บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

1.

ปจจัยความเสี่ยง

1.1

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบที่สําคัญ

บริ ษั ท ประกอบธุรกิ จ หลั กคื อ การรั บ ผลิ ตและจํ าหน า ยเสาโครงเหล็ ก ชุบ สั ง กะสีป ระเภทเสาโครงเหล็ก สายส ง
ไฟฟาแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม และงานโครงเหล็กทั่วไป โดยมีวัตถุดิบที่สําคัญ ไดแก
เหล็ก และสังกะสี โดยคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 71.84 – 80.15 และ รอยละ 11.09 – 14.85 ของมูลคาวัตถุดิบรวม
ในชวงป 2551 – 2554 ทั้งนี้บริษัทไดสั่งซื้อเหล็กและสังกะสีจากผูจัดจําหนายภายในประเทศ แตเนื่องจากราคาเหล็กและ
สังกะสี มีการเปลี่ย นแปลงตามอุ ปสงคแ ละอุปทานของผูผลิต และผูใ ชเหล็ก และสัง กะสีทั่ว โลก ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงราคา
ดังกลาวจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอรายได ตนทุน และอัตรากําไรขั้นตนของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากเกิดกรณี
ที่บ ริ ษั ทไม สามารถปรับ ราคาขายสิน ค า ไดเ พิ่ ม ขึ้ นตามราคาวั ตถุ ดิ บ ที่ มีก ารปรับ ตั ว สู งขึ้ น ได ซึ่ ง ในป 2551 บริ ษัท ได รับ
ผลกระทบจากการปรั บเพิ่ม ขึ้น ราคาเหล็ ก ทํา ใหต นทุ นการผลิต โครงการเสาโครงเหล็ กปรั บตั วสู งขึ้ น เป น เหตุใ หผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในปดังกลาว มีผลขาดทุน 58.69 ลานบาท
ทั้งนี้ ราคาเหล็กและสังกะสีป 2551-2554 สามารถแสดงไดดังนี้
บาท/กิโลกรัม

ราคาซื้อเหล็ กฉากภายในประเทศ
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกลาว โดยการกําหนดราคาขายในงานโครงการตางๆ ใหมี
สวนตา งกํ าไรในระดั บที่จ ะสามารถรองรับ การเปลี่ย นแปลงของราคาวัตถุ ดิบ ได ในระดับ หนึ่ ง ซึ่งหากราคาวัต ถุดิ บมี การ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญหรือมีความผันผวนจนผิดปกติ บริษัทยังมีความเสี่ยงดังกลาวอยู ซึ่งบริษัทตองยอมรับความ
เสี่ยงดังกลาวเนื่องจากการกําหนดราคาขายในแตละโครงการบริษัทจะตองพิจารณาถึงภาวการณแขงขันประกอบดวย อีกทั้ง
บริษัทมีนโยบายที่จะจองและสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็กสํารองเมื่อบริษัทไดรับงานการผลิตอยางเปนทางการเพื่อลดความเสี่ยงของ
ราคาเหล็กที่ผันผวน
นอกจากนี้ บริษัทไดติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอยางใกลชิดเพื่อประเมินสถานการณและแนวโนมราคา
วัตถุดิบเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจกําหนดราคาขายในการผลิตเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี ตลอดจนวางแผนสั่งซื้อ
และบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังใหมีความเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงการบริหารการผลิตอยางตอเนื่องเพื่อควบคุม
ตนทุนการผลิตใหอยูในระดับที่เหมาะสมก็จะชวยใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงดังกลาวได
1.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจ ัดจําหนายวัตถุดิบและผูผลิตวัตถุดิบที่สําคัญ

เหล็กและสังกะสีเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตเสาโครงเหล็กชุบสังกะสีของบริษัท ปจจุบัน บริษัทไดมีการสั่งซื้อ
วัตถุดิบประเภทเหล็กจากผูจัดจําหนายจํานวนหลายราย อยางไรก็ตาม ในป 2551-2554 บริษัทไดจัดซื้อวัตถุดิบเหล็กจาก
บริษัท อุดมโลหะกิจ (1975) จํากัด ซึ่งเปนผูจัดจําหนายเหล็กและไมมีความเกี่ยวของกับบริษัท คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.78
รอยละ 17.03 รอยละ 29.60 และรอยละ 19.54 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวมตามลําดับ เนื่องจากที่ผานมานั้นบริษัทดังกลาว
สามารถจัดหาปริมาณเหล็กและประเภทของเหล็กไดตามที่บริษัทตองการและราคาซื้อที่เหมาะสมมาโดยตลอด ซึ่งผูผลิต
เหล็ก ที่ผูจั ดจําหนายนํามาจําหนายตอใหบริษั ทที่สําคัญ คือ บริษั ท เหล็กสยามยามาโตะ จํากั ด ดั งนั้น หากบริษัท ผูผลิ ต
ดังกลาวไมสามารถดํารงสถานะในการผลิตเหล็ก ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการผลิตของบริษัท นอกจากนี้ ในแตละปบริษัทได
จัดซื้อสังกะสีทั้งหมดมาจากบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูผลิตสังกะสีเพียงรายเดียวของประเทศ บริษัทจึง
อาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายเหล็กและสังกะสีรายดังกลาว และอาจขาดแคลนเหล็กและสังกะสีในกรณีที่ผูจัด
จําหนายรายดังกลาวไมสามารถจัดสงวัตถุดิบใหแกบริษัทไดตามกําหนด และบริษัทไมสามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหลงอื่นเขา
มาทดแทนไดทันแผนการผลิตสินคาตามที่ไดรับคําสั่งจากลูกคา
อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการติดตามประเมินสถานการณโดยใกลชิด และมีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบลวงหนา
ประกอบกับบริษัทไดมีการสั่งซื้อเหล็กจากผูจัดจําหนายหลายรายเปนเวลานานและไมเคยมีการคางชําระคาสินคา สงผลให
บริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจําหนายเหล็ก อีกทั้งในอดีตบริษัทไดนําเขาเหล็กจากตางประเทศโดยตรง ซึ่งหากโรงงาน
ของผูผลิตเหล็กในประเทศเกิดประสบปญหาอันเปนผลทําใหบริษัทเกิดปญหาในการสรรหาวัตถุดิบประเภทเหล็ก บริษัทก็ยัง
สามารถที่นําเขาเหล็กจากตางประเทศเองได และในอดีตที่ผานมา บริษัทยังไมเคยประสบปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ทําให
บริษัทเชื่อมั่นวาจะไมไดรับผลกระทบหรือความเสียหายใดๆ ในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายเหล็กดังกลาว สําหรับใน
กรณีที่ปริมาณสังกะสีภายในประเทศขาดแคลน บริษัทสามารถสั่งซื้อสังกะสีมาจากตางประเทศได
1.3

