บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ

ชวงที่ 1 (ชวงกอนปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงิน)
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “เอื้อ วิทยา” หรือ “UWC”) เดิมชื่อ บริษัท เอื้อ วิทยา เครื่อ งอุป กรณ
จํากัด เริ่มกอตั้งโดยกลุมครอบครัวเอื้อ วิท ยา และไดจดทะเบียนเปน บริษัท จํากัดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2510 ดวยทุน จด
ทะเบียนจํานวน 14.00 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 140,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน ละ 100 บาท ซึ่งตอ มาไดมี
การเปลี่ยนแปลงมูลค าหุนที่ตราไวเ ปน 10 บาทตอ หุน และตอมาไดเพิ่มทุน จดทะเบียนเปน 14.07 ลานบาท สง ผลใหมี
จํา นวนหุ น สามั ญเป น จํ านวน 1,407,000 หุ น ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได ดํา เนิ น ธุ ร กิ จเริ่ ม แรกโดยเป น ผูจัด จํา หน า ยเครื่ อ งจัก รกล
เครื่องยนต เครื่องไฟฟา เครื่องทุน แรง เครื่อ งอะไหล ชิ้นสวนและอุป กรณ ตลอดจนเครื่อ งมือ เครื่อ งใช วัสดุอุปกรณ เครื่อง
เหล็กตางๆ ที่ใชในงานกอสราง ซึ่งตอมาในป 2522 บริษัทไดเล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจในการผลิตและจําหนายเสาโครง
เหล็กชุบสังกะสี ใหกับหนวยงานราชการและบริษัทเอกชน จึงไดเริ่มกอสรางโรงงานที่ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีน บุรี
กรุงเทพฯ
ในป 2530 บริ ษัท เริ่ มประสบป ญ หาสภาพคล อ งทางการเงิ น จึ ง ทํ า ให ธ นาคารกรุ ง เทพฯ พาณิช ยก าร จํ า กั ด
(มหาชน) (“BBC”) ซึ่งเปนเจาหนี้รายใหญของบริษัท ณ ขณะนั้น ไดเขามาปรับโครงสรางหนี้แ ละทุน ของบริษัท โดย BBC ได
เขามาถือหุนในบริษัท รวมมีสัดสวนการถือหุนประมาณรอยละ 74.98 และไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน ซึ่งตอมาในป
2541 BBC ได โ อนกิ จ การทั้ ง หมดให กั บ บริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย กรุ ง เทพพาณิ ช ย จํ า กั ด (“BAM”) ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เปนผลให BAM มีฐานะเปนผูถือหุนและเจาหนี้รายใหญของบริษัทแทน BBC
ตอมาในป 2544 บริษัทไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนีก้ ับ BAM ที่มีจํานวน 1,244.40 ลานบาท ซึ่งสรุปไดดังนี้
- หนี้จํานวน 712.00 ลานบาท ชําระโดยการแปลงหนี้เปนทุน จํานวน 71.20 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุน ละ 10 บาท เปน ผล
ใหทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากจํานวน 14.07 ลานบาท เปน 726.07 ลานบาท
- หนี้จํานวน 53.94 ลานบาท ชําระโดยการโอนสินทรัพย
- หนี้จํานวน 478.46 ลานบาท ชําระใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 10 ป
จากผลของการแปลงหนี้เปนทุนสงผลให BAM ไดเขามาถือหุนของบริษัทเพิ่มเปนประมาณรอ ยละ 99.90 และทําใหกลุม
ครอบครัวเอื้อวิทยาไมมีสวนเกี่ยวของในการบริหารกับบริษัท เปนตนมา
ชวงที่ 2 ( ชวงหลังปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงิน)
ในเดือนธันวาคมป 2547 บริษัท มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเงิน โดย BAM ไดทําสัญญาซื้อ ขายหุน ของ
