการขยายเครือขายสัญญาณเสาโทรคมนาคมหลังจากที่ได
มีการชะลอการลงทุน ในปกอ นๆ โดยเฉพาะจาก บมจ. ทรูคอรป อเรชั่น (TRUE) และ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
(DTAC)
รายไดจากการรับผลิตเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอยในชวงป 2551 – 2554 รายไดอยูในสัดสวน
รอยละ 3.24 รอยะ 7.01 รอยละ 19.45 และ รอยละ 12.14 ของรายไดร วมตามลําดับ ในชวงระหวางป 2551 – 2553 รายได
จากการรับ ผลิตเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอ ยมีการเติบ โตเพิ่มขึ้น เนื่องจากการสนับ สนุ น จากภาครั ฐ เชน การไฟฟาสว น
ภูมิภาคมีนโยบายใหสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) แกผผู ลิตไฟฟารายเล็กมาก (VSPP) เพื่อ ดึงดูดใหมีการลงทุน ในสวน
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การผลิตไฟฟาของภาคเอกชน สําหรับ ป 2554 รายไดจากการรับผลิตเสาโครงเหล็กมีการปรับ ตัวลง เนื่องจากมีการแขงขัน ใน
ดานราคาสูงขึ้น บริษัทจึงรับงานโครงการประเภทอื่น ที่มีกําไรสูงกวา
รายไดจากการรั บ ผลิตโครงเหล็กทั่วไปในชวง 2551 – 2554 รายไดอ ยูในสัดส วนรอ ยละ 1.80
รอยละ 0.71 รอยละ 1.84 และรอยละ 20.21 ของรายไดรวมตามลําดับ ป 2554 รายไดมีการปรับ ตัวเพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญ
เนื่องจากบริษัทมีความพยายามที่จะสรางรายไดจากการรับ ผลิตโครงเหล็กทั่วไปใหเทียบเทากับรายไดจากการรับผลิตเสาโครง
เหล็ กโทรคมนาคม บริ ษั ท เล็ งเห็ น ความต อ งการของกลุ ม ลู ก คา นี้ มีค วามเติ บ โต และเป น ลัก ษณะงานที่บ ริ ษัท สามารถ
ตอบสนองลูกคากลุมนี้ไดดีกวาคูแขง อยาไรก็ดีรายไดสวนใหญนั้น มาจากบริษัท อีเอ็มซี ซึ่งเปน บริษัท ที่มีความเกี่ยวของกัน
โดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกัน ไดวาจางใหบริษัท ผลิตเสาโครงเหล็กทั่วไป
รายไดคาบริการชุบ สังกะสีคิดเปน สัดสวนประมาณรอ ยละ 1.88 -4.62 ของรายไดร วมในชวงป
2551 – 2554 ซึ่งโดยปกติรายไดคาบริการชุบสังกะสีจะอยูระดับ ประมาณ 20 ลานบาทตอ ป สวนในป 2552 รายไดคาบริการ
ชุบ สังกะสีมีการปรับ ตัวลดลงสาเหตุเกิดจากการปดบอชุบสังกะสีเพื่อการปรับปรุง และรายไดคาบริการชุบ สังกะสีมีการปรับ ตัว
เพิ่มขึ้น หลังจากการเปดบอชุบสังกะสีในป 2553
(2)
บริษัท มีร ายไดจากการขายสิน คาอุตสาหกรรมประเภท โซ เฟอ ง มอเตอร และเกียรตางๆ ที่ มี
คุณภาพสูง ซึ่งบริษัท นําเข าผลิตภัณฑ ดังกล าวจากประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมัน คิดเปน สั ดสวนประมาณร อยละ
1.74 – 3.31 ของรายไดรวมในชวงระหวางป 2551 – 2554 รายไดจากการขายสิน คาอุตสาหกรรมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ตอเนื่อง
สาเหตุห ลักมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งนี้รายไดจากการขายสิน คาอุตสาหกรรมเปน การใหบ ริการแกลูกคา
เดิมของบริษัทซึ่งจะมีคําสั่งซื้อตามความตองการของลูกคา
(3)
รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดจากการขายซิงคเม็ด ซิงคฝุน ซิงคดรอส รายไดจากการขายเศษ
เหล็ก ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน และรายไดอื่น ๆ คิดเปน สัดสวนรอยละ 2.92 – 6.74 ของรายไดร วม โดย