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคา

การดําเนินธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทจะรับงานจากผูรับเหมาหลักที่สามารถชนะการประมูลจากหนวยงานราชการ
เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) การไฟฟานครหลวง(“กฟน.”) การไฟฟาสวนภูมิภาค(“กฟภ.”) เปนตน
โดยที่ผานมาในชวงป 2551-2553 ลูกคาหลักของบริษัท คือ J-Power System Corporation (บริษัทในประเทศญี่ปุนและไม
มีความเกี่ย วของกับบริษัท) โดยเปนรายไดจากการจําหนายเสาโครงเหล็กสายสง ไฟฟาแรงสูง จํานวน 206.01 ลานบาท
สวนที่ 2 หนา 3

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

606.60 ลานบาท และ 161.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.62 รอยละ 82.76 และรอยละ 36.23 ของรายไดรวมตามลําดับ
นอกจากนั้น ในป 2551 บริษัทมีรายไดจากการจําหนายเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงใหกับบริษัท ไทยซูมิเดนเอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด (บริษัทในกลุมของบริษัท J-Power System Corporation – สาขาประเทศไทย และไมมีความเกี่ยวของกับบริษัท)
จํานวน 228.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 37.36 ของรายไดรวมในป 2551 ซึ่งเห็นไดวารายไดของบริษัทมากกวารอยละ 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 จึงกลาวไดวาบริษัทมีการพึ่งพิง
ลูกคารายดังกลาวเปนอยางมาก ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงในดานรายไดหากลูกคารายดังกลาวไมไดรับงานการประมูลหรือ
ไดรับงานประมูลแตไมไดใหงานกับบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทเปนผูป ระกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี โดยเฉพาะเสาโครงเหล็กสายสง
ไฟฟาแรงสูง และเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอ ย ที่ไดคุณภาพมาตรฐานมามากกวา 30 ป บริษัท ยังไดรับจา งใหผลิตและ
จําหนายเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงใหกับผูรับเหมาหลักรายอื่นอีกจํานวน 2 รายที่รับงานกอสรางระบบสงไฟฟาใหกับ
กฟผ. ดังนั้นแมปจจุบันบริษัทจะมีลูกคาจํานวนนอยรายในสวนของการผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง
แตบริษัทมีนโยบายที่จะกระจายแหลงที่มาของรายไดโดยไดมุงเนนที่จะรับงานโครงเหล็กทั่วไป ซึ่งเปนงานสวนหนึ่งของการ
กอสรางอาคารตางๆ ซึ่งจะไดรับผลดีจากการขยายตัวของธุรกิจกอสราง และงานเสาโครงเหล็กโทรคมนาคมที่จะไดรับผลดี
จากการเปลี่ย นแปลงระบบการสื่ อ สารผ า นโทรศั พ ทเ คลื่ อนที่ ระบบ 3G ซึ่ง ผู ป ระกอบการโทรคมนาคมบางรายมี ค วาม
จําเปนตองเพิ่มจํานวนเสาโครงเหล็กโทรคมนาคมเพื่อใหสอดคลองกับการขยายตัวธุรกิจ
1.4

ความเสี่ยงจากการไดรับชําระหนีต้ ามขอตกลงโอนสิทธิ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท CEN”) (เดิมชื่อบริษัท
อีสเทิรนไวร จํากัด (มหาชน)) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท ในสัดสวนรอยละ 90.98 (ณ วันที่ 25 เมษายน 2550 จนถึง
ปจจุบัน) และบริษัท ปคนิค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ปคนิค”)1 ไดทําบันทึกเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุนของบริษัท
เอ็นเนซอล จํากัด (“บริษัท เอ็นเนซอล”) เพื่อโอนสิทธิการรับเงินคาหุนเปนจํานวนทั้งสิ้น 12.76 ลานบาท ที่บริษัท ปคนิค จะ
ไดรับจากบริษัท CEN ไปชําระหนี้ใหกับบริษัท ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท CEN และเปนเจาหนี้การคาของบริษัท ปคนิค
ทั้งนี้ บริษัทไดรวมลงนามรับทราบในบันทึกฉบับนี้ดวย
ตอมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 บริษัทไดทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้กับบริษัท ปคนิคซึ่งเปนลูกหนี้การคาของ
บริษัท โดยบริษัท ปคนิคตกลงโอนสิทธิการรับเงินคาขายหุนบริษัท เอ็นเนซอล ที่บริษัท ปคนิคจะไดรับจากบริษัท CEN ใน
วันที่ 30 สิงหาคม 2550 ใหกับบริษัท จํานวนเงินประมาณ 12.76 ลานบาท เพื่อเปนการชําระหนี้ของบริษัท ปคนิค อยางไรก็
ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมิไดลางลูกหนี้การคา (บริษัท ปคนิค) ออกจากบัญชีภายหลังจากที่บริษัทไดรับชําระ
เงินดังกลาว แตไดแสดงเปน “เงินรับชําระหนี้ตามขอตกลงโอนสิทธิ” ไวภายใตหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล เนื่องจากไดมีการ
อายัดสิทธิเรียกรองเงินคาขายหุนในบริษัท เอ็นเนซอล โดยเจาพนักงานบังคับคดี ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความไม
แนนอนวา เงินที่ไดรับชําระมาตามขอตกลงโอนสิทธิการรับเงินคาขายหุนดังกลาว บริษัทจะตองสงคืนใหบริษัท CEN หรือไม
ทั้งนี้ หากศาลมีคําสั่งใหบริษัท CEN ตองสงคืนเงินทีบ่ ริษัทไดรับชําระมาตามขอตกลงโอนสิทธิการรับเงินคาขายหุนดังกลาว
1

