บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

1. ปจจัยความเสี่ยง
การลงทุ น ในหุ น สามั ญ ของบริ ษัท ฯ ที่ เ สนอขายในครั้ ง นี้ ผู ล งทุน ควรพิ จ ารณาข อ มูล ในเอกสารนี้ก อ น
ตัดสินใจลงทุน นักลงทุนควรใชวิจารณญาณอยางรอบคอบในการพิจารณาปจจัยความเสี่ยงในขอนี้ รวมทั้งขอมูล
อื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้
ทั้งนี้ ปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในขอนี้เปนปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญบางประการ อันอาจมีผลกระทบ
ในทางลบตอบริษัทฯ และมูลคาหุนของบริษัทฯ โดยปจจัยความเสี่ยงดังกลาวมิไดเปนปจจัยความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอหุนสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น ปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ มิทราบในขณะนี้ หรือที่บริษัทฯ
เห็นวาเปนปจจัยความเสี่ยงที่ไมเปนสาระสําคัญในปจจุบันอาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอธุรกิจ รายได ผล
กําไร สินทรัพย สภาพคลอง แหลงเงินทุนหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ขอความในลักษณะ
การคาดการณในอนาคต (Forward Looking Statement) ที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เชนการใชถอยคําวา “เชื่อ
วา” “คาดการณวา” “คาดหมายวา” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” หรือ “ประมาณ” เปนตน หรือการคาดการณเกี่ยวกับผล
ประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ซึ่งเปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต และผลที่เกิดขึ้นจริง อาจมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเนก็ได
นอกจากนี้ ขอมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ที่ไดอางถึง หรือ เกี่ยวกับ หรือเกี่ยวของกับรัฐบาล นโยบาย
ของรัฐบาล หรือเศรษฐกิจของประเทศ และเขตจังหวัดที่บริษัทฯ ดําเนินการอยูนั้น ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผยสู
สาธารณชน หรือคัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาล หรือจากแหลงขอมูลอื่นๆ ที่เชื่อถือได
1.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

1.1.1

ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได

รายไดจากการรับเหมากอสรางและการใหบริการเปนรายไดหลักของบริษัทฯ โดยในปบัญชี 2551 ปบัญชี
2552 และปบัญชี 2553 คิดเปนรอยละ 99.0 รอยละ 99.3 และรอยละ 98.6 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ตามลําดับ
ซึ่งรายไดจากการรับเหมากอสรางและการใหบริการมีความผันผวนขึ้นอยูกับวัฏจักรธุรกิจ (Business Cycle) ของ
อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเหมืองแร ในชวงสามปที่ผานมาความ
ตองการบริการรับเหมากอสรางงานโลหะอุตสาหกรรมหนัก (Mechanical Construction) ในอุตสาหกรรมปโตรเลียม
และปโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเหมืองแร มีการเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งความตองการดังกลาว
เติบโตตามความตองการสินคาโภคภัณฑ (Commodity) ซึ่งขับเคลื่อนจากการเติบโตอยางรวดเร็วของประเทศที่มี
ประชากรจํานวนมาก เชน จีน และอินเดีย อยางไรก็ดีบริษัทฯ ไมสามารถคาดการณแนวโนมภาวะอุตสาหกรรม
ดังกลาวในอนาคตได ซึ่งหากความตองการผลิตภัณฑปโตรเลียม ปโตรเคมี พลังงาน และเหมืองแรทั่วโลกลดลง
อาจจะทําใหผูประกอบการหรือเจาของโครงการ ชะลอหรือยกเลิกโครงการขยายกําลังการผลิต ซึ่งอาจกระทบตอ
รายไดและกําไรของบริษัทฯ ในที่สุด
นอกจากนั้นการไดมาซึ่งรายไดของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับความสามารถในการไดรับงานจากการเสนอราคา
ใหกับลูกคา และความไมแนนอนของโครงการที่ประมูล ที่อาจจะมีความลาชาของโครงการเอง ทําใหรายไดของ
บริษัทฯ ผันผวนตามปริมาณงานที่บริษัทฯ ประมูลงานได แมวาบริษัทฯ จะพยายามรักษาความตอเนื่องของรายได
โดยบริษัทฯ จะผลิตงานใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และสงมอบงานตรงตอเวลา ในราคาที่เหมาะสม เปนที่พึงพอใจ
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แกลูกคา และสรางความสัมพันธที่ดีกับผูรับเหมาหลัก (Main Contractor) อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมสามารถ
รับประกันไดวากลยุทธในการบริหารความเสี่ยงดังกลาวจะมีผลใหบริษัทฯ รักษาระดับรายไดและกําไรอยางตอเนื่อง
1.1.2

