บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ประวัติความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RWI”) ชื่อภาษาอังกฤษ Rayong Wire Industries
Public Company Limited จดทะเบี ย นเป น บริ ษั ท จํ า กั ด เมื่ อ วั น ที่ 18 มี น าคม 2537 ด ว ยทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน
100,000,000 บาท ซึ่งมีบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“CEN”) (ชื่อเดิม “บริษัท อีสเทิรนไวร
จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว โดยปจจุบัน CEN ถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 77.78 บริษัทมีวัตถุประสงคหลักเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจากลวดเหล็กที่มีคุณภาพ
เพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับลูกคากลุมกอสราง และกลุมอุตสาหกรรม อาทิ ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel
Wires for Prestressed Concrete Wire) (“PC-Wire”) ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand
for Prestressed Concrete) (“PC-Strand”) ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) (“WM”)
ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel Wires) หรือลวดปลอก ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุล
ดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม(Gas Metal Arc Welding Wire) (“GMAW”) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire) (“HDW”)
ความเปนมาที่สําคัญของบริษัท
ป

เหตุการณที่สําคัญ

ป 2537

: เริ่มจดทะเบียนกอตั้งบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 100,000,000 บาท
แบ ง เป น หุ น สามั ญ จํ า นวน 1,000,000 หุ น มู ล ค า ที่ ต ราไว หุ น ละ 100 บาท โดยมี บ ริ ษั ท แคปป ท อล
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“CEN”) (ชื่อเดิม “บริษัท อีสเทิรนไวร จํากัด (มหาชน)) เปนผูถือหุน
รายใหญในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ซึ่งถือเปนบริษัทแมของบริษัท

ป 2538

: บริษัทเริ่มผลิตผลิตภัณฑประเภทลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Prestressed
Concrete Wire) (“PC-Wire”) ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for
Prestressed Concrete) (“PC-Strand”)

ป 2540

: CEN (บริษัทแมของบริษัท) ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ จึงสงผลกระทบให CEN และบริษัท
ประสบปญหาขาดทุน และไมสามารถชําระหนี้ใหกับเจาหนี้รายตางๆ ได

ป 2541

: - บริษัทไดรับการรับรอง ISO9001 : 1994 โดย “Lloyd’s Register Certify body” จากประเทศอังกฤษซึ่ง
เปนใบรับรองเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ
- CEN ถูกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อหามดําเนินการซื้อขายหลักทรัพยของ
CEN พรอมทั้งยายหลักทรัพยไปอยูในหมวด “บริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวางแกไขการดําเนินงาน”
“(REHABCO”) สงผลใหบริษัทตองหยุดดําเนินงานทางดานการผลิตและจําหนายสินคาทุกผลิตภัณฑที่
โรงงานบางปะกง
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ป 2543

: - วันที่ 27 มีนาคม 2543 บริษัทไดลงนามสัญญาปรับโครงสรางหนี้รวมกับเจาหนี้
- ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของ CEN โดยแตงตั้ง ดร.พีรพันธุ พาลุสุข เปนผูบริหารแผน
ฟนฟูกิจการ
- บริษัทเปลี่ยนใบรับรอง ISO9001 : 1994 ที่ออกโดย“Lloyd’s Register Certify body” มาเปน “SGS
(Thailand) Register Certify body” เนื่องจากบริษัทเขารวมประมูลงานของระบบราชการ ที่มีขอจํากัด
เกี่ยวกับการรับงานของตางชาติ

ป 2544

: - Upgraded Version ใบรับรองจาก ISO9001:1994 เปน ISO9001:2000 โดย SGS (Thailand)
Register Certify body
- บริษัทเริ่มขยายผลิตภัณฑไปยังผลิตภัณฑประเภทลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารก
โดยมีกาซปกคลุม(Gas Metal Arc Welding Wire)(“GMAW”)

ป 2545

: บริษัทไดหยุดชําระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ และไดดําเนินการเจรจากับกลุมเจาหนี้เพื่อขอปรับ
โครงสรางหนี้ใหม