รายไดอื่น ที่สําคัญ คือ รายไดจากการขายซิงคเม็ด ซิงคฝุน ซิงคดรอส ซึ่งเปน ผลพลอยไดจากงานบริการชุบ สังกะสีแ ละรายได
จากการขายเศษเหล็กเปนผลพลอยไดจากการรับ ผลิตเสาโครงเหล็กของบริษัท สําหรับ ป 2554 บริษัท มีร ายไดจากการโอน
กลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคา บริษัท ปคนิค จํานวน 11.51 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 - 2554 บริษัท มีตนทุนการรับ จางและงานโครงการจํานวน 541.79 ลานบาท 662.53 ลานบาท
351.51 ลานบาท และ 542.48 ลานบาท หรือ คิดเปน สัดสวนรอ ยละ 95.31 รอ ยละ 94.81 รอ ยละ 87.87และรอ ยละ 93.18
ของรายไดร วมจากการรับ จางและงานโครงการตามลําดับ โดยตน ทุน จากการรับ จางและงานโครงการประกอบไปดวย คา
วัตถุดิบ คาเงิน เดือนและคาแรง คาเสื่อมราคา และ คาใชจายในการผลิตอื่น ๆ ซึ่งคาวัตถุดิบ เปน คาใชจายหลักสําหรับ ตน ทุน
จากการรับจางและงานโครงการซึ่งอยูในอัตราเฉลี่ยรอยละ 79.19
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สําหรับป 2551 และ ป 2552 คาวัตถุดิบ อยูในอัตรารอ ยละ 82.75 และ 81.70 ของตน ทุน รวมจากการรับ จาง
และงานโครงการ ซึ่งสัดสวนคาวัตถุดิบไมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีน ัยสําคัญ
สําหรับป 2553 และ 2554 คาวัตถุดิบลดลงมาอยูที่รอ ยละ 78.70 และ 73.52 ของตน ทุน รวมจากการรับ จาง
และงานโครงการตามลําดั บ เนื่อ งจากโครงการที่บ ริษัท ไดมาเปน โครงการขนาดที่เล็กกวาป 2551 และ ป 2552 จึงทําให
สัดสวนวัตถุดิบที่จะตองใชในโครงการตอตน ทุน จากการรับ จางและงานโครงการลดลงตามขนาดของโครงการที่บ ริษัท ไดรับ
วาจาง แตไปเพิ่มสัดสวนคาเงิน เดือนและคาแรง
สําหรับ วัตถุดิบ หลักจะประกอบไปดวย เหล็ก สังกะสี และ ซึ่งในชวงระหวางป 2551 - 2554 ปริมาณมูลคา
เหล็กและสังกะสีอยูในอัตราเฉลี่ยรอยละ 71.84 – 80.15 และ รอยละ 11.09 – 14.85 ของมูลคาวัตถุดิบรวมทั้งหมดตามลําดับ
ตน ทุนขายสิน คาอุตสาหกรรม
สําหรับป 2551 - 2554 บริษัทมีตน ทุนขายสิน คาอุตสาหกรรมจํานวน 10.87 ลานบาท 8.55 ลานบาท 9.30 ลาน
บาท และ 12.38 ลานบาท หรือ คิดเป น สัดสวนรอ ยละ 1.77 รอ ยละ 1.17 รอ ยละ 2.09 และ รอ ยละ 1.96 ของรายไดร วม
ตามลําดับ
คาใชจายในการขายและบริหาร
สําหรับ ป 2551 - 2554 คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัท คิดเปน สัดสวนประมาณรอยละ 4.87-6.82
ของรายได ร วม โดยสวนประกอบคาใชจายในการขายและคาใชจายในการบริห าร ซึ่งประกอบไปดว ย ค าใชจ ายเกี่ ยวกั บ
บุคลากร คาธรรมเนียมที่ป รึกษา คาเชา และ คาไฟฟา น้ําประปาและโทรศัพท เปน หลัก
- คาใชจายในการขายประกอบดวยคานายหนาในการขายสิน คาอุตสาหกรรมและคาบริการชุบ สังกะสีซึ่งใน
ระยะเวลา 3 ปที่ผานมาคาใชจายในการขายมีการปรับ ตัวลดลงอยางตอ เนื่อง เนื่องจากบริษัท เปน ที่รูจักดีในกลุม ลูกคาและ
โดยหลักไมไดพงึ่ พาพนักงานขายในการหารายได
- ในระยะเวลา 4 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 สําหรับ ป 2554 คาใชจายในการขายและบริห าร ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงที่มีน ัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกัน ของป 2553
กําไร (ขาดทุน ) กอ นตน ทุนทางการเงินและภาษีเงิน ได 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