บริษัท ปคนิค มีภาระหนี้คงคางอยูกับสถาบันการเงินตางๆ โดยเจาหนี้ของบริษัท ปคนิคไดทําการอายัด และยึดทรัพยอยางตอเนื่อง ซึ่งไดรวม
หุนของบริษัท เอ็นเนซอล ทั้งนี้ ปจจุบันศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการ ณ วันที่ 4 พ.ค. 2554 โดยบริษัท ปคนิค
เปนผูบริหารแผนตามแผนฟนฟู
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จํานวนประมาณ 12.76 ลานบาท จะสงผลกระทบตอบริษัท ถึงแมวาการรับชําระเงินดังกลาวเปนการกระทําตามสัญญาโดย
สมบูรณครบถวนและเปนสัญญาตางตอบแทนระหวางบริษัทและบริษัท ปคนิค
ปจจุบัน บริษัท CEN อยูในขั้นตอนการชําระเงินคาหุนสวนที่เหลือจํานวน 5.77 ลานบาท สําหรับหุนจํานวน 109,900
หุน โดยบริษัท CEN อยูระหวางการดําเนินการเพื่อเรียกรองการโอนหุนในสวนที่เหลือมาใหบริษัท CEN ตามขอตกลงใน
สัญญา แตถาในกรณีที่บริษัท CEN ถูกศาลสั่งใหคืนเงินที่บริษัทรับชําระเงินตามขอตกลงโอนสิทธิจากบริษัท CEN บริษัท
CEN สามารถที่จะเรียกรองจํานวนเงินดังกลาวตอบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติให นําเงินรับ ชําระหนี้ต ามขอตกลงโอนสิทธิ คาหุนมูลค า
12.76 ลานบาท ตัดชําระกับลูกหนี้การคา และใหปรับปรุงโอนกลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสุญของบริษัท ปคนิค ทั้งจํานวน
ดังนั้นหากบริษัทจําเปนตองคืนเงินจํานวนดังกลาวใหกับบริษัท CEN บริษัทจะตองกลับรายการโอนกลับทั้งหมด ซึ่งจะสงผล
กระทบตอสภาพคลองเงินสดและกําไรสะสมของบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทสามารถเรียกรองจํานวนเงินดังกลาวตอบริษัท
ปคนิค หลังจากบริษัท ปคนิค ไดออกจากแผนฟนฟูกิจการ หรือถาบริษัทปคนิคทําการฟนฟูไมสําเร็จ อันเปนเหตุใหบริษัท
ปคนิคตองเขากระบวนการฟนฟูอีกครั้ง บริษัทสามารถที่จะยืนขอเฉลี่ยหนี้ใหมดังกลาวไดอีกครั้ง
รายการดังกลาวขางตนมีความเปนมาดังนี้
ในป 2549 บริษัท CEN (ผูถือหุนรายใหญของบริษัทในสัดสวนรอยละ 90.98 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550) ไดรวมทุน
กับบริ ษัท ป คนิค โดยจัดตั้ง บริษั ท เอ็ นเนซอล2 โดยบริษัท CEN ถือ หุนในสัดส วนรอ ยละ 35 และบริษัท ปค นิคถือ หุนใน
สัดสวนรอยละ 65 เพื่อดําเนินโครงการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและพลังงานความรอนแกบริษัท เดอะ สยามเซรามิค
กรุป อินดัสทรี่ส จํากัด
ตอมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 บริษทั CEN ไดทําบันทึกความเขาใจเบื้องตน (MOU) กับบริษัท ปคนิค โดยบริษัท
ปคนิคตกลงจะขายหุนสามัญของบริษัท เอ็นเนซอล ใหแกบริษัท CEN จํานวน 1,572,995 หุน (รอยละ 65 ของจํานวนหุนที่
ชําระแลวทั้งหมด) ในราคาหุนละ 100 บาท คิดเปนราคาขายจํานวน 157.3 ลานบาท โดยมีกําหนดการชําระเงินดังนี้
(1) ชําระเงินมัดจําเปนจํานวนเงิน 35 ลานบาท ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ทํา MOU ซึ่งบริษัท CEN ไดจายชําระ
แลวในวันที่ 10 เมษายน 2550
(2) ชําระเงินสวนที่เหลือเปนเงิน 122.3 ลานบาท ภายใน 30 วัน นับแตวันที่จัดทําการตรวจสอบเปนกรณีพิเศษ
และเจรจาราคาซื้อขายสุดทายแลวเสร็จ
ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขของ MOU บริษัท ปคนิคจะตองดําเนินการจํานําหุนสามัญของบริษัท เอ็นเนซอล จํานวน 420,000
หุน เปนหลักประกันการชําระเงินมัดจําดังกลาว
เมื่ อ วั น ที่ 30 เมษายน 2550 บริ ษั ท ป ค นิ ค ได จั ด ทํ า หนั ง สื อ ขอเสนอขายหุ น สามั ญ ของบริ ษั ท เอ็ น เนซอล
ฉบับใหมใหแกบริษัท CEN โดยการขอเสนอขายหุนจํานวน 1,200,000 หุน ในราคาหุนละ 55 บาท คิดเปนเงินจํานวน 66
ลานบาท และใหมีการทําสัญญาซื้อขายหุนดังกลาว โดยใหผูซื้อและผูขายมีสิทธิปรับราคาซื้อขายไดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อไดรับผล
ประเมินมูลคาหุนและผลการตรวจสอบเปนกรณีพิเศษทางดานกฎหมาย
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 บริษัท CEN ไดทําสัญญาซื้อขายหุนของบริษัท เอ็นเนซอล กับบริษัท ปคนิค โดยสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้
(1) บริษัท CEN ตกลงซื้อหุนบริษัท เอ็นเนซอล จํานวน 1,200,000 หุน ในราคาหุนละ 55 บาท คิดเปนจํานวนเงิน
66 ลานบาท และไดชําระเงินมัดจําเปนจํานวนเงิน 35 ลานบาท ใหกับบริษัท ปคนิคเรียบรอยแลว (ซึ่งจะทําใหสัดสวนการถือ
หุนของบริษัท CEN ในบริษัท เอ็นเนซอล เปลี่ยนเปนรอยละ 84.59)
2