ป 2547

: - วันที่ 8 มีนาคม 2547 ที่ประชุมกลุมเจาหนี้ไดมีมติพิเศษใหยกเลิกสัญญาปรับโครงสรางหนี้ฉบับลง
วันที่ 27 มีนาคม 2543
- วันที่ 10 มีนาคม 2547 ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหยกเลิกแผนฟนฟูกิจการของ CEN เนื่องจากไดมี
การดําเนินการตามแผนแลวเสร็จ
- วันที่ 13 ตุลาคม 2547 บริษัทสามารถปรับโครงสรางหนี้แลวเสร็จ คิดเปนรอยละ 92.63 ของภาระหนี้
ทั้งหมด
- บริษัทดํารงสถานะเปนบริษัทแกนของ CEN เนื่องจาก CEN ไดเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจมา
เปนดําเนินธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company)ตั้งแตป 2546 ประกอบกับ CEN ได
หยุดการผลิตสินคาทุกผลิตภัณฑตั้งแตป 2541 สงผลใหรายไดหลักของ CEN มาจากบริษัท ระยองไวร
อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

ป 2551

: - บริษัทไดรับการรับรอง ISO14001 : 2004 โดย “URS Register Certify body” ซึ่งเปนใบรับรอง
เกี่ยวกับระบบสิ่งแวดลอม
- บริ ษัทหยุดดํา เนินการผลิตลวดขอบลอยาง เนื่องจากไมสามารถแขงขั นในดานราคากับ ผูผลิต ใน
ประเทศจีน อีกทั้ง บริษัทยังมีเทคโนโลยีเครื่องจักรรุนเกา ที่สามารถผลิตไดในปริมาณนอย ซึ่งไมคุมกับ
ตนทุนในการผลิต
- บริษัทเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนและโครงสรางการบริหารบริษัทใหมเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
และความนาเชื่อถือขององคกร

ป 2552

:

วันที่ 24 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ไดมีมติพิจารณาอนุมัติใหเปลี่ยนแปลง
มูล คา หุน ที่ต ราไว จ ากเดิ มมู ลค า หุ น ละ 100 บาท เปน มูล ค า หุ น ที่ ต ราไวหุ น ละ 1 บาท เพื่ อ ความ
คลองตัวในการกระจายหุนของบริษัท
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัท
มหาชนจํากัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเปน บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
-
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ป 2554

: - บริษัทขยายผลิตภัณฑเพิ่มเติม ไปยังผลิตภัณฑประเภทลวดสปริง (Hard Drawn Wire)(“HDW”)
- เริ่มดําเนินการนําระบบบริหารจัดการทรัพยากรโดยรวม“Enterprise Resources Planning” หรือ
“ERP” มาใชภายในองคกร โดยระบบ ERP เปนระบบที่เชื่อมโยงขอมูลของทุกกระบวนการ หรือทุก
หนวยงานเขาสูฐานขอมูลกลาง ทําใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว และยังเปนการลดตนทุนใน
การดําเนินงาน เนื่องจาก สามารถลดการทํางานที่ซ้ําซอนและลดความผิดพลาดจากการทํางาน ซึ่งจะ
สงผลโดยตรงตอการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และมีผลตอการชวยตัดสินใจของระดับ
ผูบริหาร ประกอบกับมีการปรับปรุงระบบ “Barcode Resources Planning” หรือ “BRP” ซึ่งเปน
เทคโนโลยีที่ใชระบบบารโคดที่จะทําใหสินคาทุกชิ้นที่สงเขากระบวนการผลิตถูกตอง และแมนยําตาม
ขอกําหนดของสินคา และปองกันความผิดพลาดตางๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการทํางาน เนื่องจาก ถาสินคา
ถูกสงเขากระบวนการผลิตที่ไมตรงคําสั่ง ระบบบารโคดจะแจงเตือนและหยุดการทํางานของขั้นตอน
นั้นทันที
- Re-upgraded Version ใบรับรองจาก ISO9001:2000 เปน ISO9001:2008 โดย SGS (Thailand)
Register Certify body