ความเสี่ยงจากการสูญเสียทรัพยากรบุคคล

การกอสรางงานโครงสรางเหล็กในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ (Mechanical Construction) เปนงานที่
ตองอาศัยความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ เนื่องจากเปนการกอสรางสําหรับรองรับการผลิตในอุตสาหกรรมหนัก ดังนั้น
การกอสรางจะตองรองรับแรงดัน ความรอน ความเปนกรดดาง การทนตอการกัดกรอน ที่อาจเกิดขึ้นในการ
ดําเนินการ หากมีชิ้นงานที่ไมไดมาตรฐานอาจกอใหเกิดความเสียหายตอกระบวนการผลิตโดยรวมได ซึ่งการ
กอสรางเหลานี้ ตองอาศัยทีมวิศวกรและชางที่มีความสามารถ และประสบการณสูง การสูญเสียบุคลากรเหลานี้ อาจ
สงผลใหบริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแขงขันและกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
1.1.3

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายไดจากโครงการขนาดใหญ

ในชวงปบัญชี 2551 ถึงปบัญชี 2553 รายไดมากกวารอยละ 50 จากบริษัท Dynatec Madagascar ซึ่ง
วาจางใหบริษัทฯ เปนผูรับเหมากอสรางในโครงการ Ambatovy ที่ประเทศมาดากัสกา ซึ่งโครงการดังกลาวถือเปน
โครงการขนาดใหญและใชแรงงานเปนจํานวนมาก หากโครงการดังกลาวระงับการกอสราง หรือผูวาจางมีปญหาใน
การชําระเงิน อาจจะสงผลกระทบในเชิงลบตอรายไดและกระทบตอผลการดําเนินการของบริษัทฯ ได นอกจากนั้น
โครงการ Ambatoby มีกําหนดแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปบัญชี 2555 ซึ่งหากบริษัทฯ ไมสามารถหา
โครงการอื่นมาทดแทนรายไดในสวนนี้ อาจจะสงผลกระทบในเชิงลบตอรายไดและกระทบตอผลการดําเนินการของ
บริษัทฯ ได
1.1.4

ความเสี่ยงจากผลกระทบจากความไมแนนอนทางการเมืองของประเทศมาดากัสกา

ประเทศมาดากัสกาเปนประเทศที่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสูง โดยในชวง 3 ปที่ผานมามีการชุมนุม
ประทวงโดยประชาชนหลายครั้ง รวมถึงมีการปฏิวัติรัฐประหารจนนํามาสูการเปลี่ยนแปลงอํานาจทางการเมือง ซึ่ง
อาจนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ และกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจสงผล
ให บริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการกอสรางตามสัญญากอสรางสวนที่ยังสรางไมเสร็จ หรืออาจไมสามารถเรียกเก็บเงิน
ตามสัญญาที่เหลืออยู หรืออาจใหมีการแกไขเงื่อนไขสัญญากอสรางที่ใหผลทางลบตอบริษัทฯ ซึ่งเหตุการณดังกลาว
จะสงผลกระทบในเชิงลบตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในที่สุด นอกจากนี้
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือ งอาจส งผลตอ ความไมแ นนอนของนโยบายรัฐบาล รวมตลอดจนกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ที่ใชควบคุมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยอาจทําใหบริษัทฯ มีภาระเพิ่มมากขึ้นในการปฎิบัติ
ตามนโยบาย กฎระเบียบและหลักเกณฑทางกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
1.1.5