บริษัท และทําสัญญาโอนสิทธิเรียกรองกับนักลงทุนกลุมหนึ่ง ซึ่งตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒ นาการ โดยสามารถสรุป
ไดดังนี้
ป 2547 ธันวาคม - บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนและโครงสรางเจาหนีใ้ หม ดังตอไปนี้
(1) BAM ไดทํ าสั ญญาซื้ อขายหุน สามัญของบริษั ท จํ านวน 72.53 ล านหุน (Share Sale and
Purchase Agreement) กับนางจิตธาดา เปาอิน ทร โดยตกลงชําระเปน เงินรวม 10 ลานบาท หรือ
0.14 บาทตอหุน และ
(2) BAM ไดทําสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง (Loan Sale and Purchase Agreement) กับกลุมนักลงทุน
จํานวน 5 ราย ซึ่งไดแก (ก) บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท CEN”)
(เดิมชื่อ บริษัท อีสเทิรนไวร จํากัด (มหาชน) หรือ EWC) (ข) กองทุน The ADM Maculus Fund
L.P. (ค) นายคมกฤช ลือ จรรยา (ง) นายสมเกียรติ ชิ น ธรรมมิต ร และ (จ) กองทุ น Precious
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Oriental Overseas Ltd. เพื่อโอนสิทธิเรียกรอง (หนี้) ของบริษัทจํานวนรวม 452.00 ลานบาท ใหแก
กลุมนักลงทุนขางตน โดยกําหนดเงื่อนไขการชําระเงินเปนจํานวน 270 ลานบาท
ป 2548 กุมภาพันธ - หลังจากกลุมนักลงทุนจํานวน 5 ราย ไดทําสัญญาโอนสิทธิเรียกรองจาก BAM แลว กลุมนักลงทุน
ดังกลาวไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนีจ้ ํานวนรวม 452.00 ลานบาท โดยแบงการชําระหนี้เปนดังนี้
- หนี้จํานวน 135.51 ลานบาท ชําระโดยการแปลงหนี้เปนทุน
- หนี้จํานวน 155.48 ลานบาท ชําระโดยการแปลงหนี้เปนทุน
- หนี้จํานวน 161.01 ลานบาท ชําระโดยการออกหุนกูแปลงสภาพ
- หนี้จํานวน 0.002 ลานบาท ชําระโดยเงินสด
โดยรายละเอียดมูลคาหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกรองสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
ผลรวม บริษัท CEN
นักลงทุน 1
นักลงทุน 2
นักลงทุน 3
นักลงทุน 4
270.00
112.00
31.85
14.00
112.00
0.15
จํานวนเงินที่ซื้อสิทธิเรียกรอง (ลานบาท)
452.00
131.36
37.35
16.42
131.36
135.51
สิทธิเรียกรอง(หนี)้ ซึ่งไดรับจาก BAM (ลานบาท)
การชํา ระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรา งหนี้
ก.ชําระโดยการแปลงสภาพเปนหลักทรัพย
135.51
135.51
- หุนสามัญเพิ่มทุนชุดที่ 1 (ลา นบาท)
155.48
64.53
18.35
8.07
64.53
- หุนสามัญเพิ่มทุนชุดที่ 2 (ลา นบาท)
161.01
66.83
19.00
8.35
66.83
- หุนกูแปลงสภาพ (ลานบาท)
0.002
0.0008
0.0004
0.0005
0.0008
ข. ชําระโดยเงินสด (ลา นบาท)
452.00
131.36
37.35
16.42
131.36
135.51
รวม (ก+ข) (ลานบาท)
หมายเหตุ
นักลงทุน 1 คือ นายคมกฤช ลือจรรยา
นักลงทุน 2 คือ นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร
นักลงทุน 3 คือ ADM Maculus Fund LP. เปนกองทุนที่จดทะเบียนในเคยแมนส ไอสแลนด ในป 2547 ซึ่งมีขนาดกองทุนเริ่มแรกประมาณ 138 ลา นเหรีย ญสหรัฐอเมริก า
และมีAsian Development Bank (ADB) เปนหนึ่งในผูรว มทุน เพื่อลงทุนในบริษัทตางๆ ในจีน อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต
นักลงทุน 4 คือ Precious Oriental Overseas Ltd. เปนกองทุนที่จดทะเบียนในบริติส เวอรจิน ไอสแ ลนด ในป 2547

