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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อ บริษัท เอื้อวิทยา เครื่องอุปกรณ จํากัด จดทะเบียนเปน
บริษัทจํากัดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2510 ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 14 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อประกอบกิจการ
คาเครื่องจักรกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา เครื่องทุนแรง เครื่องอะไหล ชิ้นสวนและอุปกรณ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช วัสดุ
อุปกรณ เครื่องเหล็กตางๆ ที่ใชในการกอสราง ตอมาบริษัทไดเล็งเห็นถึงโอกาสจากการขยายธุรกิจทางดานการเปนผูแปรรูป
เหล็กรูปพรรณชุบสังกะสี จึงไดดําเนินการจัดซื้อที่ดินและกอสรางโรงงานขึ้นในป 2519 (ซึ่งปจจุบันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของ
บริษัท) ผูถือหุนรายใหญเมื่อเริ่มกอตั้งประกอบดวยกลุมครอบครัวเอื้อวิทยาถือหุนรวมกันในสัดสวนรอยละ 100
ในป 2524 บริษัท ไดมีก ารขยายกิจ การโดยการกอสรางโรงงานที่ถนนรมเกลา มี นบุรี เพื่อผลิตเสาโครงเหล็ ก
สายสงไฟฟาแรงสูง โครงเหล็กสถานีไฟฟายอย เสาโทรคมนาคม สําหรับหนวยงานราชการตางๆ และรับจางชุบสังกะสีใหแก
ลูกคาตางๆ
ในป 2527 บริษัทประสบปญหาทางการเงินเนื่องจากการลดคาเงินบาทและอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับสูง ทําให
ภาระการชําระเงินตน ดอกเบี้ย รวมทั้งคาวัตถุดิบเหล็กสูงเกินความสามารถของบริษัท เปนผลใหธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย
การ จํากัด (มหาชน) (“BBC”) เขามาเปนผูถือหุนใหญในบริษัทและเปนเจาหนี้รายใหญในเวลาตอมา โดยในป 2528 BBC
ไดเขามาถือหุนในบริษัทในสัดสวนรอยละ 74.98 และเขามามีสวนรวมในการบริหารงานนับตั้งแตเดือนเมษายน 2530 สงผล
ใหสถานการณของบริษัทดีขึ้นตามลําดับ ตอมา BBC ไดถูกปดกิจการตามประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 14 กันยายน
2541 โดย BBC ต อ งโอนลูก หนี้ ดอ ยคุณภาพทั้ งหมดใหแ กบ ริษั ทบริห ารสิ นทรัพ ยที่ จัด ตั้ งขึ้ น คือ บริษั ท บริห ารสิน ทรั พ ย
กรุงเทพพาณิชย จํากัด (“BAM”) และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2542 BBC และ BAM ไดทําสัญญาความรวมมือตามแผนฟนฟู
ระบบสถาบั น การเงิ น โดย BBC ตกลงขาย และ BAM ตกลงซื้ อ สิ น ทรั พ ย ด อ ยคุ ณภาพประเภทลู ก หนี้ ด อ ยคุ ณภาพและ
หลักทรัพยของ BBC ดังนั้น BAM จึงมีฐานะเปนผูถือหุนรายใหญและเจาหนี้รายใหญของบริษัทแทน BBC
เมื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม 2544 บริษัท ได ทําสั ญญาปรั บโครงสรา งหนี้ กับ BAM โดยมี การแปลงหนี้เ ปนทุ นอี ก
จํานวน 712 ลานบาท แบงออกเปน 71.20 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ทําใหทุนจดทะเบียนรวมเปน 726.07 ลาน
บาท รวมทั้งการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสรางบางแหงเพื่อชําระหนี้บางสวน ผลการปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวทําใหบริษัทสามารถ
ลดภาระหนี้จํานวน 1,244 ลานบาท เหลือจํานวนประมาณ 480 ลานบาท ซึ่งตองชําระใหเสร็จภายในป 2553
จากการที่บริษัทมีประสบการณและความชํานาญในธุรกิจเปนระยะเวลานานและมีความสัมพันธที่ดีกับลูกคา
ทําใหบริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีโอกาสที่จะเติบโต แตบริษัทยังมีขอจํากัดทางดานแหลงเงินทุนใน
การรับ งานโครงการใหญ และจากการที่มีภ าระหนี้สินเงินกูระยะยาวจํานวนมาก ซึ่งต อมาในชวงปลายป 2547 มี กลุมนั ก
ลงทุนสนใจที่จะมาซื้อบริษัทตอจาก BAM โดยมีนักลงทุนจํานวน 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 ลือจรรยา (ง) นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร และ (จ) กองทุน Precious Oriental Overseas Ltd.
ไดทําสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง (Loan Sale and Purchase Agreement) กับ BAM หลังจากนั้นกลุมนักลงทุนดังกลาวไดมีการ
ปรับโครงสรางหนี้กับบริษัท โดยบริษัทไดมีการออกหุนสามัญใหมเพื่อชําระหนี้ ลดทุน และ ออกหุนกูแปลงสภาพ ในเวลาตอ ๆ
มา ปจจุบันบริษัท มีบริษัท CEN เปนบริษัทแมและเปนผูถือหุนใหญ จํานวนรอยละ 90.98 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของ
บริษัท ซึ่งบริหารงานโดยกลุมครอบครัวลีนะบรรจง ทั้งบริษัท CEN และบริษัท
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บริษัทประกอบธุรกิจรับผลิตเสาโครงเหล็กประเภทเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม
เสาโครงเหล็ก สถานีไ ฟฟ ายอ ย งานโครงเหล็ กทั่ว ไป ตามความตองการของลู กคา และใหบ ริการชุ บสัง กะสีแก ลูก คาทั่ วไป
รวมถึงจําหนายสินคาอุตสาหกรรม ดังนี้
1. เสาโครงเหล็กชุบสังกะสี
เสาโครงเหล็ กชุ บสั งกะสี ที่บ ริษั ทรั บผลิต ประกอบดว ยเสาโครงเหล็ก สายส งไฟฟ าแรงสูง เสาโครงเหล็ ก
สถานีไ ฟฟาย อย เสาโครงเหล็ กโทรคมนาคม และงานโครงเหล็กทั่ว ไป โดยในการรับ ผลิตเสาโครงเหล็ กชุบสัง กะสีดั งกลา ว
บริ ษัท มีก ารออกแบบงานเสาโครงเหล็ก ชุ บสั งกะสี ตา งๆ ดว ยระบบคอมพิว เตอรทํ าใหบ ริษั ทสามารถปรับ เปลี่ย นสั ดส ว น
รูปแบบ และ/หรือขนาดของผลิตภัณฑไดตามความตองการของลูกคา ดวยเหตุนี้ ลูกคาของบริษัทจึงสามารถสั่งผลิตสินคาได
ตามความสูงและ/หรือน้ําหนักสอดคลองตามความตองการของลูกคาได โดยลักษณะของแตละผลิตภัณฑมีรายละเอียด ดังนี้
ก) เสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง (Transmission Line Tower -TL) เปนเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี
ผลิตตามความตองการของลูกคา เพื่อใชในโครงการสายสงไฟฟาแรงสูงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และการไฟฟา
สวนภูมิภาค เพื่อรองรับสายไฟฟาขนาดแรงดันตั้งแต 115 KV – 500 KV จากโรงไฟฟาถึงสถานีไฟฟายอย กอนที่จะสงตอไปถึง
สถานที่ผูใชงานในเขตชุมชนโดยใชเสาคอนกรีตตอไป
ข) เสาโครงเหล็ ก โทรคมนาคม (Telecommunication Tower -TC) เป น เสาโครงเหล็ ก เพื่อ รองรั บ
อุปกรณสื่อสารในระบบโทรคมนาคม มีความสูงตั้งแต 20 เมตร ถึงมากกวา 100 เมตร ซึ่งผลิตตามความตองการของลูกคาซึ่ง
มักจะกําหนดใหมีการออกแบบในรายละเอียด และใหมีการทดลองประกอบกอนที่จะผลิต
ค) เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย (Substation Steel Supporting -ST) เปนเสาโครงเหล็กที่รองรั บ
อุป กรณไ ฟฟ า ในสถานี ไ ฟฟ าย อ ย เพื่ อ รองรั บ อุป กรณ ไฟฟ า เช น Transformers, Disconnecting Switches, Lighting
Arrestors, Capacitors และอื่นๆ
ง) งานโครงเหล็กทั่วไป (ฺBuilding and Frame – BF, General Fabrication - GF) เปนโครงเหล็กที่ใช
ในกิจการตางๆ ทั้งที่มีการชุบสังกะสีและไมชุบสังกะสี เชน โครงหลังคา ทางเดิน รั้ว โครงสรางอาคารและโรงงาน เปนตน
จ) บริการชุ บสังกะสี เปน บริการใหกับลู กคาทั่ว ไปที่ตองการนํา ผลิตภัณฑโครงเหล็กของตนเอง เช น
ตะแกรง ทอ เหล็ ก รางรับสายไฟ เปน ตน มาชุ บสัง กะสี กับ บริษั ท เพื่อใหผลิ ตภั ณฑเ หล็ก คงทนตอ การเกิ ดสนิ ม ทั้ งนี้บ ริษั ท
สามารถชุบเคลือบสังกะสีแบบจุมรอนตามมาตรฐานที่สําคัญ 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