ความเสี่ยงจากการสงมอบโครงการใหลูกคาไมทันตามกําหนดเวลา

สําหรับธุรกิจรับเหมากอสราง สัญญาจางงานโดยทั่วไปจะระบุกําหนดเวลาแลวเสร็จและจะมีบทลงโทษหาก
ไมสามารถสงมอบงานไดตามกําหนดเวลา ซึ่งความลาชาอาจเกิดไดจากสาเหตุหลายประการ บางกรณีเปนสาเหตุที่
บริษัทฯ อาจไมสามารถควบคุมได เชน ความลาชาของผูรับเหมาชวงหรือผูรับเหมารายอื่น เปนตน แมวาบริษัทฯ ไม
เคยมีประวัติในการสงมอบงานลาชาจนทําใหบริษัทฯ ตองเสียคาปรับแตอยางไร แตบริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา
บริษัทฯ จะสามารถสงมอบงานไดตรงตามกําหนดสําหรับงานทุกงานในอนาคต หากบริษัทฯ ไมสามารถสงมอบงาน
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ไดตามเวลาที่กําหนดในสัญญา บริษัทฯ อาจตองจายคาปรับเพื่อชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการลาชา และ
สงผลใหตนทุนสําหรับโครงการนั้นๆ เพิ่มสูงขึ้น และทําใหบริษัทฯ มีผลกําไรลดลง นอกจากนี้ อาจสงผลใหเสีย
ชื่อเสียงและไมไดรับความไววางใจจากลูกคารายอื่นๆ และทําใหเสียโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได
1.1.6

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุกอสรางและวัสดุประกอบการ

ตนทุนวัสดุกอสรางและวัสดุประกอบการถือเปนตนทุนสําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 30 ของตนทุนงานกอสรา ง โดยวัสดุกอสรา งและวัสดุป ระกอบการที่บริษัทฯ ใชในการ
กอสราง ไดแก เหล็กรูปพรรณ เหล็กแผน ใบตัด ถุงมือกันความรอน เปนตน โดยทั่วไปแลวบริษัทฯ จะพยายาม
บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุกอสรางและวัสดุประกอบการ โดยเจรจาตอรองเพื่อใหสัญญา
บริการรับเหมากอสรางมีเงื่อนไขการปรับราคาบางสวนตามราคาวัสดุกอสรางที่สูงขึ้น และ/หรือตอรองใหลูกคาเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดหาวัสดุกอสราง และ/หรือสั่งซื้อราคากับผูขายวัสดุกอสรางทันทีที่บริษัทฯ ลงนามในสัญญา
กอสราง อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จะไมสามารถผลักภาระในการเพิ่มขึ้นของตนทุนการกอสรางไปที่
ลูกคาไดทั้งหมด และบริษัทฯ ก็ไมสามารถสั่งซื้อวัสดุกอสรางไดทั้งหมดทันทีที่บริษัทฯ ลงนามในสัญญากอสราง
บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุกอสรางและวัสดุประกอบการ หากราคาวัสดุกอสรางและวัสดุ
ประกอบการสูงขึ้นจะทําใหตนทุนรับเหมากอสรางสูงขึ้น สงผลกระทบและสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ในที่สุด
1.1.7

ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของคาจางแรงงาน

บริ ษั ทฯ อาศั ย วิ ศ วกรและแรงงานที่ มีฝ มื อ จํา นวนมากในการดํ า เนิ น ธุร กิ จ โดยในป 2553 บริ ษัท ฯ มี
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและแรงงานรวมทั้งหมด 397.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 36.8 ของคาใชจายรวมของ
บริษัทฯ หากรัฐบาลเพิ่มราคาคาแรงขั้นต่ําเปน 300 บาท จะทําใหบริษัทฯ มีภาระคาแรงสูงขึ้น และมีผลกําไรนอยลง
โดยผูบริหารของบริษัทฯ ไดมีการประเมินผลกระทบจากนโยบายการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําเบื้องตนพบวาจะทําให
ตนทุนขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 0.2
1.1.8