บริษัท เอ็นเนซอล มีทุนจดทะเบียนจํานวน 242,000,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 2,420,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
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(2) ชําระเงินสวนที่เหลือจํานวน 25 ลานบาท ภายใน 3 วัน นับแตวันทําสัญญาซื้อขายนี้ (บริษัท CEN ไดจายชําระ
แลวในวันที่ 14 พฤษภาคม 2550) และบริษัท ปคนิคจะตองโอนหุนของบริษัท เอ็นเนซอล จํานวน 1,090,910 หุน ใหกับ
บริษัท CEN และเมื่อไดมีการโอนหุนเรียบรอยแลว การจํานําหุนตามที่กลาวไวใน MOU ขางตนใหถือวาสิ้นผลตามกฎหมาย
(3) ชําระเงินสวนที่เหลือจํานวน 6 ลานบาท ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานการตรวจสอบเปนกรณีพิเศษ
และคูสัญญาทั้งสองฝายไดมีการเจรจาราคาซื้อขายหุนสุดทายแลวเสร็จ และราคาหุนดังกลาวไมเปลี่ยนแปลงไปจากราคาซื้อ
ขายเบื้องตนที่กําหนดไวในขอ 1 โดยบริษทั ปคนิคจะตองโอนหุนจํานวน 109,090 ใหกับบริษัท CEN ดวย
(4) ในกรณีที่ราคาซื้อขายสุดทายของหุน สามัญของบริษัท เอ็นเนซอล มีราคาสูงกวาหุนละ 55 บาท บริษัท CEN
จะตกลงที่จะซื้อหุนดังกลาวตามราคาซื้อขายสุดทาย แตจํานวนหุนที่ซื้ออาจจะไมถึงที่กําหนดไวในสัญญานี้
(5) ในกรณีที่ราคาซื้อขายสุดทายของหุนสามัญของบริษัท เอ็นเนซอล มีราคาต่ํากวาหุนละ 55 บาท บริษัท CEN
จะชําระเงินคาหุนสวนที่เหลือตามราคาซื้อขายสุดทายตอไป
(6) ทั้งสองฝายตกลงรวมกันที่จะยกเลิกสัญญารวมทุน ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม 2549 รวมทั้งสัญญาฉบับแกไข
เพิ่มเติม และยกเลิกบันทึกความเขาใจเบื้องตน ฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2550 โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ทําสัญญาฉบับนี้ทันที
(7) ในกรณีที่ คูสัญญาทั้งสองฝายไมสามารถตกลงราคาซื้อ ขายสุดท ายกันไดไ มวา ดวยเหตุใดๆ บริษั ท ป คนิ ค
จะตองคืนเงินใหกับบริษัท CEN ภายใน 3 วันนับแตไดรับหนังสือจากบริษัท CEN พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5 ตอป
นับแตวันที่ไดรับเงินมัดจําและเงินคาหุนจนกวาจะชําระแลวเสร็จใหกับบริษัท CEN ทั้งนี้ หากพนกําหนดระยะเวลา 60 วัน
นับแตวันที่ในหนังสือของบริษัท CEN และบริษัท ปคนิคไมคืนเงินจํานวนดังกลาว ใหถือวาหุนสามัญของบริษัท เอ็นเนซอล
ดังกลาวที่ไดโอนใหกับบริษัท CEN เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท CEN โดยครบถวนสมบูรณ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 เจาพนักงานบังคับคดีมีหนังสือถึงบริษัท CEN โดยแจงวาศาลแพงกรุงเทพใตไดมีหมาย
บัง คับ คดี ระหวา งกองทุ น แห งหนึ่ง (โจทก ) กับ บริษั ท ป คนิ ค (จํ า เลย) ตั้ง เจ า พนั กงานบั งคั บคดี เพื่ อยึ ด ทรั พย แ ละอายั ด
ทรัพยสินของจําเลย และโจทกแถลงวา จําเลยมีสิทธิเรียกรองอยูกับบริษัท CEN และขอใหอายัดสิทธิเรียกรองเงินคาหุน ที่
จําเลยไดโอนขายหุนในบริษัท เอ็นเนซอล จํานวน 1,090,910 หุน ใหแกบริษัท CEN ไว เปนเงินรวมทั้งสิ้น 20 ลานบาท โดย
ใหบริษัท CEN สงเงินตอเจาพนักงานบังคับคดีภายใน 10 วัน นับแตถึงกําหนดจายเงิน
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 บริษัท CEN ไดตกลงราคาซื้อขายสุดทายของหุนสามัญของบริษัท เอ็นเนซอล กับบริษัท
ปคนิค แลว เปนเงินจํานวน 72 บาทตอหุน (โดยนําราคาประเมินกรณีที่ดีที่สุดของที่ปรึกษาทางการเงินและนํามาคิดสวนลด)
เปนผลใหบริษัท CEN ตองชําระเงินคาหุนเพิ่มอีกจํานวน 18.55 ลานบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 บริษัท CEN ไดจาย
ชําระแลวเปนเงิน 12.78 ลานบาท (โดยสั่งจายกรมสรรพากรเพื่อชําระคาอากรแสตมป เปนเงิน 0.02 ลานบาท และสั่งจาย
บริษัท เปนเงิน 12.76 ลานบาท ตามบันทึกเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุนลงวันที่ 3 สิงหาคม 2550) สวนที่เหลือ 5.77 ลานบาท
สั่งจายกองคลังกรมบังคับคดีตามหนังสือลงวันที่ 10 สิงหาคม 2550 แตยังมิไดสงมอบใหกรมบังคับคดี เนื่องจากหุนที่เหลือ
อีก 109,090 หุน บริษัท ปคนิค ยังไมสามารถโอนใหแกบริษัท CEN ได เนื่องจากถูกกองทุน (โจทก) ตามที่กลาวในวรรคกอน
ยึดหุนดังกลาวไป
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 บริษัท CEN ไดทําหนังสือถึงผูอํานวยการกองอายัดทรัพยสิน กรมบังคับคดี ขอแจง
เหตุขัดของการสงเงินตามหนังสืออายัดขางตน เนื่องจาก
(1) บริษัท ป คนิค ได โอนสิทธิ เรียกรอ งในเงิ นคาหุนจํ านวน 12.76 ลา นบาท ใหแกบริ ษัทไปแล ว สิทธิเ รียกรอ ง
จํานวนดัง กลาวของบริษัท ป คนิคที่มีต อบริษัท CEN ไดระงับ ไปกอนการอายัดแลว บริษัท CEN จึงไม อาจสงเงิ นนี้แกเจ า
พนักงานบังคับคดีได
(2) สําหรับเงินคาหุนสวนที่เหลือจํานวน 5.77 ลานบาทนั้น เนื่องจากสัญญาซื้อขายหุนดังกลาวเปนสัญญาตาง
ตอบแทนและบริษัท ปคนิคยังไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาดวยการจดทะเบียนใหบริษัท CEN มีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในหุน
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ที่ตกลงซื้อขายกันใหแกบริษัท CEN จนครบจํานวน เพราะหุนดังกลาวถูกบังคับคดีดวยการยึดทรัพยจากเจาหนี้ภายนอก ซึ่ง
บริษัท CEN อยูระหวางการดําเนินการเพื่อรองขั ดทรัพย ดังนั้นบริษัท CEN จึงมีสิทธิที่จะยังไมชํา ระหนี้คาหุนสวนที่เหลื อ
ดังกลาว โดยขอใชสิทธิยึดหนวงไวจนกวาคดีรองขัดทรัพยดังกลาวจะถึงที่สุด และศาลสั่งใหบริษัท CEN มีสิทธิในหุนดังกลาว
และบริษัท ปคนิคไดโอนหุนใหบริษัท CEN แลวบริษัท CEN จะสงเงินตอเจาพนักงานบังคับคดีตอไป แตหากศาลมีคําสั่งไม
ปลอยทรัพยที่ยึด บริษัท ปคนิคยอมไมสามารถโอนหุนใหบริษัท CEN ได และถือวาบริษัท ปคนิคผิดสัญญาซื้อขายหุน ซึ่งหาก
เปนเชนนั้นบริษัท CEN อาจใชสิทธิบอกเลิกสัญญา
ตอมาเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 บริษัท CEN (ผูรอง) ไดยื่นคํารองขัดทรัพยตอศาลแพงกรุงเทพใต โดยขอศาลใหมี