บริษัทไดดําเนินธุรกิจซื้อมาและจําหนายไปสินคาอุตสาหกรรมซึ่งเปนธุรกิจเริ่มแรกของบริษัทเปนเวลากวา
40 ป โดยได นํ าเขา และจํ าหน ายสิน ค าอุ ต สาหกรรมประเภทโซ เฟอ ง มอเตอร และเกี ยร ต างๆ จากผู ผลิ ต หลายยี่ ห อจาก
ตางประเทศ อยางไรก็ตาม บริษัทจะนําเขาผลิตภัณฑดังกลาวสวนใหญจากผูผลิตยี่หอ Renold จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเปน
สินคาที่ผลิตโดยผูผลิตชั้นนําของโลก และยี่หอ Arnold จากประเทศเยอรมัน (บริษัทในเครือของ Renold) จึงเปนสินคาที่มี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล โดยลูกคาจะนําไปใชในกระบวนการผลิตของลูกคาตอไป ปจจุบัน บริษัทมุงเนนที่จะไมสํารอง
สินคาคลังเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะสินคาคงคลังที่มีมูลคาสูง แตบริษัทจะดําเนินสั่งซื้อสินคาเมื่อมีความตองการสินคาจาก
ลูกคา เพื่อใหบริษัทสามารถบริหารสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพ
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ลักษณะลูกคา
ในสวนการผลิตและจําหนายงานเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง ซึ่งสวนใหญบริษัทจะเปนผูรับเหมาชวงโดย
การรับงานตอจากผูรับเหมาหลักที่ไดรับสัญญากับหนวยงานราชการโดยตรง เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟานครหลวง (กฟน.) เนื่องจากโครงการกอสรางระบบสงไฟฟาขนาดใหญและครบ
วงจรตางๆ (Turnkey Project) จะมีผูรับ เหมาหลักที่ ไดรับ งานประมู ลมาจากเจ าของโครงการ ขณะที่ งานโครงสรางเหล็ก ที่
เกี่ยวกับสายสงไฟฟาแรงสูงมักเปนเพียงงานสวนหนึ่งของโครงการกอสรางดังกลาว ดังนั้น ผูรับเหมาหลักจึงเปดใหมีการทํา
การประมูลหรือวาจางรับเหมาชวงในงานที่จะตองอาศัยผูประกอบการที่มีความรูและความสามารถโดยเฉพาะ ซึ่งเปนโอกาส
ใหบริษัท สามารถเขาไปประมูลงานหรือ รับงานต อจากผู รับเหมาหลักที่เ ปนบริษัท ขนาดใหญได ประกอบกับบริษัท ไดมีการ
จํ า หน า ยสิ น ค า จากการประมู 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 เปนตน
การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
ที่ผานมา กฟผ. กฟภ. และกฟน. จะเปดใหมีการประมูลและจัดจางงานโครงการระบบสงไฟฟาขนาดใหญแบบ
ครบวงจร (Turnkey Project) ซึ่งไดรวมงานผลิตเสาโครงเหล็กชุบสังกะสีของบริษัทดวย แตงานโครงการดังกลาวจําเปนตองมี
ผูรับเหมาหลักทําหนาที่ดูแลโครงการทั้งหมด จึงเปนเหตุใหบริษัทไดรับเหมาชวงงานที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะงานเสา
โครงเหล็กชุบสังกะสีตอจากผูรับเหมาหลัก อยางไรก็ตาม ปจจุบัน บริษัทมีนโยบายมุงเนนที่จะจําหนายงานโครงเหล็กทั่วไป
เพื่อเปนการกระจายแหลงของรายไดใหมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น สําหรับในสวนสินคาอุตสาหกรรม บริษัทไดนําเขาสินคา
อุตสาหกรรมประเภทอุปกรณสงกําลังประเภทโซ เฟอง มอเตอร และเกียรตางๆ เปนตน เพื่อจําหนายโดยตรงใหแกลูกคา ที่
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมผานทีมงานการตลาดของบริษัท
การลงทุนในหุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเสี่ยงที่สําคัญ ไดแก
1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบที่สําคัญ
บริษัทประกอบธุรกิ จหลักคือ การรับผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กชุบสั งกะสีประเภทเสาโครงเหล็กสายส ง
ไฟฟาแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม และงานโครงเหล็กทั่วไป โดยมีวัตถุดิบที่สําคัญ ไดแก
เหล็ก และสังกะสี โดยคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 71.84 – 80.15 และรอยละ 11.09 – 14.85 ของมูลคาวัตถุดิบรวม
ในชวงป 2551 – 2554 ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอรายได ตนทุน และอัตรากําไร
ขั้นตนของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากเกิดกรณีที่บริษัทไมสามารถปรับราคาขายสินคาไดเพิ่มขึ้นตามราคาวัตถุดิบที่มีการ
ปรับตัวสูงขึ้นได
อยางไรก็ ตาม บริษัทมีน โยบายบริ หารความเสี่ยงในเรื่องดังกลาว โดยการกําหนดราคาขายในงานโครงการ
ตางๆ ใหมีสวนตางกําไรในระดับที่จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบไดในระดับหนึ่ง ซึ่งหากราคาวัตถุดิบมี
การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญหรือมีความผันผวนจนผิดปกติ บริษัทยังมีความเสี่ยงดังกลาวอยู ซึ่งบริษัทตองยอมรับความ
เสี่ ย งดั งกล า วเนื่ อ งจากการกํา หนดราคาขายในแตละโครงการบริษั ท จะตอ งพิ จ ารณาถึ งภาวการณ แ ข งขั น ประกอบด ว ย
นอกจากนี้ บริษัทไดติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอยางใกลชิดเพื่อประเมินสถานการณและแนวโนมราคาวัตถุดิบเพื่อ
นํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจกําหนดราคาขายในการผลิตเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี ตลอดจนวางแผนสั่งซื้อและบริหาร
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จัดการวัตถุดิบคงคลังใหมีความเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงการบริหารการผลิตอยางตอเนื่องเพื่อควบคุมตนทุนการ
ผลิตใหอยูในระดับที่เหมาะสมก็จะชวยใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงดังกลาวได
2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายวัตถุดิบที่สําคัญ
เหล็กและสังกะสีเปนวั ตถุดิบที่สําคัญในการผลิ ตเสาโครงเหล็ กชุบสัง กะสีของบริษัท ปจจุบัน บริษัท ไดมีการ
สั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเหล็กจากผูจัดจําหนายจํานวนหลายราย อยางไรก็ตาม ในป 2551-2554 บริษัทไดจัดซื้อวัตถุดิบเหล็ก
จากบริษัท อุดมโลหะกิจ (1975) จํากัด ซึ่งเปนผูจัดจําหนายเหล็กและไมมีความเกี่ยวของกับบริษัท คิดเปนสัดสวนรอยละ
30.78 รอ ยละ 17.03 รอยละ 29.60 และรอยละ 19.54 ของยอดซื้ อวัต ถุดิบ รวมตามลํ าดับ เนื่ องจากที่ผานมานั้น บริษั ท
ดัง กล าวสามารถจั ดหาปริม าณเหล็ กและประเภทของเหล็ก ไดต ามที่บ ริษั ทต อ งการและราคาซื้อ ที่เ หมาะสมมาโดยตลอด
นอกจากนั้น ในแตละปบริษัทไดจัดซื้อสังกะสีทั้งหมดมาจากบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูผลิตสังกะสีเพียง
รายเดียวของประเทศ บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายเหล็กและสังกะสีรายดังกลาว และอาจขาดแคลน
เหล็กและสังกะสีในกรณีทผี่ ูจัดจําหนายรายดังกลาวไมสามารถจัดสงวัตถุดิบใหแกบริษัทไดตามกําหนด และบริษัทไมสามารถ
จัดหาวัตถุดิบจากแหลงอื่นเขามาทดแทนไดทันแผนการผลิตสินคาตามที่ไดรับคําสั่งจากลูกคา
อย า งไรก็ต าม บริษั ท ได มี การติด ตามประเมิน สถานการณโ ดยใกลชิ ด และมี ก ารวางแผนการสั่ งซื้ อ วัต ถุ ดิ บ
ลวงหนา ประกอบกับบริษัทไดมีการสั่งซื้อเหล็กจากผูจัดจําหนายหลายรายเปนเวลานานและไมเคยมีการคางชําระคาสินคา
สงผลใหบ ริษัท มีความสั มพัน ธที่ดี กับผู จัดจํา หนา ยเหล็ก นอกจากนั้น ในอดีตที่ ผานมา บริษัท ยังไมเคยประสบปญหาขาด
แคลนวัตถุดิบ ทําใหบริษัทเชื่อมั่นวาจะไมไดรับผลกระทบหรือความเสียหายใดๆ ในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายเหล็ก
ดังกลาว สําหรับในกรณีที่ปริมาณสังกะสีภายในประเทศขาดแคลน บริษัทสามารถสั่งซื้อสังกะสีมาจากตางประเทศได
3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคา
การดํา เนินธุรกิจของบริษัทนั้ น บริ ษัทจะรั บงานจากผูรับ เหมาหลักที่สามารถชนะการประมูลจากหน วยงาน
ราชการ เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) การไฟฟานครหลวง(“กฟน.”) การไฟฟาสวนภูมิภาค(“กฟภ.”) เปน
ตน โดยที่ผานมาในชวงป 2551-2553 ลูกคาหลักของบริษัท คือ J-Power System Corporation (บริษัทในประเทศญี่ปุนและ
ไมมีความเกี่ยวของกับบริษัท) โดยเปนรายไดจากการจําหนายเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง จํานวน 206.01 ลานบาท
606.60 ลานบาท และ 161.14 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 33.62 รอยละ 82.76 และรอยละ 36.23 ของรายไดรวม
ตามลําดับ นอกจากนั้น ในป 2551 บริษัทมีรายไดจากการจําหนายเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงใหกับบริษัท ไทยซูมิเดน
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (บริษัทในกลุมของบริษัท J-Power System Corporation – สาขาประเทศไทย และไมมีความเกี่ยวของกับ
บริษัท) จํานวน 228.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 37.36 ของรายไดรวมในป 2551 ซึ่งเห็นไดวารายไดของบริษัทมากกวารอย
ละ 30 มาจากบริษัท J-Power System Corporation และบริษัทในกลุมของบริษัทดังกลาว นอกจากนี้เมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2555 บริษัทไดมีการลงนามใน Letter of Intent กับบริษัท J-Power System Corporation เพื่อผลิตเสาโครงเหล็กไฟฟาแรงสูง
ขนาด 500 kv ของโครงการหงสา จากจังหวัดนาน ถึง แมเมาะ มูลคา 371.50 ลานบาท จึงกลาวไดวาบริษัทมีการพึ่งพิงลูกคา
รายดังกลาวเปนอยางมาก ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงในดานรายไดหากลูกคารายดังกลาวไมไดรับงานการประมูลหรือไดรับ
งานประมูลแตไมไดใหงานกับบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทเปนผูประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี (ไมมีบริการติดตั้งเสาโครง
เหล็กชุบสังกะสี) โดยเฉพาะเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง และเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย ที่ไดคุณภาพมาตรฐานมา
มากกวา 30 ป (ตามที่เปดเผยไวในสวนที่ 2.3 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ) บริษัท ยังไดรับจางใหผลิตและ
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จําหนายเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงใหกับผูรับเหมาหลักรายอื่นอีกจํานวน 2 รายที่รับงานกอสรางระบบสงไฟฟาใหกับ
กฟผ. ดังนั้นแมปจจุบันบริษัทจะมีลูกคาจํานวนนอยรายในสวนของการผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง แต
บริ ษัท มีน โยบายที่ จะกระจายแหล งที่ มาของรายไดโ ดยได มุง เนน ที่จ ะรั บงานโครงเหล็ กทั่ วไปซึ่ งเปน งานสว นหนึ่ง ของการ
กอสรางอาคารตางๆ ซึ่งจะไดรับผลดีจากการขยายตัวของธุรกิจกอสราง และงานเสาโครงเหล็กโทรคมนาคมที่จะไดรับผลดี
จากการเปลี่ ย นแปลงระบบการสื่ อ สารผ า นโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ร ะบบ 3G ซึ่ ง ผู ป ระกอบการโทรคมนาคมบางรายมี ค วาม
จําเปนตองเพิ่มจํานวนเสาโครงเหล็กโทรคมนาคมเพื่อใหสอดคลองกับการขยายตัวธุรกิจ
4. ความเสี่ยงจากการไดรับชําระหนี้ตามขอตกลงโอนสิทธิ
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท CEN”) (เดิมชื่อ
บริษัท อีสเทิรนไวร จํากัด (มหาชน)) ซึง่ เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทในสัดสวนรอยละ 90.98 (ณ วันที่ 25 เมษายน 2549)
และบริ ษั ท ป ค นิ ค คอร ป อเรชั่ น จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ป ค นิ ค ”) 1 ได ทํ า บั น ทึ ก เพิ่ ม เติ ม สั ญ ญาซื้ อ ขายหุ น ของบริ ษั ท
เอ็นเนซอล จํากัด เพื่อโอนสิทธิการรับเงินคาหุนเปนจํานวนทั้งสิ้น 12.76 ลานบาท ที่บริษัท ปคนิค จะไดรับจาก CEN ไปชําระ
หนี้ใหกับบริษัท ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท CEN และเปนเจาหนี้การคาของบริษัท ปคนิค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้
บริษัทไดรวมลงนามรับทราบในบันทึกฉบับนี้ดวย
ตอมาเมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2550 บริษัทไดทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้กับบริษัทปคนิคซึ่งเปนลูกหนี้การคา
ของบริษัท โดยปคนิคตกลงโอนสิทธิการรับเงินคาขายหุนบริษัท เอ็นเนซอล จํากัด ที่บริษัทปคนิคจะไดรับจากบริษัท CEN เมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม 2550 ใหกับบริษัทจํานวนเงินประมาณ 12.76 ลานบาท เพื่อเปนการชําระหนี้ของบริษัทปคนิค อยางไรก็
ตาม ณ วั นที่ 31 ธัน วาคม 2550 บริษัทมิ ไดลางลู กหนี้ก ารค า (บริษัท ปคนิ ค) ออกจากบั ญชีเมื่ อบริ ษัท ไดรับ ชําระเงิ น
ดังกลาว แตไดแสดงเปน “เงินรับชําระหนี้ตามขอตกลงโอนสิทธิ” ไวภายใตหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล เนื่องจากไดมีการอายัด
สิทธิเรียกรองเงินคาขายหุนในบริษัท เอ็นเนซอล จํากัด โดยเจาพนักงานบังคับคดี อยางไรก็ตามที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
CEN คือบริษัท ฟนิกซ บาริสเทอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดใหความเห็นวา การโอนสิทธิการรับเงินจํานวนดังกลาวมีผลบังคับใช
ตามกฎหมายโดยสมบูรณ และคํ าสั่งอายั ดทรัพย ไมมีผลบั งคับตอ บริษัทเนื่ องจากคําสั่งดัง กลาวจะมีผลบัง คับใชเ ฉพาะกั บ
บริ ษัท CEN กองทุ นแหง หนึ่ ง ซึ่ง เป นโจทก และบริ ษัท ปค นิค อยา งไรก็ต าม บริ ษัท ที่ป รึก ษากฎหมาย ฟนิ ก ซ บาริสเทอร
(ประเทศไทย) จํากัด ไดใหความเห็นตอเรื่องฉอฉลวา รายการรับโอนสิทธิที่บริษัทไดรับนั้นเปนการกระทําโดยสุจริต ถูกตอง
และนิติกรรมการโอนสิทธิมีความสมบูรณ เนื่องจากการโอนสิทธิดังกลาวไดทําขึ้นเปนหนังสือและลูกหนี้ไดยินยอมดวยในการ
โอนดังกล าวแลว ประกอบกับ การพิจารณาการกระทําที่ฉอฉลนั้น เจา หนี้จะตองมีการกลา วโทษและจะตองมีห ลักฐานเพื่ อ
พิสูจนตอศาลใหมีการเพิกถอนการโอนสิทธิที่ทางบริษัท CEN ไดชําระแกบริษัท และหากศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการโอนสิทธิ
ดังกลาว หรือหากศาลมีคําสั่งใหบริษัทตองคืนเงินจากการโอนสิทธิใหกับบริษัท CEN บริษัทจะไดรับผลกระทบเทากับจํานวน
เงินที่ ตองสงคื น ซึ่ งจะสงผลกระทบต อสภาพคลองเงิน สดและกํา ไรสะสมของบริษั ท อยางไรก็ต ามบริษัท สามารถเรีย กรอ ง

1

บริษัท ปคนิค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีภาระหนี้อยูกับสถาบันการเงินตางๆ และปรากฎวาบริษัท ปคนิค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ไดรับผลกระทบจากการที่เจาหนี้ไดทําการอายัด และยึดทรัพยอยางตอเนื่อง 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 ไดออกจากแผนฟนฟูกิจการ หรือถาบริษัทปคนิคทําการฟนฟูไม
สําเร็จ อันเปนเหตุใหบริษัทปคนิคตองเขากระบวนการฟนฟูอีกครั้ง บริษัทสามารถที่จะยืนขอเฉลี่ยหนี้ใหมดังกลาวไดอีกครั้ง
5. ความเสี่ยงจากกลุมผูถือหุนรายใหญมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนในครั้งนี้บริษัท CEN ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
จะยังคงถือหุนในสัดสวนรอยละ 65.12 ของทุนชําระแลว จึงทําใหสามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สําคัญในการ
ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ยกเวนมติพิเศษที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียงไมนอยกวา 3 ใน
4 ของจํานวนหุน ที่เขา ประชุ มและมีสิทธิ ออกเสียง ดังนั้น จึงอาจทําใหผูถือ หุนรายอื่นไมสามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่ อ
ตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนรายใหญเสนอได
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโครงสรางของคณะกรรมการของบริษัทจะพบวา กรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 11
ทาน ซึ่ งเปน กรรมการอิสระจํานวน 4 ทา น คิดเปน ประมาณรอยละ 36.36 ของจํ านวนกรรมการโดยรวม จึง ถือ ได วา การ
บริหารงานมีการถวงดุลอํานาจไดในระดับหนึ่ง
6. ความเสี่ยงจากขอจํากัดของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ปจ จุ บั น บริ ษั ท ได รับ ใบอนุ ญาตประกอบกิ จ การโรงงานจํ า นวน 3 ใบอนุญาตเพื่ อ ทํ า (1) เสาไฟฟ า แรงสู ง
โครงสร างเหล็ กสํ าหรั บสถานี ไฟฟ าย อยและทํ าเสาโทรคมนาคม (2) ชุบ สังกะสี เหล็ กและเหล็ก ทั่ว ไป และ (3) ผลิตระบบ
เครื่องมือลําเลียง และเครื่องกําจัดน้ําเสีย ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่บริษัทไดรับตั้งแตวันที่ 11 กันยายน 2540
เพื่อผลิตเสาไฟฟาแรงสูง โครงสรางเหล็กสําหรับสถานีไฟฟายอยและเสาโทรคมนาคม ไดมีการกําหนดเงื่อนไขการอนุญาตให
ประกอบกิจการโรงงานวา “หามปฏิบัติงานกอนเวลา 7.30 น. และภายหลังเวลา 18.30 น.” และใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานที่บริษัทไดรับตั้งแตวันที่ 17 กันยายน 2540 เพื่อดําเนินการชุบสังกะสีเหล็กรูปพรรณและเหล็กทั่วไป ไดมีการกําหนด
เงื่อนไขการอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานวา “บริษัทตองมีและใชระบบขจัดไอสารเคมีและไอกรดที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการ
ผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ ไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนหรือเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยใกลเคียง
และตองมีและใชระบบขจัดน้ําทิ้งที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปรับคุณภาพน้ําทิ้งทั้งหมดของโรงงาน”
อยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในใบอนุญาตมาโดยตลอด อีกทั้ง บริษัทไม
เคยไดรับการรองเรียนหรือฟองรองจากผลการปฏิบัติงานของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายวาจางผูเชี่ยวชาญอิสระ
เพื่อทําการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางเปนประจํา เพื่อใหแนใจวาผลการดําเนินงานของบริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎเกณฑที่เกี่ยวของไดอยางครบถวน
7. ความเสี่ยงจากการลดลงของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนสามัญของบริษัท CEN
จากการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI
การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI โดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 99,496,000
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จะสงผลใหบริษัท CEN มีสวนแบงกําไรและสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิมลดลงรอย
ละ 28.43 โดยจากการถือหุนรอยละ 90.98 เหลือรอยละ 65.12 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนครั้งแรก ซึ่งเปรียบเสมือนผูถือหุนสามัญของบริษัท CEN มีความเสี่ยงตอการลดลงของ
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สวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงในบริษัท คิดเปนอัตราสวนรอยละ 28.43 เชนกัน อยางไรก็ตาม การนําบริษัทเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAIดังกลาว ไมมีผลตอสถานะการเปนบริษัทจดทะเบียนของบริษัท CEN
อยางไรก็ตาม ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทและบริษัท CEN ไดมีมติใหบริษัทจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวนรวมไมเกิน 28,300,000 หุนหรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 28.44 ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายแกประชาชน
(99,496,000 หุน) ใหแกผูถือหุนทุกรายของบริษัท CEN ตามสัดสวนการถือหุน (Preemptive Right) เพื่อเปดโอกาสใหผูถือ
หุนของบริษัท CEN ใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเพื่อรักษาสิทธิในสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียง
ของผูถือหุนเดิมไดในระดับหนึ่ง
8. ความเสี่ยงจากเงื่อนไขของสัญญาเงินกู
บริ ษั ท ได ทํ า สั ญญาเงิ นกู กั บ ธนาคารพาณิ ช ยใ นประเทศแห ง หนึ่ ง โดยในสั ญญาเงิ น กูดั ง กลา ว ไดกํ า หนด
เงื่อนไขการจายเงินปนผลวาบริษทั จะสามารถจายเงินปนผลไดเมื่อบริษัทไมมีภาระหนี้คางชําระกับธนาคาร (Overdue) และ
ตองแจงใหธนาคารทราบ
จากเงื่อนไขดังกลาวขางตน ทําให กอนที่คณะกรรมการบริษัท จะประกาศจายเงินปนผลจะตองพิจารณาถึ ง
ภาระหนี้ที่คางชําระหรือจะตองแจงใหธนาคารแหงนั้นทราบกอน หรืออาจตองขอผอนผันจากธนาคารกอนหากยังไมชําระหนี้
ที่คาง ซึ่งสงผลใหการจายเงินปนผลของบริษัท ตองมีขั้นตอนมากขึ้นสงผลตอความคลองตัวในการตัดสินใจจายเงินปนผล
ของบริษัท นักลงทุนที่จองซื้อหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ ก็จะไดรับความเสี่ยงที่จะไมไดรับเงินปนผลหากบริษัทไมสามารถเจรจาหรือ
ปฏิบั ติต ามเงื่ อนไขของธนาคารได อย างไรก็ ตาม บริ ษัท คาดวา บริ ษัท นา จะสามารถปฏิบัติ ตามเงื่อ นไขตามสั ญญาเงิน กู
ดังกลาวได
9. ความเสี่ยงดานเงินทุนหมุนเวียน
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทตองมีการสํารองวัตถุดิบลวงหนาเพื่อใชในการผลิตเสาโครงเหล็กและสงมอบ
ใหแกลูกคาตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินคาคงเหลือกอนหักคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาจํานวน
282.04 ลานบาท และมีสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 267.78 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 35.36 ของสินทรัพยรวม สินคา
คงเหลือกอนหักคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาดังกลาวประกอบดวย (1) สินคาอุตสาหกรรม จํานวน 17.15 ลานบาท (2)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 163.94 ลานบาท และ (3) งานระหวางทํา จํานวน 100.95 ลานบาท ดังนั้น หากบริษัทไม
สามารถบริหารจัดการสินค าคงเหลือให หมุนเวี ยนในระดับที่ เหมาะสม อาจสงผลตอการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวีย น และ
สงผลใหสภาพคลองของบริษัทลดลง
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายวางแผนสํารองวัตถุดิบและสํารองสินคาคงเหลือโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ และปริมาณงานที่จะตองสงมอบใหแกลูกคา ซึ่งในระยะเวลาที่ผานมาบริษัทไมไดประสบ
ปญหาเกี่ยวกับสภาพคลอง นอกจากนี้ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงคจะ
นําเงินที่ไดบางสวนเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายการดําเนินธุรกิจในงานโครงเหล็กทั่วไปที่บริษัทคาดวาจะ
เพิ่มสัดสวนของรายไดของบริษัทตอไปในอนาคต