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีรายไดจากการรับเหมากอสรางงานโครงสรางเหล็กในตางประเทศ ซึ่งจะทําใหรายไดของบริษัทฯ
มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยในปบัญชี 2551 ถึง 2553 บริษัทฯ มีรายไดจากการรับเหมา
กอสรางในตางประเทศสูงถึงรอยละ 80
ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมาอยางตอเนื่อง โดยจะมีตกลงรับเงินคา
รับเหมากอสรางเปนเงินบาท เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับสัญญาที่ไม
สามารถเจรจาเปนสกุลเงินบาทได (สัดสวนรายไดที่รับเปนสกุลเงินตราตางประเทศในปบัญชี 2552 และ 2553 มี
ประมาณรอยละ 20) ทางบริษัทฯ จะทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับธนาคาร
พาณิชยเพื่อปองกันความเสี่ยง ประกอบกับมีการพิจารณาใชวิธีการจับคูรายได คาใชจายที่เปนเงินตราตางประเทศ
สกุลเดียวกันในบางกรณี
1.1.9

ความเสี่ยงจากการรับงานโครงการขนาดใหญในตางประเทศ
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บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจในตางประเทศ เนื่องจากการดําเนินธุรกิจในตางประเทศจะมี
ปจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมสําหรับบริษัทฯ จากความไมคุนเคยในการทําธุรกิจ วัฒนธรรมพื้นเมือง กฎหมาย ขอบังคับ
ตลอดจนสภาพภูมิอากาศและปจจัยทางธรรมชาติ ซึ่งบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการรับงานในตางประเทศ โดย
บริษัทฯ จะทําการวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงดานตางๆ เพื่อใชเปนสวนประกอบในการตัดสินใจในการรับงานใน
ตางประเทศ โดย จะทํางานรวมกับผูรับเหมารายอื่นที่บริษัทฯ เคยมีประสบการณในการทํางานดวยมากอน เพื่อลด
ความเสี่ยงจากความไมคุนเคยในการทําธุรกิจ วัฒนธรรมพื้นเมือง กฎหมาย ตลอดจนสภาพภูมิอากาศและปจจัยทาง
ธรรมชาติ อยางไรก็ตาม การรับเหมากอสรางโครงการขนาดใหญในตางประเทศจะมีความเสี่ยงซึ่งสูงกวาการรับงาน
กอสรางภายในประเทศจากความไมคุนเคยกับปจจัยตางๆ ดังที่ไดกลาวมาในขางตน
1.1.10 ความเสี่ยงจากผลกระทบในกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถเรียกคืนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
บริษัทฯ ไดใหบริการแกลูกคาตามโครงการ Singapore Parallel Train ในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปรใน
ระหวางป 2552 – 2554 และบริษัทฯ ถูกลูกคาหักภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายไวจํานวนประมาณ 162 ลานบาท ซึ่งจาก
การที่บริษัทฯ รวมกับที่ปรึกษาดานภาษีของบริษัทฯ ไดศึกษาความเปนไปไดของการไดรับคืนภาษีเงินไดหัก ณ ที่
จายดังกลาว บริษัทฯ ไดขอสรุปในเบื้องตนวาตามบทบัญญัติของกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวของและอนุสัญญาเพื่อ
การยกเวนการเก็บภาษีซอนระหวางประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร บริษัทฯ ควรไดรับภาษีเงินไดหัก
ณ ที่จายนี้ คืนจากหนวยงานจัดเก็บภาษีของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปรและ/หรือประเทศไทย ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ
กําลังดําเนินการขอคืนภาษีอากรดังกลาวจากหนวยงานจัดเก็บภาษีของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร อีกทั้งหาก
บริษัทฯ ไมไดรับคืนหรือไดรับคืนเพียงบางสวนจากหนวยงานจัดเก็บภาษีของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร บริษัทฯ ก็
จะดําเนินการขอคืนเงินภาษีดังกลาวจากกรมสรรพากรของประเทศไทยตอไปภายใตหลักเกณฑของการขจัดความ
ซ้ําซอนของภาษีอากรตามอนุสัญญาภาษีซอนฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดบันทึกจํานวนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายที่คาดวา
จะไดรับคืนเปน “ภาษีเงินไดรอเรียกคืน” ในรายการสินทรัพยของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ความสําเร็จของการขอคืน
ภาษีดังกลาวขึ้นอยูกับการตีความกฎหมายภาษีและอนุสัญญาภาษีซอนฯ ของหนวยงานจัดเก็บภาษีของประเทศ
สาธารณรัฐ สิงค โ ปรแ ละกรมสรรพากรของประเทศไทย ซึ่ง หากหนวยงานจัด เก็บภาษีส าธารณรัฐสิ งคโ ปรห รื อ
กรมสรรพากรของประเทศไทยมีความเห็นในการตีค วามกฎหมายภาษีและอนุสัญญาภาษีซ อนฯ แตกตา งจาก
ความเห็นของบริษัทฯ และที่ปรึกษาภาษีของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจไมไดรับคืนหรือไดรับคืนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
นี้บางสวนและอาจตองตัดบัญชี “ภาษีเงินไดรอเรียกคืน” ออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนและจะ
ทําใหบริษัทฯ มีคาใชจายตามจํานวนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายที่ไมไดรับคืน
1.1.11 ความเสี่ยงจากการถูกฟองรองดําเนินคดีตามกฎหมาย
บริษัทฯ เปนผูดําเนินการกอสรางงานโลหะอุตสาหกรรมหนัก (Mechanical Construction) ซึ่งโครงการ
เหลานี้มักเปนโครงการขนาดใหญซึ่งอาจสงผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ และสิ่งแวดลอมได ดังนั้น การกอสรางของ
บริษัทฯ อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน นอกจากนั้น การเกิดอุบัติเหตุในโครงการภายใตการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ อาจกอใหเกิดความเสียหายแกชุมชนทั้งทางตรงและทางออมได ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความ
เสี่ยงจากการถูกฟองรองดําเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกําไรของบริษัท
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1.2
1.2.1