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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
จัดการตนทุนการผลิตเสาโครงเหล็กไดดีสําหรับ ขนาดโครงการที่มีขนาดเล็กถึงกลางและราคาประมูลโครงการดังกลาวที่บ ริษัท
ไดรับเปน โครงการที่มีกําไรขั้น ตน สูง นอกจากนี้ในป 2553 บริษัท มีการสงมอบโครงการ TL 249 ซึ่งโครงการดังกลาวมีการ
เจรจาในชวงปลายป 2551 โดยในชวงที่เสนอราคานั้น ราคาเหล็กในตลาดยังอยูในระดับ สูง และเมื่อ โครงการไดเริ่มการผลิต
ในชวงปลายป 2552 และสงมอบในป 2553 ราคาเหล็กไดมีการปรับ ตัวลดลงทําใหตน ทุน การผลิตลดลง อัน เปน ผลใหกําไร
ขั้น ตน และกําไรสุทธิในป 2553 เพิ่มขึ้น จากป 2552
ป 2554 บริษัท มีกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงิน ไดจํานวน 41.86 ลานบาท เมื่อหักตน ทุน ทางการเงิน
จํานวน 5.65 ลานบาท และภาษีเงินไดจํานวน 5.27 ลานบาท สงผลใหบ ริษัทมีผลกําไรสุทธิ 30.94 ลานบาท โดยสาเหตุห ลัก
มาจากรายไดที่เพิ่มขึ้น จากการการรับ จางและงานโครงการ ประกอบกับบริษัทมีรายไดจากการโอนกลับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของลูกหนี้การคาบริษัท ปคนิค จํานวน 11.51 ลานบาท ดังนั้น หากไมร วมรายไดจากการโอนกลับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ดังกลาว บริษัทจะมีกําไรสุท ธิจํานวน 19.43 ลานบาท
สิน ทรัพย
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2551, 2552, 2553 และ 2554 บริษัท มีสิน ทรัพยร วมจํานวน 721.15 ลานบาท 577.07
ลานบาท 633.47 ลานบาท และ 757.39 ลานบาทตามลําดับ เนื่องจากบริษัท ดําเนินธุรกิจรับ จางผลิต และใหบริการชุบสังกะสี
แกลูกคาทั่วไป รวมถึงจําหนายสิน คาอุตสาหกรรม ดังนั้น สิน ทรัพยที่สําคัญสวนใหญจะอยูในรูป ของสิน คาคงเหลือ ลูกหนี้
การคา และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) สิน คาคงเหลือ สุท ธิ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2551, 2552, 2553 และ 2554 บริษัท มีสิน คาคงเหลือ-สุท ธิ
จํานวน 409.38 ลานบาท 218.93 ลานบาท 290.21 ลานบาท และ 267.78 ลานบาทตามลําดับ หรือคิดเปน สัดสวนรอยละ
56.77 รอยละ 37.94 รอยละ 45.81 และรอยละ 35.36 ของสิน ทรัพ ยร วมตามลําดับ และมีร ะยะเวลาในการขายสิน คาเฉลี่ย
282 วัน 187 วัน 269 วัน และ 232 วันตามลําดับ ซึ่งโดยปกติแลวระยะเวลาในการสงมอบงานเฉลี่ยอยูท ี่ 270 – 280
(2) ลูกหนี้การคา-สุท ธิ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2551, 2552, 2553 และ 2554 บริษัท มีลูกหนี้การคา-สุท ธิ
จํานวน 46.04 ลานบาท 100.17 ลานบาท 113.82 ลานบาท และ 251.57 ลานบาทตามลําดับ หรือคิดเปน สัดสวนรอยละ
6.38 รอยละ 17.36 รอยละ 17.97 และ 33.21 ของสิน ทรัพยรวมตามลําดับ และมีระยะเวลาการเก็บ หนี้สิน เฉลี่ยประมาณ 29
วัน 42 วัน 100 วัน และ 108 วัน ตามลําดับ ซึ่งนโยบายของบริษัทใหสิน เชื่อแกลูกคาระยะเวลา 30 – 60 วัน
(3) ที่ดิน อาคารและอุป กรณ ไดแก ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ เครื่องใชสํานักงานและ ยานพาหนะ
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2551, 2552, 2553 และ 2554 บริษัทมีท ี่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ จํานวน 131.35 ลานบาท 182.71