มีนาคม - บริ ษั ท ได จดทะเบี ย นแปรสภาพเป น บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด โดยใชชื่ อ ว า “บริ ษั ท เอื้ อ วิ ท ยา จํ า กั ด
(มหาชน)” และไดเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจาก 10 บาทเปน 1 บาทตอหุน โดยมีทุนจดทะเบียน
และชําระแลวจํานวน 726.07 ลานบาท
เมษายน - ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 4/2548 ไดมมี ติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 135.51 ลานบาท (ทํา
ใหทุน จดทะเบี ยนเป นจํา นวน 861.58 ลา นบาท) โดยออกหุ น สามัญใหมจํานวน 135.51 ล านหุน
มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อ ชําระหนี้ใหแ กเ จาหนี้ราย Precious Oriental Overseas Ltd. (ซึ่งตอมาได
โอนขายบางสวนใหกับนางจิตธาดา เปาอินทร) และมีมติใหลดทุน จดทะเบียนจาก 861.58 ลานบาท
เปน 14.52 ลานบาท
ตุลาคม - บริษัท CEN ไดตกลงซื้อสิทธิเรียกรอ งภายใตสัญญาโอนสิท ธิเรียกรอง (Loan Sale and Purchase
Agreement) ในหนี้ของบริษัทจากนายคมกฤช ลือจรรยา ในราคา 33.62 ลานบาท
- ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 5/2548 ไดมีมติใหบริษัทเพิ่มทุน จดทะเบียนจากเดิม 14.52 ลานบาท
เปน 331.01 ลานบาท (เพิ่มขึ้น จํานวน 316.49 ลานบาท) โดยออกหุน สามัญใหมจํานวน 316.49
ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท และจัดสรรหุนดังนี้
(1) หุนสามัญจํานวน 161.01 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อสํารองไวสําหรับการใชสิท ธิแ ปลงสภาพ
หุนกูเปนหุนสามัญบริษัท
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ธัน วาคม