สวนที่ 1 หนา 7

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

10. ความเสี่ยงดานงานโครงการคงเหลือ ที่อาจมีผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัท
โดยลักษณะธุรกิจหลักบริษัทเปนผูรับจางผลิตเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง ตามความตองการของลูกคา
ซึ่งลูกคาสวนใหญจะเปนผูรับเหมาหลักที่ไดรับงานจากหนวยงานไฟฟาของภาครัฐ ซึ่งตั้งแตป 2553 เปนตนมางานโครงการ
ผลิตสายสงไฟฟาแรงสูงขนาด 500 kv ซึ่งเปนรายไดหลักของบริษัท มีปริมาณลดลงอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากความไมชัดเจน
ของนโยบายภาครั ฐ ที่มี ต อการพั ฒ นาสาธารณู ป โภคพื้น ฐานในการผลิต ไฟฟ า ประกอบกั บ ป 2554 เป นช ว งระหว า งการ
เลือกตั้ง ทําใหงานประมูลโครงการติ ดตั้ง โครงเหล็ กสายสง ไฟฟา แรงสูงขนาดใหญมี การเลื่อนออกไป ดังนั้น ในช วงเวลาป
2553 และ ป 2554 บริษัทจึงไดมีการหางานทดแทนเพิ่มขึ้น เชน รับงานผลิตเสาโครงเหล็กที่มีขนาดเล็ก และใชศักยภาพการ
ผลิตของบริษัทที่มีอยูไปขยายงานผลิตเสาโครงเหล็กทั่วไป โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีมูลคางานที่ยังไมสงมอบ
ประมาณ 174.16 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะทําการสงมอบภายในไตรมาส 1 และ 2 ของป 2555 ดังนั้นหากบริษัทไมไดรับงานใน
โครงการใหม จะทําใหบริษัทอาจมีผลกระทบทางดานการเงินอยางมีนัยสําคัญ
อยางไรก็ตามปจจุบัน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดอยูระหวางการคัดเลือกเอกชนในโครงการพัฒนา
ระบบสายสงไฟฟาแรงสูงขนาด 500 kv จาก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมายัง ประเทศไทย มูลคาน้ําหนัก
เหล็กในการผลิตอยูประมาณ 67,500 ตัน โดยโครงการดังกลาวไดแ บงการประมูลออกเปน 4 โครงการยอยหรือที่เรียกว า
โครงการหงสา (รายละเอียดในสว นที่ 2 ขอ 3.2.1 ภาวะอุ ตสาหกรรมโดยรวม หั วขอ โครงการกอ สร างระบบส งไฟฟา ที่อ ยู
ระหวางดําเนินการ) โดยแตละโครงการยอยจะมีน้ําหนักเหล็กในการผลิตอยูประมาณ 17,000 ตัน ทั้งนี้มีผูผลิตเสาโครงเหล็ก
สายสงไฟฟาแรงสูงเพียง 4 รายที่มีคุณสมบัติเปนที่ยอมรับจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ประกอบดวยบริษัทและ
คูแขงอีก 3 ราย โดยทุกโครงการยอ ยมีกําหนดเวลาส งมอบงานที่ใกลเ คียงกันเพื่อใหสามารถจัด สงกระแสไฟฟาได ดังนั้ น
ผูบริหารคาดวาดวยประสบการณที่บริษัทไดดําเนินธุรกิจที่ยาวนานและความสัมพันธที่ดีตอผูรับเหมาหลักอื่นๆ รวมถึงกําลัง
ผลิตที่เพียงพอประกอบกับระยะเวลาในการสงมอบงาน ทําใหบริษัทมีโอกาสที่จะไดรับงานประมูลใน โครงการยอยดังกลาว
11. ความเสี่ยงดานการพึ่งพิงบุคลากรที่สําคัญ
บริษัทประกอบธุรกิจรับผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี ประเภทเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง
เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม งานโครงเหล็กทั่วไป และการใหบริการชุบสังกะสี ซึ่งตองอาศัย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากวิศวกรที่มีประสบการณในการออกแบบและการผลิต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมี
พนักงานในฝายวิศวกรรมจํานวน 23 คน บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวิศวกร และผูชํานาญการ หากบุคลากรดังกลาว
ลาออก อาจเกิดการขาดแคลนบุคลากรที่สําคัญและอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทได
อยา งไรก็ตาม บริษั ทมีน โยบายใหค วามสําคั ญกับ การรัก ษาบุ คลากรใหป ฏิบัติ งานตอเนื่อ งในระยะยาวกั บ
บริษัทโดยบริษัทมี นโยบายจายคาตอบแทนใหอยูในระดับที่สามารถแขงขันไดกับบริษัท อื่นๆ ที่ประกอบธุ รกิจใกลเคียงกั น
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรโดยสงเขาฝกอบรม และสงไปดูงานตางๆ รวมทั้งมีนโยบายใหความสําคัญกั บ
ระบบประเมินผลงานใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานและคาตอบแทนของพนักงาน ซึ่งที่ผานมาบริษัทไมเคยประสบปญหา
การขาดแคลนวิศวกรและผูชํานาญการ
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12. ความเสี่ยงจากการประสบอุทกภัย
ในป 2554 ประเทศไทยประสบกับอุทกภัยครั้งใหญในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคกลาง อุทก
ภัยดังกลาวสงผลใหผูประกอบการเปนจํานวนมากมีคาใชจายในการปองกันหรือซอมแซมสินทรัพยที่ใชในการดําเนินธุรกิจ ซึ่ง
อุทกภัยดังกลาวอาจจะเกิดขึ้นไดอีกในอนาคต หากภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไมมีการจัดเตรียมแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ตาม ถึงแมบริษัทจะตั้งอยูในเขตพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในปที่ผานมา แตบริษัทไดจัดทําแนวปองกันน้ํา
ทวม ซึ่งทําใหบริษัทไมไดรับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งที่ผานมา ประกอบกับลูกคาของบริษัทสวนใหญไมไดรับผลกระทบ
จากอุทุกภัยในครั้งที่ผานมา จึงถือไดวาบริษัทมีความเสี่ยงต่ําจากการประสบอุทกภัย นอกจากนี้ ผูบริหารของบริษัทยังเล็งเห็น
ความสําคัญของการปองกันอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ผูบริหารของบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดทําแนว
ปองกันอุทกภัยถาวรโดยรอบพื้นที่ของบริษัทดวย
13. ความเสี่ยงจากการขั้นคาแรงขั้นต่ํา
ตามมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําเปนวันละ 300 บาทตั้งแตในวันที่ 1
มกราคม 2555 เปนตนไปนั้น ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงตอคาแรงทางตรงซึ่งเปนตนทุนในการผลิตสินคาของบริษัท หากแต
จํานวนบุคคลากรในปจจุบันที่จะไดรับการปรับคาแรงมีจํานวนนอยรายและจํานวนเงินคาแรงรวมที่ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมนั้น จะ
กระทบตอตนทุนในการผลิตเพียงเล็กนอย เนื่องจากตนทุนการผลิตหลักของบริษัทเปนตนทุนที่มาจากวัตถุดิบ ดังนั้นการปรับ
ขึ้นคาแรงขั้นต่ําจึงไมสงผลกระทบอยางเปนนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษัทแตอยางใด นอกจากนี้จากมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ที่มีมติอนุมัติใหเลื่อนกําหนดปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําวันละ 300 บาท จากวันที่ 1
มกราคม 2555 เปนวันที่ 1 เมษายน 2555
14. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยูระหวางการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย MAI
บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบการยื่นคําขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพย MAI ใหพิจารณารับ
หุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยมีบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด
(มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลวพบวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะ
สามารถเข า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรัพ ย MAI ได ตามข อ บัง คั บ ของตลาดหลั กทรั พ ย แห ง ประเทศไทย เรื่ อ ง การรั บ
หลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ” พ.ศ.2546 ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย บริษัท
จะตองมีผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 300 ราย ถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว อยางไรก็ดีบริษัทยังคงมี
ความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย MAI ใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยง
เกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนสามัญของบริษัทในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนสามัญตาม
ราคาที่คาดไว หากหุนสามัญของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI ได
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ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
รายได
โดยในป 2551 –2554 บริษัทมีรายไดรวมจํานวน 612.77 ลานบาท 732.97 ลานบาท 444.72 ลานบาท และ
637.40 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2552 บริษัทมีรายไดรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 19.62 หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นจํานวน 120.20
ลานบาทจากป 2551 สาเหตุหลักมาจากรับรูรายไดผลิตเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงจากโครงการ TL247 ซึ่งเปนโครงการ
ขนาดใหญที่ตอเนื่องมาจากป 2551 สําหรับรายไดรวมป 2553 มีการปรับตัวลดลงในอัตรารอยละ 39.33 หรือปรับตัวลดลง
จํานวน 288.25 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไมไดรับงานประมูลผลิตเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงที่มีมูลคางานมาก งาน
ผลิตเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงที่บริษัทรับงานและสงมอบในป 2553 สวนใหญเปนงานประมูลผลิตเสาโครงเหล็กสาย
สงไฟฟาแรงสูงที่มีมูลคาขนาดเล็กกวา แตมีความซับซอนในการผลิต ดังนั้นจึงมีอัตรากําไรขึ้นตนที่มากกวา ประกอบกับบริษัท
ไดมีก ารรั บงานโครงการในสวนผลิต เสาโครงเหล็ กสถานีไ ฟฟาย อยเพิ่มขึ้ นจากป 2552 สํา หรับ ป 2554 รายไดรวมปรับตั ว
เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 43.33 จากป 2553 เนื่องจากบริ ษัทไดมี การรับ รูรายไดที่เพิ่มขึ้ นจากการผลิต เสาโครงเหล็ กสายส ง
ไฟฟาแรงสูงจากโครงการ TL250 แตมีกําไรขั้นตนเพียงเล็กนอยและงานเสาโครงเหล็กทั่วไปที่มีการขยายตัวสูงในป 2554 แตมี
อัตรากําไรขั้นตนที่สูงกวางานผลิตอื่นๆ ทําใหอัตราคาเฉลี่ยกําไรขั้นตนของบริษัทมีการปรับตัวลดลงจากป 2553 แตอยางไรก็ดี
อัตรากําไรขั้นตนสําหรับป 2554 สูงกวาเมื่อเปรียบเทียบจากป 2552 สวนงานเสาโครงเหล็กโทรคมนาคม และรายไดจากการ
ขายสินคาอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีการฟนตัว ประกอบกับบริษัทมีรายไดจากการโอน
กลับคาเผื่อหนี้สงสั ยจะสูญจากลูกหนี้ การคาบริษัท ปค นิค จํานวน 11.51 ลานบาท และรายไดจากการโอนกลับคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเงินมัดจําจาย จํานวน 0.08 ลานบาท ทั้งนี้รายไดของบริษัทประกอบไปดวย
(1)

รายไดจากการรับจางและงานโครงการ
รายไดจากการรับผลิตเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง ยังคงเปนรายไดหลักของบริษัทซึ่งในชวง
ป 2551 - 2552 รายได อยูในสั ดสวนรอยละ 70.98 และ รอ ยละ 83.00 ของรายได รวมตามลําดั บ สําหรับป 2553 – 2554
รายไดจากการรับผลิตเสาโครงเหล็กลดลงอยูในสัดสวนรอยละ 59.79 และ รอยละ 47.91 ของรายไดรวมตามลําดับ สาเหตุ
เนื่องมาจากงานประมู ลขนาดใหญจากภาครั ฐในชวงป 2553 เป นตนมามีจํ านวนนอยลงอันเนื่องมาจากการชะลอพัฒนา
โครงการของภาครัฐ ทําใหบริษัทไปเนนโครงการที่มีขนาดเล็กกวาแตมีความซับซอนในการผลิต สําหรับป 2554 รายไดจาก
การผลิตเสาโครงเหล็กไฟฟาแรงสูงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป 2553 เนื่องจากบริษัทมีการรับรูรายไดสวนใหญจากโครงการที่
ทําตอเนื่องจากป 2553
รายไดจากการรับผลิตเสาโครงเหล็กโทรคมนาคมในชวงป 2551 – 2554 รายไดอยูในสัดสวนรอย
ละ 13.21 รอยละ 2.73 รอยละ 4.24 และ รอยละ 7.44 ของรายไดรวมตามลําดับ สาเหตุหลักมาจากนโยบายของภาครัฐที่
พยายามจะผลั กดั น ระบบสื่อ สาร 3 จี ทํ าให บริ ษั ท โทรคมนาคมภาคเอกชนตา งๆ ได ชะลอการลงทุ น ในตั วเสาโครงเหล็ ก
โทรคมนาคมเพื่อดูความชัดเจนของระบบ 3 จี สําหรับป 2554 เริ่มมีการขยายเครือขายสัญญาณเสาโทรคมนาคมหลังจากที่ได
มีการชะลอการลงทุนในปกอนๆ โดยเฉพาะจาก บมจ. ทรูคอร ปอเรชั่ น (TRUE) และ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่ น
(DTAC)
รายไดจากการรับผลิตเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอยในชวงป 2551 – 2554 รายไดอยูในสัดสวน
รอยละ 3.24 รอยะ 7.01 รอยละ 19.45 และ รอยละ 12.14 ของรายไดรวมตามลําดับ ในชวงระหวางป 2551 – 2553 รายได
จากการรับผลิตเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟาย อยมี การเติ บโตเพิ่ม ขึ้น เนื่ องจากการสนับสนุน จากภาครัฐ เช น การไฟฟา สว น
ภูมิภาคมีนโยบายใหสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) แกผูผลิตไฟฟารายเล็กมาก (VSPP) เพื่อดึงดูดใหมีการลงทุนในสวน
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การผลิตไฟฟาของภาคเอกชน สําหรับป 2554 รายไดจากการรับผลิตเสาโครงเหล็กมีการปรับตัวลง เนื่องจากมีการแขงขันใน
ดานราคาสูงขึ้น บริษัทจึงรับงานโครงการประเภทอื่นที่มีกําไรสูงกวา
รายไดจากการรับผลิ ตโครงเหล็กทั่ว ไปในชวง 2551 – 2554 รายไดอ ยูในสัดสว นรอ ยละ 1.80
รอยละ 0.71 รอยละ 1.84 และรอยละ 20.21 ของรายไดรวมตามลําดับ ป 2554 รายไดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
เนื่องจากบริษัทมีความพยายามที่จะสรางรายไดจากการรับผลิตโครงเหล็กทั่วไปใหเทียบเทากับรายไดจากการรับผลิตเสาโครง
เหล็ ก โทรคมนาคม บริ ษั ท เล็ ง เห็ น ความต อ งการของกลุ ม ลู ก ค า นี้ มี ค วามเติ บ โต และเป น ลั ก ษณะงานที่ บ ริ ษั ท สามารถ
ตอบสนองลูกคากลุมนี้ไดดีกวาคูแขง อยาไรก็ดีรายไดสวนใหญนั้นมาจากบริษัท อีเอ็มซี ซึ่งเปนบริษัทที่มีความเกี่ยวของกัน
โดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกัน ไดวาจางใหบริษัทผลิตเสาโครงเหล็กทั่วไป
รายไดคาบริการชุบสังกะสีคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 1.88 -4.62 ของรายไดรวมในชวงป
2551 – 2554 ซึ่งโดยปกติรายไดคาบริการชุบสังกะสีจะอยูระดับประมาณ 20 ลานบาทตอป สวนในป 2552 รายไดคาบริการ
ชุบสังกะสีมีการปรับตัวลดลงสาเหตุเกิดจากการปดบอชุบสังกะสีเพื่อการปรับปรุง และรายไดคาบริการชุบสังกะสีมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นหลังจากการเปดบอชุบสังกะสีในป 2553
(2)
บริษั ทมี รายได จากการขายสิ นค าอุ ตสาหกรรมประเภท โซ เฟ อง มอเตอร และเกีย รตา งๆ ที่ มี
คุณภาพสู ง ซึ่ง บริ ษั ทนํ าเขา ผลิ ตภั ณฑดั งกลา วจากประเทศอั งกฤษและประเทศเยอรมั น คิด เป นสั ดส ว นประมาณร อยละ
1.74 – 3.31 ของรายไดรวมในชวงระหวางป 2551 – 2554 รายไดจากการขายสินคาอุตสาหกรรมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
สาเหตุหลักมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งนี้รายไดจากการขายสินคาอุตสาหกรรมเปนการใหบริการแกลูกคา
เดิมของบริษัทซึ่งจะมีคําสั่งซื้อตามความตองการของลูกคา
(3)
รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดจากการขายซิงคเม็ด ซิงคฝุน ซิงคดรอส รายไดจากการขายเศษ