ความเสี่ยงดานการจัดการและการบริหารงานของบริษัทฯ
ความเสี่ยงในดานการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถือหุนจากกลุมผูถือหุนรายใหญ

กลุมตระกูลเขมาภิรัตนรวมถึงนิติบุคคลที่ตระกูลเขมาภิรัตนเปนผูถือหุนใหญถือหุนในบริษัทฯ รวมกันใน
สัดสวนมากกวา รอยละ 60 ของจํานวนทุนเรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ ตระกูล
เขมาภิรัตนยังดํารงตําแหนงเปนผูบริหารและกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ดวย จึงทําใหผูถือหุนใหญ
ดังกลาวมีอํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงสามารถควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบ
ทั้งหมดไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน
ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นจึง
เปนการยากที่ผูถือหุนรายอื่นสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่กลุมผูถือหุนรายใหญ
เสนอได
อยางไรก็ตาม เพื่อความโปรงใสของการบริหารจัดการและเพื่อใหมีระบบที่สามารถตรวจสอบได บริษัทฯ
ไดแตงตั้งกรรมการอิสระทั้งหมด 5 ทาน ซึ่งกรรมการอิสระ 3 ทานดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ และมีสํานัก
ตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปนกลไกในการตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริษัทฯ นอกจากนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ มีกรรมการที่ไมใชตระกูลเขมาภิรัตนจํานวน 6 ทาน จากทั้งหมด 9
ทาน จึงสามารถถวงดุลอํานาจในการเสนอเรื่องตางๆ ที่จะพิจารณาเขาสูที่ประชุมผูถือหุนไดระดับหนึ่ง