คําสั่งปลอยทรัพยหุนจํานวน 109,090 หุน แตศาลแพงกรุงเทพใตไดยกคํารองขัดทรัพยดังกลาว ปจจุบัน บริษัท ไดติดตามรอ
ฟงคําพิพากษาของศาลอุทธรณภายหลังที่บริษัท CEN ไดยื่นอุทธรณจนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เพื่อคัดคานคําสั่งของ
ศาลกรุงเทพใตที่ยกคํารองขัดทรัพยที่ขอใหปลอยหุนจํานวนที่เหลือจํานวน 109,090 หุนของบริษัท เอ็นเนซอล
อยางไรก็ตามบริษัท ฟนิกซ บาริสเทอร (ประเทศไทย) จํากัด (“ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท CEN”) ไดใหความเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินการในกรณีโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญาซื้อขายหุน ตามหนังสือลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ดังนี้
1. การโอนหุนจํานวน 1,090,910 หุนตามสัญญาซื้อขายหุนของบริษัท เอ็นเนซอล ระหวางบริษัท CEN และบริษัท
ปคนิค มีผลบังคับใชโดยสมบูรณตามกฎหมาย และสามารถนํามาใชอางอิงกับบริษัท และบุคคลภายนอกได
เนื่องจากมีการลงนามโดยผูมีอํานาจดําเนินการ และมีการจดแจงลงทะเบียนผูถือหุนแลว ตามความในมาตรา
1129 (วรรคสาม) ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (“ป.พ.พ.”)
2. การโอนสิทธิการรับเงินคาซื้อขายหุนดังกลาว จํานวน 12,760,322.17 บาท จาก บริษัท ปคนิค ใหแกบริษัท ตาม
บันทึกเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุน ระหวางบริษัท CEN และบริษัท ปคนิค มีผลบังคับใชตามกฎหมายโดยสมบูรณ
ตามวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา 306 ของ ป.พ.พ. ดังนั้นบริษัทจึงมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายที่จะไดรับเงินคา
หุนดังกลาวจากบริษัท CEN
3. เจาหนี้ที่ขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการของบริษัท ปคนิค ไมสามารถฟองรองใหเพิกถอนการซื้อขายหุน รวมทั้ง
การโอนสิทธิเรียกรอง เนื่องจากการซื้อขายหุนและการโอนสิทธิดังกลาวไดทําขึ้นกอนระยะเวลาสามเดือนกอนมี
การยื่น คํา รอ งขอฟ นฟู กิจ การของบริษั ท ปค นิค ซึ่ งเปน กํา หนดระยะเวลาตามกฎหมายที่ ให สิท ธิแ กผูทํา แผน
ผูบริหารแผน หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจยื่นคํารองตอศาลใหเพิกถอนการซื้อขายหรือโอนสิทธิ์ดังกลาวได
ดังนั้นเจาหนี้ที่ขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการของบริษัท ปคนิค จึงไมสามารถขอใหเพิกถอนการซื้อขายและการ
โอนสิทธิดังกลาวได เนื่องจากขัดตอมาตรา 90/41 ของพระราชบัญญัติลมละลาย
4. คําสั่งอายัดทรัพยตามหนังสือแจงอายัดสิทธิเรียกรอง ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2550 ไมมีผลบังคับตอบริษัท เนื่องจาก
คําสั่งดังกลาวจะมีผลบังคับใชเฉพาะกับบริษัท CEN และบริษัท ปคนิค เทานั้น
5. การอุทธรณหรือฎีกาคําสั่งศาลแพงกรุงเทพใต ไมมีผลบังคับใชตอบริษัท เนื่องจากคําสั่งดังกลาวจะมีผลบังคับใช
เฉพาะกับบริษัท CEN และกองทุนแหงหนึ่งซึ่งเปนโจทก และบริษัท ปคนิค เทานั้น
6. เจาหนี้รายอื่นของบริษัท ปคนิค ที่ทราบถึงการโอนสิทธิที่ บริษัท ปคนิค จะไดรับชําระคาหุนจากบริษัท CEN ไป
ใหแกบริษัท ตามขอตกลงในบันทึกเพิ่มเติม อาจรองตอศาลใหเพิกถอนการโอนสิทธิดังกลาวได ตามบทบัญญัติ
ของมาตรา 90/41 ของพระราชบัญญัติลมละลาย แตการเพิกถอนการโอนสิทธิดังกลาวจะไมมีผลกระทบกระเทือน
ตอบริษัท
ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 จึงมีมติใหกลับรายการคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญรายของบริษัท ปคนิค เปนรายไดอื่น (รายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 12 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน)
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ทั้งนี้ นิติกรรมการปรับปรุงโครงสรางหนี้ระหวางบริษัท กับบริษัท ปคนิค ดังกลาวทําขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปกอนวัน
ยื่น คํ าร อ งขอฟน ฟู กิจ การ ซึ่ง ตาม พรบ. ล ม ละลาย มาตรา 90/40 ได กํา หนดใหอํ า นาจผูทํ า แผน ผู บ ริห ารแผน หรือ เจ า
พนักงานพิทักษทรัพยเพิกถอนการฉอฉล ตาม ป.พ.พ. มาตรา 237 ไดโดยตองมีองคประกอบดังนี้
(1) บริษัท ปคนิค ทํานิติกรรมการซื้อขายหุนขึ้นโดยรูวาเปนทางใหเจาหนี้อื่นเสียเปรียบ
(2) บริษัทรูถึงขอความจริงอันเปนทางใหเจาหนี้อื่นเสียเปรียบดวย
ดังนั้น แมวาสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ดังกลาวจะมีผลสมบูรณบังคับใชไดตามกฎหมาย แตมีความเปนไปไดที่
อาจกลาวอางวาเปนนิติกรรมที่มีลักษณะเปนการฉอฉลทําใหเจาหนี้รายอื่นเสียเปรียบและอาจมีการขอเพิกถอนนิติกรรม
ดังกลาว ซึ่งมีความเปนไปไดที่บริษัทจะถูกศาลสั่งใหบริษัทคืนเงินแกบริษัท ปคนิค
อยางไรก็ตาม บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ฟนิกซ บาริสเทอร (ประเทศไทย) จํากัด ได ใหความเห็นตอเรื่องฉอฉลว า
รายการรับโอนสิทธิที่บริษัทไดรับนั้นเปนการกระทําโดยสุจริต ถูกตองและนิติกรรมการโอนสิทธิมีความสมบูรณ เนื่องจากการ
โอนสิทธิดังกลาวไดทําขึ้นเปนหนังสือและลูกหนี้ไดยินยอมดวยในการโอนดังกลาวแลว ประกอบกับการพิจารณาการกระทําที่
ฉอฉลนั้น เจาหนี้จะตองมีการกลาวโทษและจะตองมีหลักฐานเพื่อพิสูจนตอศาลใหมีการเพิกถอนการโอนสิทธิที่ทางบริษัท
CEN ไดชําระแกบริษัท และหากศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการโอนสิทธิดังกลาว หรือหากศาลมีคําสั่งใหบริษัทตองคืนเงินจาก
การโอนสิทธิใหกับบริษัท CEN บริษัทจะไดรับผลกระทบเทากับจํานวนเงินที่ตองสงคืน ซึ่งจะสงผลกระทบตอสภาพคลองเงิน
สดและกํา ไรสะสมของบริษัท อย างไรก็ต ามบริษัทสามารถเรียกรองจํานวนเงิ นดัง กลา วตอ บริษัท ปค นิค หลัง จากบริษั ท
ปคนิค ไดออกจากแผนฟนฟูกิจการ หรือถาบริษัทปคนิคทําการฟนฟูไมสําเร็จ อันเปนเหตุใหบริษัทปคนิคตองเขากระบวนการ
ฟนฟูอีกครั้ง บริษัทสามารถที่จะยืนขอเฉลี่ยหนี้ใหมดังกลาวไดอีกครั้ง
1.5