ป 2556

: - วันที่ 22 เมษายน 2556ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ไดมีมติพิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจด
ทะเบี ย นจาก 100,000,000 บาท เป น 225,000,000 บาท โดยการออกหุ น สามั ญ ใหม จํ า นวน
125,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท
- วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูถือหุนตอกระทรวงพาณิชย
โดย CEN ซึ่งเปนบริษัทแมหรือบริษัทใหญ ไดมีมติพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุนของบริษัทใหแก
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement : PP) คือ นายจิรวุฒิ คุวานันท เปนจํานวน 50,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยเสนอขายในมูลคาหุนละ 1.25 บาท ซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวของ
ใดๆ กับกรรมการ ผูบริหารกรรมการผูมีอํานาจลงนาม และผูถือหุนใดๆ กับบริษัท โดยภายหลังจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 สงผลใหนายจิรวุฒิ
คุวานันท ถือหุนในบริษัทเปนจํานวน 100,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท หรือคิดเปนสัดสวน
รอยละ 22.22
- วันที่ 26 มิถุนายน 2556 CEN แจงสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อนําบริษัทใน
ฐานะบริษัทยอยของ CEN เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยการ Spin-off
- วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ของบริษัท มีมติในการพิจารณาเพื่อ
อนุมัติ ดังนี้
1. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวและแกไขจํานวนหุนของบริษัท จากเดิมมูลคาที่
ตราไวหุนละ 1.00 บาท เปนมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท จึงทําใหบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง
ในจํานวนหุน และมูลคาที่ตราไว โดยทุนจดทะเบียน 225,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน
450,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
2. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 225,000,000 บาท เปน 300,000,000 บาท แบงเปน
หุนสามัญจํานวน 600,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยพิ จารณาจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 150,000,000 หุน เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป (IPO)
หนาที่ 2.2 - 3
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ป 2557

3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 150,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50
บาท เพื่อเสนอขายตอประชาชนทั่วไปจํานวน 90,000,000 หุน และผูถือหุนเดิมของ CEN จํานวน
60,000,000 หุน
4. พิจารณาอนุมัติการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยการ Spin-off
- บริษัทขยายผลิตภัณฑเพิ่มเติม ไปยังผลิตภัณฑประเภทลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต
(Wire Mesh)(“WM”) และลวดดึงเย็นเสริมคอนกรีต(Cold DrawnRound Wires)(“CDR”)
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2556 วันที่ 13 สิงหาคม 2556 มีมติพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง
กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก คือ แตงตั้ง รศ.ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน ดํารงกรรมการบริษัท
แทนนายดนุสรณ ชูเชิดวัฒนศักดิ์
- เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการ CEN มีมติอนุมัติการซื้อหุนบริษัทคืนจากนายจิร
วุฒิ คุวานันท ที่ขายไปจํานวน 100,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว 0.50 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
22.22 ของทุนชําระแลว ในราคา 0.625 บาทตอหุน เนื่องจากเห็นวาประโยชนที่จะไดรับจากนายจิรวุฒิ
คุวานันท ยังไมมีความแนชัดในเรื่องผลประโยชนที่บริษัทและ RWI จะไดรับ ตามที่ CEN ไดเคยแจงตอ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย (“SET”) และนั ก ลงทุ น เมื่ อ วั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2556 นั้ น เป น
ผลประโยชนที่ตองใชเวลาในการดําเนินการ บวกกับการเกิดความไมมั่นคงทางการเมืองซึ่งสงผล
กระทบกับเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหบริษัท และCEN ไมสามารถวัดมูลคาของผลประโยชนที่จะ
ไดรับออกมาได ผลประโยชนดังกลาวจึงไมสามารถรับรูใหสอดคลองตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินได เนื่องจากตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดใหตองสามารถวัดมูลคาของสินคา
หรือบริการใหไดอยางชัดเจน เมื่อมาตรฐานไมสามารถวัดมูลคาและบันทึกบัญชีได ยอมสงผลใหผูใช
งบการเงินทุกภาคสวนไมสามารถรับรูถึงผลประโยชนตางๆ ไดอยางชัดเจน รวมถึงผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตซึ่งตองตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นตอความถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น มี ค วามเห็น พอ งร ว มดว ยกับ บริษัท วา ไมอ าจบัน ทึก บัญ ชีรายการดัง กลา วได
เนื่องจากขอมูลสนับสนุนตางๆ เปนเพียงความคาดหวังที่อาจดําเนินการไดในอนาคต ดังนั้น CEN จึง
ไดปรึกษาหารือกับผูซื้อ เพื่อขอซื้อหุนที่ไดขายไปคืน โดยภายหลังการซื้อหุน CEN จะเปนผูถือหุนราย
ใหญของบริษัท ที่ถือหุนรอยละ 100 ของทุนชําระแลว และมีอํานาจในการบริหารและควบคุมกิจการ
เชนเดิม โดยในการทํารายการการซื้อหุนคืนดังกลาวในครั้งนี้ของ CEN จะไมสงผลกระทบใดๆ ตอ
บริษัท