1.3

ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุนสามัญของบริษัทฯ

1.3.1 ความเสี่ยงจากการนําหุนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
บริษัทฯ มีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณา
ของตลาดหลักทรัพยฯ เกี่ยวกับการนําหุนของบริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้
บริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบีนในตลาดหลักทรัพยฯ แลวเมื่อวันที่ [•] ซึ่งบริษัทหลักทรัพย
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องตน
แลวพบวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดตามขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ์เปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 (ปรับปรุงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2552) เวนแตคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอย โดยบริษัทฯ จะตองมีผูถือ
หุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย ซึ่งขึ้นอยูกับผลของการเสนอขายหุนตอประชาชน บริษัทฯ จึงยังคงมีความ
ไมแนนอนที่บริษัทฯ จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้นผูลงทุนจึงอาจมีความ
เสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนได
ตามราคาที่คาดการณไวหากหุนของบริษัทฯ ไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ได
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1.3.2 ความเสี่ยงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนตอพนักงานโดยมีราคาใชสิทธิต่ํากวาราคา
จากการเสนอขายหุนใหกับประชาชนในครั้งนี้
จากการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2554 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 มีมติใหออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ประเภทระบุชื่อผูถือและไมสามารถโอน
เปลี่ยนมือได ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 6,750,000 หนวย โดยมีราคาเสนอขายตอหนวย 0
บาท และใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ป นับแตวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1
หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ได 1 หุน ในราคาใชสิทธิเทากับราคาที่ลดจากราคาเสนอขายใหแกประชาชน
และบุคคลทั่วไปในครั้งนี้รอยละ 25 ผูลงทุนจึงมีความเสี่ยงในการที่มีตนทุนสูงกวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
และมีความเสี่ยงที่ราคาหุนอาจจะลดต่ําลง หากผูถือหุนกลุมดังกลาวขายหุนหลังการใชสิทธิ รวมถึงการที่ผูลงทุนจะมี
สภาพความเปนเจาของบริษัทฯ นอยลง (Dilution Effect)
อยางไรก็ตาม ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขายใหแกกรรมการและพนักงานดังกลาว มีการกําหนดเงื่อนไขในการ
ใชสิทธิ โดยนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 6 เดือน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิครั้ง
แรกไดไมเกินรอยละ 15.0 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรรจากบริษัท
ฯ และในทุกๆ 6 เดือนหลังวันที่มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดครั้งแรก ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 15.0 รอยละ 15.0 รอยละ 15.0 รอยละ 20.0 และรอยละ 20.0 ของใบสําคัญแสดง
สิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรรจากบริษัทฯ ตามลําดับ ซึ่งการกําหนดระยะเวลาในการ
ใชสิทธิดังกลาวจะชวยปองกันการมีหุนเพิ่มขึ้นในชวงแรกที่หุนของบริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย และหากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิในการแปลงสภาพทั้งหมด จะแปลงสภาพเปนหุนสามัญจํานวน
6,750,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.2 ของจํานวนหุนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนใน
ครั้งนี้และการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด
1.3.3 ราคาหุนสามัญของบริษัทฯ อาจผันผวน ซึ่งกอใหเกิดผลขาดทุนอยางมีนัยสําคัญตอผูลงทุนที่ซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุนครั้งนี้
ราคาหุนสามัญของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนครั้งนี้อาจมีการขึ้นลงอยางผันผวน ทั้งนี้ ขึ้นอยู
กับปจจัยหลายประการ หลายปจจัยเปนสิ่งที่บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได ซึ่งรวมถึง

ทัศนะที่มีตอโอกาสสําหรับธุรกิจและการประกอบการของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมกอสรางโดยทั่วไป

ความแตกตางระหวางผลประกอบการทางการเงินและผลการดําเนินงานที่แทจริง กับผลประกอบการทาง
การเงินและผลการดําเนินงานที่ผูลงทุนและนักวิเคราะหไดคาดหวัง

การเปลี่ยนแปลงในคําแนะนําหรือทัศนะของนักวิเคราะห

การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขตาง ๆ ที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมกอสราง สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปหรือ
บรรยากาศในตลาดหุน หรือเหตุการณหรือปจจัยอื่น ๆ

ประกาศของบริษัทอื่น ๆ ที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงในการประเมินมูลคาตลาดและราคาหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยซึ่ง
ดําเนินธุรกิจคลายคลึงกับบริษัทฯ และ

