แบบแสดงรายการขอมูล
(แบบ 69-1)

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
(Sriracha Construction Public Company Limited)
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน
จํานวน 78,250,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ราคาเสนอขายหุน ละ 15.00 บาท

และ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ
จํานวน 6,750,000 หนวย ราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท อายุ 3 ป
อัตราการใชสิทธิ: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยสามารถใชสิทธิซื้อหุน สามัญได 1 หุน
ในราคาใชสิทธิหุนละ 11.25 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ระยะเวลาจองซือ้
22, 25-26 มิถุนายน 2555
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน
วันที่ 31 มกราคม 2555
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ
วันที่ 20 มิถุนายน 2555

คําเตือน
กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย
รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้ มิได 
เปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวน
และถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้แตอยางใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดง
รายการขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย
หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือ
หลักทรัพยที่ไดซื้อหลักทรัพยไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีผลใชบังคับและยังเปนเจาของหลักทรัพยอยูมี
สิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรูหรือควรจะไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แต
ไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีผลใชบังคับ
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนไดที่ศูนยสารนิเทศ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ชั้ น 15 อาคารจี พี เ อฟ วิ ท ยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิ ท ยุ แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการของสํานักงานระหวางเวลา 9.00 น. –12.00 น. และ 13.00 น. –16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

คําเตือน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนกอนการตัดสินใจลงทุน
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เอกสารแนบ 1
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
งบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแลว)
งบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแลว)
งบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแลว)
งบการเงิน สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (สอบทานแลว)
เอกสารแนบ 5 ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ

คํานิยาม
นอกจากจะไดมกี ารกําหนดไวเปนอยางอื่นในเอกสารฉบับนี้ ใหคําดังตอไปนี้มีคํานิยามดังตอไปนี้
ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพยฯ
บริษัทฯ
กลุมบริษัทฯ
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LDPE (Low-density Polyethylene) หมายถึง
หมายถึง
LDPE (Linear-low-density
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษทั บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ เซอรวิสเซส จํากัด และ
บริษัท เคซีบีเอส สโตร จํากัด และ
บริษัท ไทย ไทเฮ จํากัด
Engineering Procurement and Construction
Cumulative Annual Growth Rate ซึ่งเปนการคิดอัตรา
การเติบโตดวยการใชวธีคิดแบบ Geometric Mean
งานกอสรางตึก ตึกระฟา อาคารสะพาน ถนน และระบบ
ขนสงอื่น ๆ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคตางๆ
หนวยวัดสําหรับงานเชื่อมทอและระบบทอ ซึ่งโดยปกติจะ
คิดจากเสนผานศูนยกลางทอ
โรงงานผลิตกาซธรรมชาติเหลว
เหล็กรูปตัวไอ
เหล็กรูปตัวเอช
ผูบริหารโครงการซึ่งจะทําหนาที่ควบคุมและดูแลการ
ปฏิบัติงานของผูรับเหมาอื่นๆ
โพลีเอทิลีนความหนาแนนสูง
โพลีเอทิลีนความหนาแนนต่ํา
โพลีเอทิลีนความหนาแนนต่ําเชิงเสน