ลานบาท 188.58 ลานบาท และ 190.54 ลานบาทตามลําดับ โดยเฉลี่ยมูลคาที่ดิน มีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 89 ของมูลคารวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณในระยะเวลา 4 ปที่ผานมา
หนี้สิน
สําหรับป 2551, 2552, 2553 และ 2554 หนี้สิน รวมของบริษัท มีจํานวน 261.55 ลานบาท 132.22 ลานบาท
164.83 ลานบาท และ 301.77 ลานบาท ตามลําดับ โดยหนี้สินที่สําคัญ ไดแก เจาหนี้การคาและเงินเบิกเกิน บัญชีและเงินกูยืม
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ระยะสั้น จากสถาบัน การเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 – 2554 บริษัท มีเจาหนี้การคาและเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน กูยืม
ระยะสั้น จากสถาบัน การเงิน รวมมีจํานวน 54.50 ลานบาท 79.14 ลานบาท 112.41 ลานบาท และ 227.80 ลานบาท ซึ่งสาเหตุ
หลักหนี้สิ้น ที่มีการปรับ ตัวเพิ่มขึ้น ในป 2554 บริษัท ไดมีการตั้ งสํารองบําเหน็จพนักงาน ภายใตโครงการผลประโยชนข อง
พนักงานจํานวน 29.05 ลานบาท เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น จํานวน 62.16 ลานบาท และการใชวงเงิน สิน เชื่อ ที่เพิ่มขึ้น จํานวน
53.23 ลานบาท เพื่อนําไปซื้อวัตถุดิบเหล็กสํารองไวสําหรับโครงการเสาโครงเหล็ก
สวนของผูถือหุน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2551, 2552, 2553 และ 2554 สวนของผูถือหุน ของบริษัท มีจํานวน 459.60 ลานบาท
444.85 ลานบาท 468.63 ลานบาท และ 455.63 ลานบาทตามลําดับ ณ สิ้น ป 2551 สวนของผูถือหุน มีการปรับ ตัวลดลง
จํานวน 93.76 เนื่องมาจากผลการดําเนินงานที่ขาดทุน จํานวน 58.69 ลานบาท และจากการปรับปรุงการดอยคาของที่ดิน ในป
กอนๆ จํานวน 35.06 ลานบาท
ณ สิ้นป 2552 บริษัทมีสวนของผูถือหุน 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
ณ สิ้นป 2554 บริษัทมีสวนของผูถือหุน จํานวน 455.63 ลานบาท โดยบริษัท มีกําไร 30.94 ลานบาท และเมื่อ หัก
ภาระผูกผัน ของโครงการผลประโยชนพนักงานจํานวน 26.41 ลานบาท และเงินปนผลที่ใหกับผูถ ือหุนจํานวน 17.54 ลานบาท
อัน เปน ผลทําใหสวนของผูถือหุนปรับตัวลดลงจํานวน 13.01 ลานบาท
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 และบริษัทจะดําเนินการนําหุน สามัญทั้งหมดของบริษัท เขาเปน หลักทรัพ ยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย
MAI รายละเอียดดังนี้
ผูเสนอขาย
ประเภทหุนที่เสนอขาย
มูลคาที่ตราไว
จํานวนหุนที่เสนอขาย

:
:
:
:

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท
1 บาทตอหุน
99,496,000 หุน คิดเปนรอยละ 28.43 ของหุน ที่จําหนายไดแ ลว
ทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุน ในครั้งนี้
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เสนอขายตอ

:

(1)

จํานวนไมเกิน 28,300,000 หุน เสนอขายตอ ผูถือหุน เดิม
ของบริษัท CEN ในอัตราสวน 17.8656 หุนเดิมของ CEN
ตอ [ • ]1 หุน ของบริษัท (กรณีมีเศษใหปดทิ้ง) ในกรณีที่
มี หุ น เหลื อ จากการใช สิท ธิ จ องซื้ อ ของผู ถือ หุ น เดิ ม ของ
CEN ให น ําหุน ที่ เหลือ ดัง กล า วเสนอขายตอ ประชาชน
ทั่วไป

(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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