หนาที่ 2.2 - 4

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

2.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจากลวดเหล็กที่มี
คุณภาพโดยสามารถแบงกลุมผลิตภัณฑของบริษัทที่ผลิตและจําหนายออกเปน 2 กลุม ตามกลุมลูกคาของบริษัท ดังนี้
1. กลุมผลิตภัณฑกอสราง (Construction Products group) ไดแก
1.1) ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Prestressed Concrete Wire) หรือ
PC-Wire
1.2) ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Prestressed Concrete)
หรือ PC-Strand
1.3) ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) หรือ WM
1.4) ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel Wires) หรือ OLC
2. กลุมผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (Industrials Products group) ไดแก
2.1) ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding
Wire) หรือ GMAW
2.2) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire) หรือ HDW
บริษัทเปนบริษัทยอยของ CEN ซี่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งดําเนินธุรกิจโดย
การถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยโครงสรางของกลุมบริษัท CEN กอนและหลังการเสนอขายหุนของบริษัท
ในครั้งนี้ แสดงไดดังนี้

หนาที่ 2.2 - 5

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

โครงสรางกลุมบริษัท - กอนเสนอขาย IPO
บจก.ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง (PLE)
ทุนจดทะเบียน 150 ลานบาท
ธุรกิจขุดเจาะอุโมงค

99.99%

บจก.เอ็นเนซอล (ENESOL)
ทุนจดทะเบียน 242 ลานบาท
ธุรกิจไฟฟาและพลังงานความรอนขนาดตางๆ

80.08%

บมจ.แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค (CEN)
ทุนจดทะเบียน 811.69 ลานบาท
ธุรกิจถือหุนในบริษัทอื่น

77.78%

บมจ.ระยองไวร อินดัสตรีส (RWI)
ทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท
ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจากลวดเหล็ก

58.05%

บมจ.เอื้อวิทยา (UWC)
ทุนจดทะเบียน 560 ลานบาท
ธุรกิจออกแบบและผลิตโครงสรางเหล็ก

51.00%

บจก.เอชทีพี แอนด เซ็นคอรเปอเรชั่น (HTP & CEN)
ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท
ธุรกิจจําหนาย ติดตั้ง และซอมแซมบํารุงสินคา

35.00%

บจก.ฐานเศรษฐกิจ (THAN)
ทุนจดทะเบียน 120 ลานบาท
บริการรับจางโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ

89.23%

บจก.ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส (WJC)
ทุนจดทะเบียน 80 ลานบาท
ธุรกิจรับเหมากอสราง

65.00%

บจก.พีพีเอส เอนเนอยี แอนด มารีน (PPS)
ทุนจดทะเบียน 150 ลานบาท
ธุรกิจรับจางผลิตน้ําประปาเพื่อใชในอุตสาหกรรมและอุปโภค