ความเสี่ยงจากกลุมผูถือหุนรายใหญมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ

ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนในครั้งนี้บริษัท CEN ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทจะ
ยังคงถือหุนในสัดสวนรอยละ 65.12 ของทุนชําระแลว จึงทําใหสามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สําคัญในการ
ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ยกเวนมติพิเศษที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียงไมนอยกวา 3 ใน
4 ของจํ า นวนหุ น ที่ เ ข า ประชุ ม และมีสิท ธิ อ อกเสีย ง ดั ง นั้ น จึง อาจทํ า ใหผูถื อ หุ น รายอื่ น ไม สามารถรวบรวมคะแนนเพื่ อ
ตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนรายใหญเสนอได
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโครงสรางของคณะกรรมการของบริษัทจะพบวา กรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 11 ทาน ซึ่ง
เปนกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน คิดเปนประมาณรอยละ 36.36 ของจํานวนกรรมการโดยรวม จึงถือไดวาการบริหารงานมี
การถวงดุลอํานาจไดในระดับหนึ่ง

1.6

ความเสี่ยงจากขอจํากัดของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ปจจุบัน บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจํานวน 3 ใบอนุญาตเพื่อทํา (1) เสาไฟฟาแรงสูง โครงสราง
เหล็กสําหรับสถานีไฟฟายอยและทําเสาโทรคมนาคม (2) ชุบสังกะสีเหล็กและเหล็กทั่วไป และ (3) ผลิตระบบเครื่องมือ
ลําเลียง และเครื่องกําจัดน้ําเสีย ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่บริษัทไดรับตั้งแตวันที่ 11 กันยายน 2540 เพื่อ
ผลิตเสาไฟฟาแรงสูง โครงสรางเหล็กสําหรับสถานีไฟฟายอยและเสาโทรคมนาคม ไดมีการกําหนดเงื่อนไขการอนุญาตให
ประกอบกิจการโรงงานวา “หามปฏิบัติงานกอนเวลา 7.30 น. และภายหลังเวลา 18.30 น.” และใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานที่บริษัทไดรับตั้งแตวันที่ 17 กันยายน 2540 เพื่อดําเนินการชุบสังกะสีเหล็กรูปพรรณและเหล็กทั่วไป ไดมีการกําหนด
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เงื่อนไขการอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานวา “ บริษัทตองมีและใชระบบขจัดไอสารเคมีและไอกรดที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธี
การผลิต ที่มีขนาดและประสิทธิภ าพเพีย งพอ ไม กอใหเ กิดเหตุเ ดือดรอ นหรือเปนอันตรายตอผู ปฏิบัติงานและผู อยูอาศั ย
ใกลเคียง และตองมีและใชระบบขจัดน้ําทิ้งที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปรับคุณภาพน้ําทิ้งทั้งหมดของโรงงาน
ใหมีลักษณะเปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2512 ตลอดเวลาการทํา งาน” บริษั ทจึ งต องปฏิ บัติ ต ามเงื่ อนไขของใบอนุ ญาตที่ ได รับ ซึ่ งทํ า ให บริ ษัท ไม สามารถ
ดําเนินการผลิตสินคาไดนอกเหนือเวลาทํางานดังกลาว และตองดําเนินการผลิตสินคาใหสอดคลองกับกฎเกณฑเกี่ยวกับการ
รักษาสิ่งแวดลอม
อยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในใบอนุญาตมาโดยตลอด อีกทั้ง บริษัทไมเคย
ไดรับการรองเรียนหรือฟองรองจากผลการปฏิบัติงานของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายวาจางผูเชี่ยวชาญอิสระเพื่อ
ทําการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางเปนประจํา เพื่อใหแนใจวาผลการดําเนินงานของบริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎเกณฑทเี่ กี่ยวของไดอยางครบถวน
1.7