ป 2549 มกราคม

กุมภาพันธ
เมษายน

ป 2550 เมษายน

กันยายน

(2) หุนสามัญจํานวน 155.48 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อ ชําระหนี้ใหกับ (ก) บริษัท แคปปท อล
เอ็น จิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท CEN”) (เดิมชื่อ บริษัท อีสเทิรนไวร จํากัด (มหาชน)
หรือ EWC) (ข) กองทุน The ADM Maculus Fund L.P. (ค) นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร
- บริษัท ไดอ อกหุน กูแ ปลงสภาพจํานวน 161,008 หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท และมีอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 3.75 ตอ ป ซึ่งกําหนดจายดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนและธัน วาคม เพื่อ ชําระหนี้เ งิน
กูยืมตามสั ญญาปรับ โครงสร างหนี้ โดยมีระยะเวลาในการใชสิ ทธิแ ปลงสภาพรอ ยละ 50 ของหุน กู
แปลงเปน หุน สามัญไดทุกวัน ทําการสุดทายของแต ละไตรมาส หากไมมีการใชสิทธิ ผูถือหุนกูจะถู ก
บังคับใชสิทธิภายในวันทําการสุดทายของเดือนธันวาคม 2549 จํานวน 80,504 หนวย และ วันทําการ
สุดทายของเดือนธัน วาคม 2550 จํานวน 80,504 หนวย ในสัด สวนการแปลงหุน กู 1 หน วยตอ หุน
สามัญ 1,000 หุน
- บริษัท CEN ไดซื้อหุนสามัญและหุนกูแปลงสภาพดังนี้
§
ซื้อหุน สามัญ จํานวน 64.53 ล านหุน ในราคาหุนละ 1 บาท และหุ นกูแ ปลงสภาพจํ านวน
66,827 หนวย ในราคาหนวยละ 1,130 บาท มูลคารวมกันเปนจํานวน 140.04 ลานบาทจาก
ADM Marculus Fund L.P.
§
ซื้อหุนกูแปลงสภาพจํานวน 8,353 หนวย ในราคาหนวยละ 1,130 บาท มูลคา 9.44 ลานบาท
จากนายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร
ทําใหบริษัท CEN มีหุนสามัญเพิ่มจาก 82.88 ลานหุน (สิทธิของ CEN 64.53 ลานหุน รวมกับสิทธิ
เดิมของนายคมกฤช ลือ จรรยา 18.35 ลานหุน ที่ บริษัทCEN ซื้อ มา) เปน 147.41 ลานหุน หรือ
อัตราสวนการถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 48.75 เปนรอยละ 86.71 และมีหุนกูแปลงสภาพเพิ่มขึ้นจาก
85,828 หนวย (สิท ธิของ บริ ษัทCEN 66,827 หนวย รวมกับ สิท ธิเ ดิมของนายคมกฤช ลือจรรยา
19,001 หนวย ที่ บริษัท CEN ซื้อมา) เปน 161,008 หนวย ซึ่งเปนจํานวนหุนกูแปลงสภาพทั้งหมด
ของบริษัท ทั้งนี้การลงทุนดังกลาวทําใหบริษัทเปนบริษัทยอยของบริษัท CEN
- กลุมลีนะบรรจงไดเริ่มเขามาถือหุนบริษัทในอัตราสวนรอยละ 9.73 ของทุนชําระแลว 170 ลานบาท
- บริษัท CEN ไดแ ปลงหุนกูแ ปลงสภาพจํานวน 80,504 หนวย (รอ ยละ 50 ของหุนกูแ ปลงสภาพที่
บริษัท CEN ถืออยู) มูลคาหนวยละ 1,000 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 80.50 ลานหุน ทําใหทุน จด
ทะเบียนที่ไดรับชําระแลวเพิ่มขึ้นจากเดิม 170.00 ลานบาท เปนจํานวน 250.50 ลานบาท และเปน
ผลใหบริษัท CEN มีสัดสวนการถือหุนในบริษัท เพิ่มจากเดิมรอ ยละ 86.71 เปนรอยละ 90.98 ของ
ทุนชําระแลวจํานวน 250.50 ลานบาท
- ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ไดมีมติใหบริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 331.01 ลานบาท
เป น 415.01 ล านบาท เพื่ อ เตรี ยมเสนอขายหุ นสามั ญเพิ่ มทุ น จํ านวน 84,000,000 หุ น ให กั บ
ประชาชนทั่วไป
- ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป2550 ไดมีมติเปลี่ยนระยะเวลาใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูสวนที่
เหลือที่จะตองใชสิทธิภายในวันทําการสุดทายของเดือนธันวาคม 2550 เปนวันทําการสุดทายของแต
ละไตรมาสในป 2552 และจะถูกบังคับใชสิทธิในวันทําการสุดทายของเดือนธันวาคม 2552
- บริ ษั ท ได รั บ การรับ รองระบบบริ ห ารงานคุณ ภาพ ISO9001:2008 จากสถาบั น รั บ รองมาตรฐาน
ไอเอสโอ (SGS) สําหรับการผลิตเสาโครงเหล็กชุบสังกะสีประเภทเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง
เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม เสาโครงเหล็ กสถานีไ ฟฟ ายอ ย การใหบ ริการชุบ สั งกะสี และการจั ด
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ธันวาคม -