เหล็ก ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน และรายไดอื่นๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.92 – 6.74 ของรายไดรวม โดย
รายไดอื่นที่สําคัญ คือ รายไดจากการขายซิงคเม็ด ซิงคฝุน ซิงคดรอส ซึ่งเปนผลพลอยไดจากงานบริการชุบสังกะสีและรายได
จากการขายเศษเหล็กเปนผลพลอยไดจากการรับผลิตเสาโครงเหล็กของบริษัท สําหรับป 2554 บริษัทมีรายไดจากการโอน
กลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคา บริษัท ปคนิค จํานวน 11.51 ลานบาท
บริษัทมีเปาหมายที่จะเปนผูนําในการรับผลิตเสาโครงเหล็กประเภทเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง เสาโครง
เหล็ กโทรคมนาคม เสาโครงเหล็ ก สถานี ไฟฟ าย อ ย และ โครงเหล็ กทั่ ว ไป โดยรั กษามาตรฐานผลิ ต ภัณฑ ของบริ ษั ทอย า ง
ตอเนื่อง และมีการบริหารงานที่มีมาตรฐานและโปรงใส เพื่อใหเปนที่ยอมรับของลูกคา โดยในป 2554 บริษัทมีเปาหมายที่จะ
เพิ่มรายไดจากโครงเหล็กทั่วไปใหเทียบเทารายไดจากเสาโครงเหล็กโทรคมนาคม และ เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย
ตนทุนจากการรับจางและงานโครงการ
สําหรับป 2551 - 2554 บริษัทมีตนทุนการรับจางและงานโครงการจํานวน 541.79 ลานบาท 662.53 ลานบาท
351.51 ลานบาท และ 542.48 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 95.31 รอยละ 94.81 รอยละ 87.87และรอยละ 93.18
ของรายไดรวมจากการรับจ างและงานโครงการตามลํ าดับ โดยตนทุ นจากการรับ จางและงานโครงการประกอบไปด วย ค า
วัตถุดิบ คาเงินเดือนและคาแรง คาเสื่อมราคา และ คาใชจายในการผลิตอื่นๆ ซึ่งคาวัตถุดิบเปนคาใชจายหลักสําหรับตนทุน
จากการรับจางและงานโครงการซึ่งอยูในอัตราเฉลี่ยรอยละ 79.19
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สําหรับป 2551 และ ป 2552 คาวัตถุดิบอยูในอัตรารอยละ 82.75 และ 81.70 ของตนทุนรวมจากการรับจาง
และงานโครงการ ซึ่งสัดสวนคาวัตถุดิบไมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
สําหรับป 2553 และ 2554 คาวัตถุดิบลดลงมาอยูที่รอยละ 78.70 และ 73.52 ของตนทุนรวมจากการรับจาง
และงานโครงการตามลํ าดับ เนื่อ งจากโครงการที่ บริษั ทไดม าเป นโครงการขนาดที่เ ล็ก กวา ป 2551 และ ป 2552 จึ งทํ าให
สัดสวนวัตถุดิบที่จะตองใชในโครงการตอตนทุนจากการรับจางและงานโครงการลดลงตามขนาดของโครงการที่บริษัทไดรับ
วาจาง แตไปเพิ่มสัดสวนคาเงินเดือนและคาแรง
สําหรับ วัตถุดิบ หลักจะประกอบไปดว ย เหล็ก สัง กะสี และ ซึ่ง ในชวงระหว างป 2551 - 2554 ปริมาณมูลค า
เหล็กและสังกะสีอยูในอัตราเฉลี่ยรอยละ 71.84 – 80.15 และ รอยละ 11.09 – 14.85 ของมูลคาวัตถุดิบรวมทั้งหมดตามลําดับ
ตนทุนขายสินคาอุตสาหกรรม
สําหรับป 2551 - 2554 บริษัทมีตนทุนขายสินคาอุตสาหกรรมจํานวน 10.87 ลานบาท 8.55 ลานบาท 9.30 ลาน
บาท และ 12.38 ลานบาท หรือคิ ดเปน สัดสว นรอยละ 1.77 รอยละ 1.17 รอ ยละ 2.09 และ ร อยละ 1.96 ของรายไดรวม
ตามลําดับ
คาใชจายในการขายและบริหาร
สําหรับป 2551 - 2554 คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 4.87-6.82
ของรายได รวม โดยส วนประกอบคา ใช จา ยในการขายและคา ใช จา ยในการบริ หาร ซึ่ง ประกอบไปดว ย คา ใช จา ยเกี่ย วกั บ
บุคลากร คาธรรมเนียมที่ปรึกษา คาเชา และ คาไฟฟา น้ําประปาและโทรศัพท เปนหลัก
- คาใชจายในการขายประกอบดวยคานายหนาในการขายสินคาอุตสาหกรรมและคาบริการชุบสังกะสีซึ่งใน
ระยะเวลา 3 ปที่ผานมาคาใชจายในการขายมีการปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทเปนที่รูจักดีในกลุมลูกคาและ
โดยหลักไมไดพงึ่ พาพนักงานขายในการหารายได
- ในระยะเวลา 4 ปที่ผานมาคาใชจายหลักการบริหารนั้นมาจาก คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร และคาธรรมเนียม
ที่ป รึ ก ษาทั้ ง นี้ ค า ใช จา ยที่ เ กี่ ย วกั บ บุ ค ลากรมี ก ารปรั บ ตั ว ลดลงเนื่ อ งจากมี ก ารจั ดกลุ ม บุ ค ลากรบางทา นไปอยู ใ นรายการ
คาตอบแทนผูบริหาร รวมไปถึงคาธรรมเนียมที่ปรึกษาที่ลดลงในป 2553 สาเหตุหลักเนื่องจากการที่บริษัทไดมีการยกเลิกการ
ชําระคาบริหารจัดการที่บริษัทจายใหแกบริษัท CEN รายปเพื่อที่จะไมใหมีรายการที่เกี่ยวโยง กอนที่บริษัทจะเสนอขายหุนตอ
ประชาชนทั่วไป สําหรับป 2554 คาใชจายในการขายและบริหาร ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของป 2553
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได และกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ป 2551 บริษั ทมี ขาดทุ นก อนตน ทุน ทางการเงิ นและภาษี เงิ นไดจํ านวน 51.37 ล านบาท เมื่ อหั กต นทุ นทาง
การเงินจํานวน 6.42 ลานบาท และภาษีเงินไดจํานวน 0.90 ลานบาท สงผลใหบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 58.69 ลานบาท
สาเหตุหลักสําคัญที่ทําใหบริษัทมีขาดทุนสุทธิเนื่องจากการตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงและประมาณการผลขาดทุนที่คาดวา
จะเกิดขึ้นจากโครงการที่ไดกลาวไวขางตนจํานวน 67.07 ลานบาท
ป 2552 บริษัทมีกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดจํานวน 16.91 ลานบาท เมื่อหักตนทุนทางการเงิน
จํานวน 3.52 ลานบาท สงผลใหบริษัทมีผลกําไรสุทธิ 13.39 ลานบาท สาเหตุที่กําไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้น เปนผลมาจากการ
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ที่ราคาเหล็กกลับเขาสูภาวะปกติและมีปริมาณงานมากพอรองรับเพื่อลดตนทุนซึ่งงานสวนใหญเปนโครงการตอเนื่องจากป
2551
ป 2553 บริษัทมีกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดจํานวน 43.37 ลานบาท เมื่อหักตนทุนทางการเงิน
จํานวน 2.05 ล านบาท สง ผลใหบ ริษัท มีผลกําไรสุท ธิ 41.32 ลานบาท โดยสาเหตุหลั กมาจากการที่บ ริษั ทสามารถบริ หาร
จัดการตนทุนการผลิตเสาโครงเหล็กไดดีสําหรับขนาดโครงการที่มีขนาดเล็กถึงกลางและราคาประมูลโครงการดังกลาวที่บริษัท
ไดรับเปนโครงการที่มีกําไรขั้นตนสูง นอกจากนี้ในป 2553 บริษัทมีการสงมอบโครงการ TL 249 ซึ่งโครงการดังกลาวมีการ
เจรจาในชวงปลายป 2551 โดยในชวงที่เสนอราคานั้น ราคาเหล็กในตลาดยังอยูในระดับสูง และเมื่อโครงการไดเริ่มการผลิต
ในชวงปลายป 2552 และสงมอบในป 2553 ราคาเหล็กไดมีการปรับตัวลดลงทําใหตนทุนการผลิตลดลง อันเปนผลใหกําไร
ขั้นตนและกําไรสุทธิในป 2553 เพิ่มขึ้นจากป 2552
ป 2554 บริษัทมีกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดจํานวน 41.86 ลานบาท เมื่อหักตนทุนทางการเงิน
จํานวน 5.65 ลานบาท และภาษีเงินไดจํานวน 5.27 ลานบาท สงผลใหบริษัทมีผลกําไรสุทธิ 30.94 ลานบาท โดยสาเหตุหลัก
มาจากรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการการรับจางและงานโครงการ ประกอบกับบริษัทมีรายไดจากการโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของลู กหนี้ การคาบริ ษัท ปคนิ ค จํ านวน 11.51 ลา นบาท ดั งนั้น หากไมรวมรายได จากการโอนกลับค าเผื่อ หนี้สงสัย จะสู ญ
ดังกลาว บริษัทจะมีกําไรสุทธิจํานวน 19.43 ลานบาท
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - 2554 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 721.15 ลานบาท 577.07 ลานบาท 633.47