ความผันผวนอยางมากของราคาหุนในตลาดหลักทรัพย
ดังนั้น จากปจจัยตาง ๆ ขางตน รวมทั้งปจจัยอื่น ๆ หุนสามัญของบริษัทฯ อาจมีการซื้อขายในราคาที่ต่ํา
กวาราคาเสนอขายอยางมาก
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1.3.4 บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะนําเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ไปลงทุนหรือใชจายตาม
วัตถุประสงคการใชเงินที่ไดระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีดุลยพินิจอยางเต็มที่ใน
การพิจารณารายละเอียดการใชเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนครั้งนี้ภายในขอบเขตดังกลาว
ในปจจุบัน บริษัทฯ มีความประสงคที่จะใชเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนครั้งนี้ในการลงทุนเพื่อขยาย
ธุรกิจเพื่อเพิ่มความแข็งแกรงใหกับโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มสภาพคลองและเปนเงินทุนหมุนเวียน
สําหรับการดําเนินธุรกิจ ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ บริษัทฯ ยังไมไดกําหนดแนนอนเกี่ยวกับรายละเอียดในการ
ลงทุนของบริษัทฯ ดวยเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีดุลยพินิจอยาง
เต็มที่ในการพิจารณานําเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนครั้งนี้ไปลงทุนหรือใชจายภายในขอบเขตดังกลาว โดยไม
ตองขอความเห็นชอบจากผูลงทุนในรายละเอียดการจัดสรรเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนภายในขอบเขตดังกลาว
ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจจะไมเห็นดวยกับรายละเอียดการลงทุนหรือการใชจายเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนครั้งนี้
1.3.5 กฎหมายไทยและขอบังคับของบริษัทฯ มีขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาติ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ
สภาพคลองและราคาตลาดของหุนบริษัทฯ
ขอบังคับของบริษัทฯ จํากัดสัดสวนการเปนเจาของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดในบริษัทฯ ของ
ชาวตางชาติไวที่รอยละ 49 นอกจากนี้ ความเปนเจาของหุนของชาวตางชาติยังถูกจํากัดไวโดยกฎหมายไทย ดังนั้น
สภาพคลองและราคาตลาดของหุนสามัญอาจไดรับผลกระทบในทางลบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อการถือหุนของ
ชาวตางชาติเพิ่มขึ้นถึงเพดานที่กําหนดไว ผูถือหุนชาวไทยอาจไมสามารถโอนหุนของตนใหบุคคลอื่นซึ่งมิไดมี
สัญชาติไทย นอกจากนี้ ผูถือหุน ผูซื้อหุนผูขายหุน ซึ่งมิไดมีสัญชาติไทย มิอาจทราบลวงหนาวาหุนนั้นจะตกอยูใน
ขอจํากัดสัดสวนการถือหุนของชาวตางชาติ และหุนนั้นจะสามารถจดทะเบียนในนามของผูซื้อไดหรือไม หรือนาย
ทะเบียนจะปฏิเสธการจดแจงการโอนหุนเชนวานั้นหรือไม
1.3.6 บริษัทฯ อาจจะไมสามารถจายเงินปนผล
ถึงแมวาปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอใหผูถือหุนอนุมัติจายเงินปนผลประจําปไมต่ํา
กวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิกอนกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยอยู
ภายใตเงื่อนไขของแผนการลงทุนและปจจัยที่เกี่ยวของอื่น ๆ การจายเงินปนผลในอนาคต (ถามี) จะขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่
แกไขเพิ่มเติม)รวมทั้งเงื่อนไขตาง ๆ อาทิ กระแสเงินสดจริง กําไร ฐานะการเงินและความตองการเงินทุนของบริษัทฯ
ตลอดจนปจจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเห็นวาเกี่ยวของ บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาบริษัทฯ จะสราง
ผลกําไรในปใดๆ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะจายเงินปนผลหรือไมถึงแมวาบริษัทฯ จะมีผลกําไร อนึ่ง ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม) ถายังคงมีผลขาดทุนสะสม หามมิใหจายเงิน
ปนผล ถึงแมวาบริษัทฯ จะมีกําไรสุทธิในปนั้นก็ตาม
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