ป 2551 มีนาคม

-

มิถุนายน -

สิงหาคม -

ป 2552 มิถุนายน -

กรกฎาคม -

จําหนายสินคาอุตสาหกรรม ตั้งแตวัน ที่ 4 กัน ยายน 2550 และไดรับ การตออายุใบรับ รองดังกลาว
จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2556
ที่ประชุมวิสามัญผูถือ หุน ครั้งที่ 1/2550 ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนที่เพิ่มทุน จํานวน 84,000,000
หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท เพื่อ เสนอขายหุนเพิ่มทุนกับประชาชนทั่วไปจํานวน 50,666,600
หุน และเสนอขายกับผูถือหุนของบริษัท CEN จํานวน 33,333,400 หุน
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ไดมีมติใหลดทุนจดทะเบียนจากจํานวน 415.01 ลานบาท
เปนจํานวน 331.01 ลานบาท โดยตัดหุนที่ยังไมไดจําหนายจํานวน 84,000,000 หุน และใหเพิ่มทุน
จดทะเบียนจํานวน 119,000,000 หุนมูลคาหุนละ 1 บาท สงผลใหทุน จดทะเบียนมีจํานวน 450.01
ลานบาท โดยจัดสรรหุนสามัญที่เพิ่มทุนจํานวน 99,000,000 หุนเสนอตอ ประชาชนทั่วไป และหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 20,000,000 หุนใหกับผูถือหุนของบริษัท CEN ในขณะเดียวกัน นายวุฒิชัย ลี
นะบรรจง และ นายชนะชัย ลีนะบรรจงไดเขามามีรายชื่อเปนผูถือหุนของบริษัท CEN ณ วัน ปดสมุด
ทะเบียนบริษัท CEN วันที่ 14 มีนาคม 2551
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 มีมติใหชะลอการนําหุน ของบริษัท เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพ ย เนื่องจากภาวการณ ณ ขณะนั้ น ไมเ อื้ออํานวย และใหเพิ่มทุ น เฉพาะเจาะจง จํานวน
130.00 ลานบาท ซึ่งตอมาบริษัทไดรับชําระคาหุนเบื้องตนจํานวน 0.80 ลานบาท อยางไรก็ตาม หุน
เพิ่มทุนดังกลาวยังไมไดนําออกจําหนายและไมไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย บริษัทจึงไดคืน
เงินคาหุนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยและคาใชจายในการดําเนินการใหกับนักลงทุนดังกลาว
ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2551 ตามมติประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2551 ของบริษัท CEN ในฐานะ
บริ ษัท แมข องบริ ษัท ไดมี การเปลี่ ยนแปลงโครงสร างคณะกรรมการโดยมีค ณะกรรมการชุ ดใหม
จํ า นวน 10 ท า น และเปลี่ ย นแปลงผู มี อํ า นาจลงนามของบริ ษั ท CEN เพื่ อ ทํ า หน า ที่ แ ทน
คณะกรรมการชุดเดิม โดยมีน ายวุฒิชัย ลีนะบรรจงไดรับมอบหมายจากที่ป ระชุมผูถือ หุน ใหเขามา
บริหารบริษัท CEN ซึ่งเปนบริษัทแม อีกทั้งไดมีการยกเลิกมติของกรรมการชุดเดิมของบริษัท CEN ที่
จะใหบริษทั เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน 50 ลานหุน การขายหุนกูแปลงสภาพ 80.50 ลานหุน ขายหุน
เพิ่มทุนเฉพาะเจาะจง 119 ลานหุน พรอมกับสละสิท ธิในการจองซื้อหุนของบริษัทระยองไวร อิน ดัส
ตรี ส จํ า กั ด (มหาชน) ตั้ ง แต เ ดื อ นสิ ง หาคม 2551 เป น ต น มา นอกจากนั้ น ภายหลั ง จากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของบริษัท ในเดือนกันยายน 2551
จากเหตุการณที่เกิดขึ้นดังกลาวในบริษัท CEN ซึ่งตอ มาภายหลังนายวุฒิชัย ลีนะบรรจง และ นาย
ชนะชัย ลีนะบรรจง ไดรับรองในการถือหุนของบริษัท CEN และ นายวุฒิชัย ลีน ะบรรจง ไดรับรองใน
การถือหุนของบริษัทวา เปนผูถือหุนที่แทจริงไมไดถือแทนบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นหรือ มีความเกี่ยวของกับ
ผูบริหารเดิมของบริษัท CEN
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ไดมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแปลงสภาพจากเดิม
หุนกูแปลงสภาพเปนหุนกู ทั้งนี้ ระยะเวลาครบกําหนดยังคงเปนวันทําการสุดทายของเดือ นธัน วาคม
2552 และดอกเบี้ยรอยละ 3.75 ตอป เชนเดิม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2552 ไดมีมติใหไถถอนหุนกูกอ นครบกําหนดโดยชําระเปน
จํานวนรวม 4 งวด ซึ่งแบงเปนการชําระงวดละจํานวน 20 ลานบาทในเดือ นสิงหาคม เดือนกัน ยายน
เดือนตุลาคม ป 2552 และงวดสุดทายจํานวน 20.50 ลานบาทในเดือ นพฤศจิกายน ป 2552 ซึ่ ง
บริษัทไดดําเนินการไถถอนหุนกูทั้งหมดแลวภายในป 2552
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ป 2553 พฤศจิกายน - ที่ประชุมวิสามัญผูถือ หุนบริษัทครั้งที่ 2/2553 ไดมีมติใหดําเนินการลดทุนจดทะเบียนจากจํานวน
450.01 ลานบาท เปนจํานวน 250.50 ลานบาท โดยตัดหุนที่ยังไมไดจําหนายจํานวน 199.50 ลาน
หุน และให เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนจํ า นวน 99.50 ล านหุ น มู ลค าหุ น ละ 1 บาท เพื่ อ เสนอขายแก
ประชาชน ซึ่งสงผลใหมีทุนจดทะเบียนจํานวน 350.00 ลานบาท นอกจากนั้น ที่ประชุมวิสามัญผูถือ
หุนมีมติใหสิทธิแกผูถือหุนทุกรายของบริษัท CEN ในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเปนจํานวนรวมไม
เกิน 28.30 ลานหุน ตามสัดสวนการถือ หุน (Pre-emptive Right) หรือคิดเปน สัดสวนรอ ยละ 28.44
ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายตอประชาชน (99.50 ลานหุน) สวนที่เหลืออีก 71.20 ลาน
หุน ใหเสนอขายแกประชาชนทั่วไป
ทั้งนี้ โครงสรางผูถือหุนที่สําคัญสามารถสรุปไดดังนี้
ผูถือหุน