ความเสี่ยงจากการลดลงของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนสามัญของบริษัท CEN
จากการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI

การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI โดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 99,496,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จะสงผลใหบริษัท CEN มีสวนแบงกําไรและสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิมลดลงรอยละ
28.43 โดยจากการถือหุนรอยละ 90.98 เหลือรอยละ 65.12 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนครั้งแรก ซึ่งเปรียบเสมือนผูถือหุนสามัญของบริษัท CEN มีความเสี่ยงตอการลดลงของสวน
แบงกําไรหรือสิท ธิในการออกเสี ยงในบริ ษัท คิดเปนอัตราสวนรอ ยละ 28.43 เช นกัน อย างไรก็ ตาม การนําบริษั ทเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI ดังกลาว ไมมีผลตอสถานะการเปนบริษัทจดทะเบียนของบริษัท CEN
ดังนั้น เพื่อเปนการชดเชยการลดลงของสวนแบงกําไรและสิทธิในการออกเสียงในบริษัทของบริษัท CEN ดังกลาวใน
ระดับหนึ่ง ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทและบริษัท CEN ไดมีมติใหบริษัทจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนรวมไมเกิน
28,300,000 หุนหรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 28.44 ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายแกประชาชน (99,496,000
หุน) ใหแกผูถือหุนทุกรายของบริษัท CEN ตามสัดสวนการถือหุน (Pre-emptive Right) เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนของบริษัท
CEN ใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเพื่อรักษาสิทธิในสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม
ไดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ราคาที่จะทําการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหกับผูถือหุนของบริษัท CEN ตามสัดสวนการ
ถือหุน จะเปนราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุนแกประชาชนทั่วไป และคณะกรรมการของบริษัท CEN จะเปนผูกําหนดวันปด
สมุดทะเบียนของผูถือหุนบริษัท CEN เพื่อกําหนดรายชื่อผูไดรับสิทธิและอัตราสวนในการจัดสรรภายหลังจากที่สํานักงาน
ก.ล.ต. อนุมัติใหบริษัทเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนได
1.8

ความเสี่ยงจากเงื่อนไขของสัญญาเงินกู

บริษัทไดทําสัญญาเงินกูกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง โดยในสัญญาเงินกูดังกลาว ไดกําหนดเงื่อนไขการ
จายเงินปนผลวาบริษัทจะสามารถจายเงินปนผลไดเมื่อบริษัทไมมีภาระหนี้คางชําระกับธนาคาร (Overdue) และตองแจงให
ธนาคารทราบ
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จากเงื่อนไขดังกลาวขางตน ทําใหกอนทีค่ ณะกรรมการบริษัท จะประกาศจายเงินปนผลจะตองพิจารณาถึงภาระหนี้
ที่คางชําระหรือจะตองแจงใหธนาคารแหงนั้นทราบกอน หรืออาจตองขอผอนผันจากธนาคารกอนหากยังไมชําระหนี้ที่คาง ซึ่ง
สงผลใหการจายเงินปนผลของบริษัท ตองมีขั้นตอนมากขึ้นสงผลตอความคลองตัวในการตัดสินใจจายเงินปนผลของบริษัท
นักลงทุนที่จองซื้อหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ ก็จะไดรับความเสี่ยงที่จะไมไดรับเงินปนผลหากบริษัทไมสามารถเจรจาหรือปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของธนาคารได อยางไรก็ตาม บริษัทคาดวาบริษัทนาจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาเงินกูดังกลาวได
1.9