ลานบาท และ 757.39 ลานบาทตามลําดับ เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจรับจางผลิต และใหบริการชุบสังกะสีแกลูกคาทั่วไป
รวมถึงจําหนายสินคาอุตสาหกรรม ดังนั้น สินทรัพยที่สําคัญสวนใหญจะอยูในรูปของสินคาคงเหลือ ลูกหนี้การคา และที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) สินคาคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - 2554 บริษัทมีสินคาคงเหลือ-สุทธิจํานวน 409.38 ลาน
บาท 218.93 ลานบาท 290.21 ลานบาท และ 267.78 ลานบาทตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 56.77 รอยละ 37.94
รอยละ 45.81 และรอยละ 35.36 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ และมีระยะเวลาในการขายสินคาเฉลี่ย 282 วัน 187 วัน 269
วัน และ 232 วันตามลําดับ ซึ่งโดยปกติแลวระยะเวลาในการสงมอบงานเฉลี่ยอยูที่ 270 – 280
(2) ลูกหนี้การคา-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - 2554 บริษัทมีลูกหนี้การคา-สุทธิ จํานวน 46.04 ลาน
บาท 100.17 ลานบาท 113.82 ลานบาท และ 251.57 ลานบาทตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.38 รอยละ 17.36
รอยละ 17.97 และ 33.21 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ และมีระยะเวลาการเก็บหนี้สินเฉลี่ยประมาณ 29 วัน 42 วัน 100 วัน
และ 108 วันตามลําดับ ซึ่งนโยบายของบริษัทใหสินเชื่อแกลูกคาระยะเวลา 30 – 60 วัน
(3) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ไดแก ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ เครื่องใชสํานักงานและ ยานพาหนะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - 2554 บริษัท มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ จํานวน 131.35 ลานบาท 182.71 ล านบาท
188.58 ลานบาท และ 190.54 ลานบาทตามลําดับ โดยเฉลี่ยมูลคาที่ดินมีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 89 ของมูลคารวมที่ดิน อาคาร
และอุปกรณในระยะเวลา 4 ปที่ผานมา
หนี้สิน
สําหรับป 2551 - 2554 หนี้สินรวมของบริษัท มีจํานวน 261.55 ลานบาท 132.22 ลานบาท 164.83 ลานบาท
และ 301.77 ลานบาท ตามลํ าดับ โดยหนี้สินที่สําคัญ ไดแก เจาหนี้การคา และเงินเบิกเกินบัญชีแ ละเงินกูยืมระยะสั้นจาก
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สถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 – 2554 บริษัทมีเจาหนี้การคาและเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินรวมมีจํานวน 54.50 ลานบาท 79.14 ลานบาท 112.41 ลานบาท และ 227.80 ลานบาท ซึ่งสาเหตุหลักหนี้สิ้นที่
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในป 2554 บริษัทไดมีการตั้งสํารองบําเหน็จพนักงาน ภายใตโครงการผลประโยชนของพนักงานจํานวน
29.05 ลานบาท เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นจํานวน 62.16 ลานบาท และการใชวงเงินสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจํานวน 53.23 ลานบาท เพื่อ
นําไปซื้อวัตถุดิบเหล็กสํารองไวสําหรับโครงการเสาโครงเหล็ก
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - 2554 สวนของผูถือหุนของบริษัทมีจํานวน 459.60 ลานบาท 444.85 ลานบาท
468.63 ล า นบาท และ 455.63 ล า นบาทตามลํ า ดั บ ณ สิ้ น ป 2551 สว นของผู ถือ หุ น มี ก ารปรั บ ตั ว ลดลงจํ า นวน 93.76
เนื่องมาจากผลการดําเนินงานที่ขาดทุนจํานวน 58.69 ลานบาท และจากการปรับปรุงการดอยคาของที่ดินในปกอนๆ จํานวน
35.06 ลานบาท
ณ สิ้นป 2552 บริษัทมีสวนของผูถือหุนจํานวน 444.85 ลานบาท โดยบริษัทไดทบทวนการตีราคาที่ดินใหมจากผู
ประเมินราคาอิสระในเดือนกรกฎาคม 2552 มีผลทําใหมีการปรับปรุงตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้นโดยบันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคา
ที่ดินมีมูลคาเพิ่มขึ้นจํานวน 52.36 ลานบาท นอกจากนี้ในปเดียวกัน บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหุนกูแปลงสภาพเปน
หุนกู และไดไถถอนคืนหุนกูกอนครบกําหนดจํานวน 80.50 ลานบาท จากบริษัท CEN ประกอบกับบริษัทมีผลการดําเนินงานที่
มีกําไรจํานวน 13.39 ลานบาท จึงมีผลทําใหสวนของผูถือหุนปรับตัวลดลงจํานวน 14.75 ลานบาท
ณ สิ้นป 2553 บริษัทมีสวนของผูถือหุนจํานวน 468.63 ลานบาท โดยบริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 41.32 ลานบาท
และไดจายปนผลใหกับผูถือหุนจํานวน 17.54 ลานบาท อันเปนผลทําใหสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจํานวน 23.78 ลานบาท
ณ สิ้นป 2554 บริษัทมีสวนของผูถือหุนจํานวน 455.63 ลานบาท โดยบริษัทมีกําไร 30.94 ลานบาท และเมื่อหัก
ภาระผูกผันของโครงการผลประโยชนพนักงานจํานวน 26.41 ลานบาท และเงินปนผลที่ใหกับผูถือหุนจํานวน 17.54 ลานบาท
อันเปนผลทําใหสวนของผูถือหุนปรับตัวลดลงจํานวน 13.01 ลานบาท
ขอมูลสรุปของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ณ วัน ที่ 15 พฤศจิกายน 2553 บริษัทมี ทุนจดทะเบี ยน 350,000,000 บาท แบงออกเป นหุนสามัญ จํานวน
350,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีทุนชําระแลว 250,504,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
และผูถือหุนเดิมรายบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท CEN”) มีความประสงคที่จะเสนอขาย
หุ น ต อ ประชาชนภายหลั ง ได รั บ อนุ มั ติ จ ากสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย จํ า นวนรวม
99,496,000 หุน และบริษัทจะดํา เนินการนํา หุนสามัญทั้ งหมดของบริษัทเขาเปนหลักทรั พยจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย
MAI รายละเอียดดังนี้
ผูเสนอขาย
ประเภทหุนที่เสนอขาย
มูลคาที่ตราไว
จํานวนหุนที่เสนอขาย

:
:
:
:

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
1 บาทตอหุน
99,496,000 หุน คิดเปนรอยละ 28.43 ของหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้
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เสนอขายตอ

:

ราคาเสนอขาย
มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย

:
:

(1)

จํานวนไมเกิน 28,300,000 หุน เสนอขายตอผูถือหุนเดิม
ของบริษัท CEN ในอัตราสวน 17.8656 หุนเดิมของ CEN
ตอ 1 หุน ของบริษัท (กรณีมีเศษใหปดทิ้ง) ในกรณีที่มีหุน
เหลือจากการใชสิทธิจองซื้อของผูถือหุนเดิมของ CEN ให
นําหุนที่เหลือดังกลาวเสนอขายตอประชาชนทั่วไป
(2) จํานวน 71,196,000 หุน เสนอขายตอประชาชน
1.80 บาทตอหุน
179,092,000 บาท

บริษัทมีวัตถุประสงคทจี่ ะนําเงินที่ไดจากการขายหุนสามัญครั้งนี้ภายหลังจากหักคาใชจายไปใชดังนี้ (1) ใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท จํานวน 122.63 ลานบาท (2) ใชจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ จํานวน 50.00
ลานบาท
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหัก
ภาษีเงินไดนิติบุคคล หากการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ อยางไร
ก็ตาม บริษัทอาจกําหนดใหมีการจายเงินปนผลในอัตรานอยกวาอัตราที่กําหนดขางตนได หากบริษัทมีความจําเปนที่จะตอง
นําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัท
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
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