1. BAM
2. นางจิตธาดา เปาอินทร
3. บริษัท CEN
4. นายคมกฤช ลือจรรยา
5. นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร
6. The ADM Maculus Fund L.P.
7. กลุมลีนะบรรจง
8.นายเดชขจร ธีร วิจารณญาณกุล
9. ผูถือหุนอื่นๆ
รวมทั้งหมด

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ทุนชําระแลว (ลานบาท)

14.07

726.07

726.07

861.58

14.52

หมายเหตุ: (1) - (2)
(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

พ.ค.
2545
(2)
99.90
0.10

ม.ค.
2548
(3)

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
มิ.ย.
ต.ค.
2548
2548
(5)
(6)
99.67
99.67
8.51
48.75
4.74
37.96
0.33
0.33
0.04

พ.ค.
2544
(1)
74.98
25.02

เม.ย.
2548
(4)

99.90
0.10

ก.พ.
2549
(7)

เม.ย.
2549
(8)

86.71
9.73
3.53
0.04

90.98
-

100.00
170.00

มี.ค.
2551

เม.ย.
2554

6.60
2.40
0.02

90.98
6.60
2.38
0.04

90.98
6.60
2.38
0.04

100.00

100.00

100.00

100.00

170.00

250.50

250.50

250.50

BAM เขามาเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท จากการซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและหลักทรัพยของ BBC
นางจิตธาดา เปาอินทร ไดเขามาเปนผูถือหุนรายใหญในสัดสวนรอยละ 99.90 โดยการซื้อหุนสามัญ ของบริษัทจํานวน
72.53 ลานหุน จาก BAM ตามสัญญาซื้อขายหุนสามัญ (Share Sale and Purchase Agreement)
บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจํานวน 135.51 ลานบาท เปนจํานวน 861.58 ลานบาท โดยออกหุนสามัญ
ใหมจํานวน 135.51 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อ ชําระหนี้ใหแกเ จาหนี้ Precious Oriental Overseas Ltd ซึ่ง
ตอมาไดโอนขายใหกับนางจิตธาดา เปาอินทร
บริษัทไดลดทุนจดทะเบียนและชําระแลวจากจํานวน 861.58 ลานบาท เปนจํานวน 14.52 ลานบาท
บริษัท CEN กองทุน The ADM Maculus Fund L.P. นายคมกฤช ลือจรรยา (ซึ่งไดขายสิทธิเรียกรองหนี้ใหกับบริษัท
CEN) และนายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร ไดเขามาเปนผูถือหุนใหญของบริษัท จากการแปลงหนี้เปนทุนตามสัญ ญาปรับ
โครงสรางหนี้
- บริษัท CEN มีสัดสวนการถือหุนในบริษัทเพิ่มขึ้นจากรอยละ 48.75 เปนรอ ยละ 86.71 จากการซื้อ หุนสามัญ จํานวน
64,531,760 หุน จาก The ADM Maculus Fund L.P.
- บริษัท CEN ซื้อหุนกูแปลงสภาพจาก The ADM Maculus Fund L.P. และนายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร
- นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร ไดขายหุนทั้งหมดจํานวน 8,066,470 หุน (รอยละ 4.74) ใหกับนายวรวิทย ลีนะบรรจง
- นางจิตธาดา เปาอินทร ไดขายหุนจํานวน 8,473,517 หุน (รอยละ 4.98) ใหกับนายวุฒิชัย ลีนะบรรจง และจํานวน
6,000,000 หุน (รอยละ 3.53) ใหกับนายเดชขจร ธีรวิจารณญาณกุล
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(8)

2.2

บริษัท CEN ไดมกี ารใชสิทธิแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพจํานวน 80,504 หนวย เพื่อแปลงเปนหุนสามัญจํานวน 80.50
ลานหุน ทําใหทุนจดทะเบียนที่ไดรับชําระแลวเพิ่มขึ้นจากเดิม 170.00 ลานบาท เปนจํานวน 250.50 ลานบาท และเปน
ผลใหบริษัท CEN มีสัดสวนการถือหุนในบริษัท เพิ่มจากเดิมรอยละ 86.71 เปนรอยละ 90.98