ความเสี่ยงดานเงินทุนหมุนเวียน

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทตองมีการสํารองวัตถุดิบลวงหนาเพื่อใชในการผลิตเสาโครงเหล็กและสงมอบใหแก
ลูกคาตามสัญญา โดย 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 หากบริษัท
ไมสามารถบริหารจัดการสินคาคงเหลือใหหมุนเวียนในระดับที่เหมาะสม อาจสงผลตอการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน และ
สงผลใหสภาพคลองของบริษัทลดลง
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายวางแผนสํารองวัตถุดิบและสํารองสินคาคงเหลือโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ และปริมาณงานที่จะตองสงมอบใหแกลูกคา ซึ่งในระยะเวลาที่ผานมาบริษัทไมไดประสบ
ปญหาเกี่ยวกับสภาพคลอง นอกจากนี้ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค
จะนําเงินที่ไดบางสวนเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายการดําเนินธุรกิจในงานโครงเหล็กทั่วไปที่บริษัทคาด
วาจะเพิ่มสัดสวนของรายไดของบริษัทตอไปในอนาคต
1.10 ความเสี่ยงดานงานโครงการคงเหลือ ที่อาจมีผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัท
โดยลักษณะธุรกิจหลักบริษัทเปนผูรับจางผลิตเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง ตามความตองการของลูกคา ซึ่ง
ลูกคาสวนใหญจะเปนผูรับเหมาหลักที่ไดรับงานจากหนวยงานไฟฟาของภาครัฐ ซึ่งตั้งแตป 2553 เปนตนมางานโครงการผลิต
สายสงไฟฟาแรงสูงขนาด 500 kv ซึ่งเปนรายไดหลักของบริษัท มีปริมาณลดลงอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากความไมชัดเจนของ
นโยบายภาครั ฐ ที่ มี ต อ การพั ฒ นาสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานในการผลิ ต ไฟฟ า ประกอบกั บ ป 2554 เป น ช ว งระหว า งการ
เลือกตั้ง ทําใหงานประมูลโครงการติดตั้งโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูงขนาดใหญมีการเลื่อนออกไป ดังนั้นในชวงเวลาป
2553 และ ป 2554 บริษัทจึงไดมีการหางานทดแทนเพิ่มขึ้น เชน รับงานผลิตเสาโครงเหล็กที่มีขนาดเล็ก และใชศักยภาพการ
ผลิตของบริษัทที่มีอยูไปขยายงานผลิตเสาโครงเหล็กทั่วไป โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีมูลคางานที่ยังไมสงมอบ
ประมาณ 174.16 ลานบาท ซึง่ คาดวาจะทําการสงมอบภายในไตรมาส 1 และ 2 ของป 2555 ดังนั้นหากบริษัทไมไดรับงาน
ในโครงการใหม จะทําใหบริษัทอาจมีผลกระทบทางดานการเงินอยางมีนัยสําคัญ
อยางไรก็ตามปจจุบัน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดอยูระหวางการคัดเลือกเอกชนในโครงการพัฒนาระบบ
สายสงไฟฟาแรงสูงขนาด 500 kv จาก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมายัง ประเทศไทย มูลคาน้ําหนัก
เหล็กในการผลิตอยูประมาณ 67,500 ตัน โดยโครงการดังกลาวไดแบงการประมูลออกเปน 4 โครงการยอยหรือที่เรียกวา
โครงการหงสา (รายละเอียดในสว นที่ 2 ขอ 3.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม หัวขอ โครงการกอสรางระบบสงไฟฟาที่อ ยู
ระหวางดําเนินการ) โดยแตละโครงการยอยจะมีน้ําหนักเหล็กในการผลิตอยูประมาณ 17,000 ตัน ทั้งนี้มีผูผลิตเสาโครงเหล็ก
สายสงไฟฟาแรงสูงเพียง 4 รายที่มีคุณสมบัติเปนที่ยอมรับจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ประกอบดวยบริษัทและ
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คูแขงอีก 3 ราย โดยทุกโครงการยอยมีกําหนดเวลาสงมอบงานที่ใกลเคียงกันเพื่อใหสามารถจัดสงกระแสไฟฟาได ดังนั้น
ผูบริหารคาดวาดวยประสบการณที่บริษัทไดดําเนินธุรกิจที่ยาวนานและความสัมพันธที่ดีตอผูรับเหมาหลักอื่นๆ รวมถึงกําลัง
ผลิตที่เพียงพอประกอบกับระยะเวลาในการสงมอบงาน ทําใหบริษัทมีโอกาสที่จะไดรับงานประมูลใน โครงการยอยดังกลาว
1.11 ความเสี่ยงดานการพึ่งพิงบุคลากรที่สําคัญ
บริษัทประกอบธุรกิจรับผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี ประเภทเสาโครงเหล็กสายสงไฟฟาแรงสูง เสา
โครงเหล็กสถานีไฟฟายอย เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม งานโครงเหล็กทั่วไป และการใหบริการชุบสังกะสี ซึ่งตองอาศัยความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานจากวิศวกรที่มีประสบการณในการออกแบบและการผลิต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมี
พนักงานในฝายวิศวกรรมจํานวน 23 คน บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวิศวกร และผูชํานาญการ หากบุคลากรดังกลาว
ลาออก อาจเกิดการขาดแคลนบุคลากรที่สําคัญและอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทได
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายใหความสําคัญกับการรักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานตอเนื่องในระยะยาวกับบริษัท
โดยบริ ษั ท มี น โยบายจ า ยค า ตอบแทนให อ ยู ใ นระดั บ ที่ สามารถแข ง ขั น ได กั บ บริ ษั ท อื่ น ๆ ที่ ป ระกอบธุ รกิ จ ใกล เ คี ย งกั น
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรโดยสงเขาฝกอบรม และสงไปดูงานตางๆ รวมทั้งมีนโยบายใหความสําคัญกับ
ระบบประเมินผลงานใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานและคาตอบแทนของพนักงาน ซึ่งที่ผานมาบริษัทไมเคยประสบปญหา
การขาดแคลนวิศวกรและผูชํานาญการ
1.12

ความเสี่ยงจากการประสบอุทกภัย
ในป 2554 ประเทศไทยประสบกับอุทกภัยครั้งใหญในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคกลาง อุทกภัย
ดังกลาวสงผลใหผูประกอบการเปนจํานวนมากมีคาใชจายในการปองกันหรือซอมแซมสินทรัพยที่ใชในการดําเนินธุรกิจ ซึ่ง
อุทกภัยดังกลาวอาจจะเกิดขึ้นไดอีกในอนาคต หากภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไมมีการจัดเตรียมแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ตาม ถึงแมบริษัทจะตั้งอยูในเขตพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในปที่ผานมา แตบริษัทไดจัดทําแนวปองกันน้ําทวม
ซึ่งทําใหบริษัทไมไดรับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งที่ผานมา ประกอบกับลูกคาของบริษัทสวนใหญไมไดรับผลกระทบจากอุ
ทุกภัยในครั้งที่ผานมา จึงถือไดวาบริษัทมีความเสี่ยงต่ําจากการประสบอุทกภัย นอกจากนี้ ผูบริหารของบริษัทยังเล็งเห็ น
ความสําคัญของการปองกันอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ผูบริหารของบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดทําแนว
ปองกันอุทกภัยถาวรโดยรอบพื้นที่ของบริษัทดวย
1.13

ความเสี่ยงจากการขึน้ คาแรงขั้นต่ํา
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

1.14 ความเสี่ยงจากการทีบ่ ริษัทอยูระหวางการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย MAI
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบการยื่นคําขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพย MAI ใหพิจารณารับหุน
สามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยมีบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด
(มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพจิ ารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลวพบวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่
จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI ได ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับ
หลักทรัพยจ ดทะเบียนใน “ตลาดหลัก ทรัพย เอ็มเอไอ” พ.ศ.2546 ยกเว นคุณสมบัติเ รื่องการกระจายการถือ หุนรายยอ ย
บริษัทจะตองมีผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 300 ราย ถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว อยางไรก็ดีบริษัท
ยังคงมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย MAI ใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนสามัญของบริษัทในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุน
สามัญตามราคาที่คาดไว หากหุนสามัญของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI ได
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