หนาที่ 2.2 - 6

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

โครงสรางกลุมบริษัท - หลังเสนอขาย IPO
บจก.ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง (PLE)
ทุนจดทะเบียน 150 ลานบาท
ธุรกิจขุดเจาะอุโมงค

99.99%

บจก.เอ็นเนซอล (ENESOL)
ทุนจดทะเบียน 242 ลานบาท
ธุรกิจไฟฟาและพลังงานความรอนขนาดตางๆ

80.08%

บมจ.ระยองไวร อินดัสตรีส (RWI)
ทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท
ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจากลวดเหล็ก

58.33%*

บมจ.เอื้อวิทยา (UWC)
ทุนจดทะเบียน 560 ลานบาท
ธุรกิจออกแบบและผลิตโครงสรางเหล็ก

58.05%
บมจ.แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค (CEN)
ทุนจดทะเบียน 811.69 ลานบาท
ธุรกิจถือหุนในบริษัทอื่น

51.00%

บจก.เอชทีพี แอนด เซ็นคอรเปอเรชั่น (HTP & CEN)
ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท
ธุรกิจจําหนาย ติดตั้ง และซอมแซมบํารุงสินคา

35.00%

บจก.ฐานเศรษฐกิจ (THAN)
ทุนจดทะเบียน 120 ลานบาท
บริการรับจางโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ

89.23%

65.00%

บจก.ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส (WJC)
ทุนจดทะเบียน 80 ลานบาท
ธุรกิจงานกอสรางงานโลหะ งานออกแบบ และบริการขึ้นรูปงาน
บจก.พีพีเอส เอนเนอยี แอนด มารีน (PPS)
ทุนจดทะเบียน 116 ลานบาท
ธุรกิจรับจางผลิตน้ําประปาเพื่อใชในอุตสาหกรรมและอุปโภค

หมายเหตุ: * ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ของ CEN จะพิจารณาอนุมัติซอ้ื หุน คืนจากคุณจิรวุฒิ คุวานันท ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้หากที่ประชุมมีมติอนุมัติ จะทํา
ใหสัดสวนการถือหุนของ CEN ใน RWI เพิ่มขึ้นจากรอยละ 58.33 เปนรอยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวหลัง IPO

หนาที่ 2.2 - 7

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

บริษัทใหญ
บริษัทแคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (CEN)
กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2531 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงทั้งชนิดเสนเดี่ยวและตีเกลียว
ลวดขอบลอยาง และลวดเชื่อมไฟฟา ตอมาในป 2546 CEN ไดเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจมาเปนการเขาไปลงทุน
โดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding company) โดยมุงเนนการลงทุนและบริหารงานดานวิศวกรรม ใน 3 กลุมธุรกิจ ไดแก
ธุรกิจเหล็ก ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจใหม ตอมาบริษัทไดจดทะเบียนเขาเปนบริษัทหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยเมื่อป 2534 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 746,693,352 ลานบาท โดยเปนทุนที่ชําระแลว 630,161,358 บาท ซึ่งปจจุบัน
CEN ยังคงถือหุนในบริษัทในสัดสวนรอยละ 77.77 ของทุนจดทะเบียนกอนเสนอขายหุนใหแกประชาชนทั่วไป
บริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัท

รายละเอียด

บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด

กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เพื่อประกอบธุรกิจไฟฟา โดยการผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาและพลังงานความรอนขนาดตางๆ ใหกับกลุมลูกคาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ตลอดจนผูรับจางการผลิต ซึ่งมุงเนนไปยังพลังงานทางเลือก โดย CEN ถือหุนรอยละ 80.08
ของทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 242,000,000 บาทโดยบริษัทดังกลาวมีรายชื่อกรรมการ
และกรรมการผูมีอํานาจลงนามกลุมเดียวกันกับบริษัท

บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 เพื่อประกอบธุรกิจขุดเจาะอุโมงค โดย CEN ถือหุนรอย
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท และทุนชําระแลว 132,000,000 ลานบาท
ซึ่งบริษัทดังกลาวมีรายชื่อกรรมการ และกรรมการผูมีอํานาจลงนามกลุมเดียวกันกับบริษัท

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

ก อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 16 มี น าคม 2548 เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ เป น ผู ผ ลิ ต และจํ า หน า ยสิ น ค า
อุตสาหกรรม ซึ่งเปนผูออกแบบและผลิตโครงสรางเหล็ก อาทิ เสาสายสงไฟฟาแรงสูง เสา
โทรคมนาคม และบริการรับชุบสังกะสีโครงสรางเหล็กและชิ้นสวนตางๆ โดย CEN ถือหุนรอย
ละ 53.41 ของทุนจดทะเบียน 560,015,418 บาท และทุนชําระแลว 383,688,499 บาท ซึ่ง
บริษัทดังกลาวมีรายชื่อกรรมการ และกรรมการผูมีอํานาจลงนามกลุมเดียวกันกับบริษัท

บริษัท เอชทีพี แอนด เซ็นคอรเปอเรชั่น จํากัด

กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เพื่อประกอบธุรกิจจําหนาย ติดตั้ง และซอมแซมบํารุง
สินคานวัตกรรมไฮเทคทุกชนิด ซึ่งบริษัทดังกลาวมีรายชื่อกรรมการ และกรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามกลุมเดียวกันกับบริษัท

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จํากัด

กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2524 เพื่อประกอบธุรกิจรับจางโฆษณา ผลิตหนังสือพิมพ ซึ่ง
บริษัทดังกลาวมีรายชื่อกรรมการ ผูถือหุน และกรรมการผูมีอํานาจลงนามกลุมเดียวกันกับ
บริษัท

บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด

กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เพื่อประกอบธุรกิจงานกอสรางงานโลหะ งานออกแบบ
และบริการขึ้นรูปงานโลหะ ซึ่งบริษัทดังกลาวมีรายชื่อกรรมการเดียวกันกับบริษัท

บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด มารีน จํากัด

ก อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 18 เมษายน 2550 เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ รั บ จ างผลิ ตน้ํ าประปาเพื่ อใช ใน
อุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภค ซึ่งบริษัทดังกลาวมีรายชื่อกรรมการ ผูถือหุน และกรรมการผูมี
อํานาจลงนามกลุมเดียวกันกับบริษัท

หนาที่ 2.2 - 8
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ทั้งนี้ ถึงแมวาบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของทั้งหมดดังกลาวจะมีกรรมการ ผูบริหาร กรรมการผูมีอํานาจลงนามและ
ผูถือหุนบางรายเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการ ผูบริหาร กรรมการผูมีอํานาจลงนามและผูถือหุนของบริษัท แตบริษัทไมเคย
ประกอบธุรกิจรวมกันกับบริษัทที่เกี่ยวของดังกลาวที่อาจสงผลใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยขน และ/หรือการแขงขันทาง
ธุรกิจใดๆ กับบริษัท
2.3

โครงสรางรายไดของบริษัท

บริษัทมีรายไดสวนใหญมาจากการผลิตและจําหนายลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง ซึ่งเปนการผลิตและ
จําหนายตามปริมาณคําสั่งซื้อของลูกคา โดยลูกคาสวนใหญเปนบริษัทผูผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟา แผนพื้นสําเร็จรูป และคาน
สะพาน คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 95 รวมถึงกลุมผูรับเหมาที่ประมูลงานราชการ และการไฟฟานครหลวง คิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 5 ของรายไดรวมของบริษัท และรายไดที่บริษัทไดรับรองลงมา คือ รายไดจากการรับผลิตและ
จําหนายลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรงและลวดเหล็กชนิดอื่น อาทิ ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา ลวดเชื่อม
เปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม ลวดสปริงและลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต
เปนตน
โครงสรางรายไดของบริษัทในป 2554 – 2556 และงวด 3 เดือน 2557 จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑของ
รายได ดังนี้
ประเภทของรายได