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีสํานักงานใหญและโรงงานตัง้ อยูเ ลขที่ 247 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ บนเนื้อที่รวม
28-3-24 ไร เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี ประเภทเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง เสาโครง
เหล็กสถานีไฟฟายอย เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม งานโครงเหล็กทั่วไป การใหบริการชุบสังกะสี และการจัดจําหนายสิน คา
อุตสาหกรรม โดยมีกําลังการผลิตเสาโครงสรา งเหล็กรวมประมาณ 24,000 ตัน ตอ ป และบอชุ บสั งกะสีมี กํา ลังการผลิ ต
ประมาณ 24,000 ตันตอป ทั้งนี้ สามารถสรุปผลิตภัณฑของบริษัท ไดดังนี้
1.

เสาโครงเหล็กชุบสังกะสี

(ก) เสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง (Transmission Line Tower - TL) เปน เสาโครงเหล็กชุบสังกะสีซึ่งผลิตตามความ
ตองการของลูกคาที่รับเหมากอสรางโครงการระบบสายสงไฟฟาแรงสูงใหกับ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟา
นครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยเสาโครงเหล็กชุบสังกะสีจะใชในการจัดสงกระแสไฟฟาผานสายสงไฟฟาแรงสูงที่มี
ขนาดแรงดัน ตั้ง แต 115 – 500 กิโ ลโวลต จากโรงผลิต ไฟฟาไปยัง สถานีไ ฟฟายอ ยเพื่อ ปรั บ ลดแรงดันไฟฟ ากอ นที่จ ะส ง
กระแสไฟฟาตอไปถึงสถานที่ผูใชงานในเขตชุมชนผานเสาไฟฟาคอนกรีตตอไป
(ข) เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย (Substation Steel Supporting - ST) เปน เสาโครงเหล็กชุบสังกะสีที่รองรับ อุป กรณ
ไฟฟาในสถานีไฟฟายอย เชน Disconnecting Switches, Lighting Arrestors, Capacitors และอื่นๆ โดยสถานีไฟฟายอยจะ
ทําหนาที่รับกระแสไฟฟาและแปลงแรงดันไฟฟาตั้งแต 69 กิโลโวลต 115 กิโลโวลต 230 กิโลโวลต และ 500 กิโลโวลต เพื่อสง
ตอเปนทอดๆ ผานสายสงไฟฟาแรงสูงและระบบจําหนายไฟฟากอนที่จะจําหนายไฟฟาไปยังผูบริโภค
(ค) เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม (Telecommunication Tower - TC) เปน เสาโครงเหล็ก ชุบ สัง กะสี ซึ่งผลิตตามความ
ตองการของลูกคาเพื่อใชรองรับการติดตั้งอุปกรณสื่อสารในระบบโทรคมนาคม โดยปกติเสาโครงเหล็กโทรคมนาคมมักจะมี
ความสูงตั้งแต 20 เมตร ถึง 100 เมตร
(ง) งานโครงเหล็กทั่วไป (ฺBuilding and Frame – BF, General Fabrication - GF) เปนโครงเหล็กที่ใชในกิจการตางๆ ทั้ง
ที่มีการชุบสังกะสีและไมชุบสังกะสี เชน โครงหลังคา ทางเดิน รั้ว โครงสรางอาคารและโรงงาน เปนตน
(จ) การใหบริการชุบสังกะสี เปนบริการใหกับลูกคาทั่วไปที่ตอ งการนําผลิตภัณฑโครงเหล็กของตนเอง เชน ตะแกรง ทอ
เหล็ก รางรับสายไฟ เปน ตน มาชุบสังกะสีกั บบริษัท เพื่อ ใหผลิตภัณฑเหล็ กคงทนตอการเกิดสนิม ทั้งนี้บ ริษัทสามารถชุบ
เคลือบสังกะสีแบบจุมรอนตามมาตรฐานที่สําคัญ ไดแก มาตรฐาน ISO 1461 มาตรฐานอเมริกัน ASTM A123, ASTM A153
มาตรฐานอังกฤษ BS 729 มาตรฐานญี่ปุน JIS H 8641 และ JIS H 9124 มาตรฐานออสเตรเลีย AS 1214: AS/NZS 4680
และมาตรฐานเยอรมัน DIN 50976 เปนตน
2.
การจัดจําหนายสินคาอุตสาหกรรม เปนธุรกิจเริ่มแรกของบริษัท โดยมีสิน คาหลักที่จําหนายไดแ ก อุปกรณสงกําลัง
ประเภทโซ เฟอ ง มอเตอร และเกีย ร ตา งๆ เป น ต น ทั้ ง นี้ บริษั ท ไดนํ าเข า สิ น ค า อุ ต สาหกรรมจากผู ผ ลิ ต หลายยี่ ห อ จาก
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ตางประเทศ สวนใหญจะนําเขาผลิตภัณฑยี่หอ Renold จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนสินคาทีผ่ ลิตโดยผูผลิตชั้นนําของโลก และ
ยี่หอ Arnold จากประเทศเยอรมัน
2.3

โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทในป 2551 – 2554 สามารถจําแนกตามประเภทของรายไดโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ป 2551

ป 2552

ป 2553

ป 2554

ประเภทของรายได
ลานบาท

รอยละ

434.97

70.98

- เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม

80.93

- เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย

รอย
ละ

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

608.36

83.00

265.89

59.66

305.38

47.91

13.21

20.04

2.73

18.85

4.25

47.42

7.44

19.86

3.24

51.39

7.01

86.52

19.52

77.40

12.14

- งานโครงเหล็กทั่วไป

11.04

1.80

5.22

0.71

8.20

1.85

128.80

20.21

- คาบริการชุบสังกะสี

21.68

3.54

13.81

1.89

20.56

4.64

23.16

3.63

568.48

92.77

698.82

95.34

400.02

89.92

582.16

91.33

15.35

2.50

12.77

1.74

14.71

3.32

18.58

2.91

-

-

-

-

-

-

11.59

1.82

28.95

4.72

21.38

2.92

29.98

6.76

25.07

3.93

612.77

100.00

732.97

100.00

444.72

100.00

1. รายไดจากการรับจางและงาน
โครงการ
- เสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง

รวม
2. รายไดจากการจําหนายสินคา
อุตสาหกรรม
3. โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
4. รายไดอื่น /1
รวมรายได
หมายเหตุ

2.4

/1

ลานบาท

637.40 100.00

รายไดอื่นทีส่ ําคัญ ไดแก รายไดจากการขายซิงคเม็ด ซิงคฝุน ซิงคดรอสและเศษเหล็ก (ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการบริการชุบ
สังกะสีและผลิตเสาโครงเหล็ก) ดอกเบี้ยรับ และกําไรจากการจําหนายทรัพยสิน เปนตน

เปาหมายการประกอบธุรกิจ

บริษัทเปนผูประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี ที่ไดคุณภาพมาตรฐานมานานเกือบ 30 ป ดวย
วิสัยทัศนของทีมผูบริหารที่มีความสามารถและประสบการณสูง จึงทําใหผลิตภัณฑของบริษัทเปนที่ยอมรับ ของลูกคาทั้งดาน
คุณภาพของสินคาและการใหบริการที่ดีมาอยางยาวนาน กอปรกับการบริหารการผลิตที่มีระบบมาตรฐานสูง จึงทําใหไดรับ
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ตอเนื่องมาตั้งแตวันที่ 4 กันยายน 2550 จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2556
นอกจากนี้ บริษัทเปนผูนําภายในประเทศในการรับ ผลิตเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี และมีเปาหมายที่จะคงความเปน
ผูนําดังกลาวดวยการมุงเนน บริการที่หลากหลายเพื่อขยายฐานลูกคาใหมีจํานวนมากขึ้นและเปนการเพิ่มรายไดใหสูงขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งงานโครงเหล็กทั่วไปทีบ่ ริษัทไดเล็งเห็นถึงโอกาสการขยายตัวของกลุมลูกคาประเภทนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นจากงาน
กอสรางตางๆ ในขณะเดียวกันบริษัทมีนโยบายการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และควบคุมตนทุนในการดําเนิน การใหอ ยูใน
ระดับที่นอยที่สุด ดวยการลดอัตราสวนการสูญเสียตางๆ ในการผลิต การใชกําลังการผลิตอยางเต็มที่ บํารุงและดูแ ลรักษา
เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อสรางความไดเปรียบทางดานตนทุนและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ใน
ระยะยาวได ซึ่งจะสงผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูถือหุนของบริษัท
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