ป 2554

ป 2555

ป 2556

งวด 3 เดือน
ป 2557
ลานบาท รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

1.1) ลวดเหล็กกลาสําหรับ
คอนกรีตอัดแรง
1.2) ลวดเหล็กกลาตีเกลียว
สําหรับคอนกรีตอัดแรง
1.3) ลวดตะแกรงเหล็กกลา
เชื่อมติดเสริมคอนกรีต
1.4) ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา

693.97

76.14

725.53

72.23

779.97

79.92

152.14

72.25

153.31

16.82

184.72

18.39

173.79

17.80

50.68

24.06

-

-

-

-

0.65

0.07

-

-

-

-

0.09

0.01

5.20

0.53

1.09

0.52

1.5) ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อม
เหล็กกลาละมุลดวยอารก
โดยมีกาซปกคลุม
1.6) ลวดสปริง

29.45

3.23

19.54

1.95

4.84

0.50

0.12

0.06

24.33

2.67

49.25

4.90

1.74

0.18

0.86

0.41

รวม

901.07

98.86

979.13

97.48

966.19

99.00

204.89

97.30

10.40

1.14

25.30

2.52

9.69

1.00

1. รายไดจากการขาย

2. รายไดอื่น

/1

5.69
2.70
รวมรายได
911.46 100.00 1,004.43 100.00
975.88 100.00
210.58 100.00
/1
หมายเหตุ รายไดอื่นที่สําคัญ ไดแก รายไดจากการขายเศษลวด (บริษัทที่บริษัทขายเศษลวดตางๆ ใหตั้งแตป 2554-2556 และงวด 3 เดือน
ป 2557 ไดแก หจก.ส.โชคชัยรวมเศษ, นายมณี จันทรังษี, บริษัท เอส ซี แอนดซันส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด, บริษัท เมกาทูลส จํากัด,
บจก. ทรัพยคงสมบูรณ รีไซเคิล ซึ่งบริษัทดังกลาวไมมีความเกี่ยวของใดกับกรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ผูถือหุนใหญ
และผูบริหารของบริษัท) รายการโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รายไดจากดอกเบี้ยรับ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการ
ขายสินทรัพย หนี้สูญรับคืน รายไดคาเชาพื้นที่ เปนตน
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2.4

เปาหมายการประกอบธุรกิจ

บริ ษั ท มี เ ป า หมายที่ จ ะเป น ผู นํ า ในการผลิ ต ลวดเหล็ ก ประเภทลวดเหล็ ก กล า สํ า หรั บ คอนกรี ต อั ด แรง
ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา
ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม และลวดสปริง โดยมุงพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การผลิต เพื่อ สรางความแข็งแกรงในดานคุณภาพของผลิตภัณ ฑ โดยมีแผนที่จะดํา เนินการปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักร
ใหสามารถขยายฐานกําลังการผลิตเพื่อรองรับใหทันกับความตองการของลูกคาและเพื่อเพิ่มสวนแบงตลาดของลูกคา
กลุมเปาหมาย อีกทั้ง ยังสามารถควบคุมตนทุนในการดําเนินงานใหอยูในระดับที่เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียตางๆ
ในกระบวนการผลิตใหเหลือในปริมาณที่นอยที่สุด
สําหรับเปาหมายการประกอบธุรกิจในระยะยาว บริษัทมุงขยายการผลิตสินคาใหมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อ
เปนการกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายไดจากการจําหนายสินคาใดมากเกินไป และเพิ่มรายไดจากการผลิตใหมาก
ยิ่งขึ้นโดยบริษัทมีแผนที่จะขยายการผลิตไปยังผลิตภัณฑประเภทอื่นๆ ในอนาคต อาทิ ลวดชุบกัลวาไนซ, ลวดเหล็กกลาดึง
เย็นเสริมคอนกรีต, ลวดขอบลอยาง เปนตน
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