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บริษทั โฟคัส เอ็นจิเนียริง่ แอนด คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) เริม่ จดทะเบียนกอตัง้ เปนบริษทั จํากัด เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2532 ภายใตชื่อ บริษทั พสุพธุ จํากัด มีวตั ถุประสงคในการดําเนินธุรกิจรับเหมากอสราง มีเปาหมายหลักใน
การรับงานกอสรางของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน

!!

บริษัทฯมีใบอนุญาตเปนผูร บั เหมากอสรางของหนวยงานภาครัฐจํานวน 10 ใบซึ่งเปนใบอนุญาตผูรับเหมากอสราง
ประเภทหนึ่งหรือใบอนุญาตชั้นหนึ่งจํานวน 8 ใบ ทําใหบริษัทฯ สามารถรับงานกอสรางจากหนวยงานภาครัฐเหลานีท้ ่ี
มีมูลคาโครงการทีส่ งู ตามทีร่ ะบุไวในกฎระเบียบของหนวยงานภาครัฐแตละแหง โดยทีผ่ า นมาบริษัทฯรับงานกอสราง
ของหนวยงานภาครัฐจากผูรับเหมากอสรางรายอืน่ ๆ ในลักษณะของการรับเหมาชวง (Sub-contract) เปนสวนใหญ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังสามารถรับงานกอสรางโครงการของภาคเอกชน เชน การกอสรางอาคาร หรือการกอสรางหมู
บานจัดสรร เปนตน

!!

บริษัทฯจัดอยูในกลุมของผูรับเหมากอสรางขนาดกลางที่มีผลการดํ าเนินงานที่เปนกําไรสุทธิอยางตอเนื่องหลังจาก
ประสบกับภาวะขาดทุนในป 2539 ถึงป 2542 ปจจัยหลักที่ทําใหบริษทั ฯ มีกําไรทามกลางสภาวะอุตสาหกรรมกอสราง
ที่ซบเซานั้นเนื่องมาจากการมุงเนนที่จะรับงานกอสรางของหนวยงานภาครัฐซึง่ มีความเสีย่ งของการไมไดรบั ชําระเงิน
อยูในเกณฑตํ่า ประกอบกับความพยายามในการลดคาใชจา ยโสหุย ตางๆ

!!

บริษัทฯมีเปาหมายทีจ่ ะขยายฐานลูกคาไปยังภาคเอกชนทีม่ สี ถานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกรง และเปนบริษทั รับเหมากอ
สรางที่สามารถรับงานจากทัง้ หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน

!!

บริษัทฯมีสดั สวนรายไดทไ่ี มสมํ่าเสมอ ผันแปรตามการจัดหางานกอสราง โดยในป 2544 บริษทั ฯมีสดั สวนรายไดจาก
การรับเหมากอสรางเทากับรอยละ 45.42 มีสดั สวนรายไดจากการซือ้ ขายวัสดุกอ สรางเทากับรอยละ 51.51 และสัด
สวนรายไดคาที่ปรึกษาโครงการเทากับรอยละ 2.65 และในป 2545 สัดสวนรายไดจากการรับเหมากอสรางลดลงเปน
รอยละ 26.04 มีสัดสวนรายไดจากการซือ้ ขายวัสดุกอ สรางลดลงเปนรอยละ 30.91 และมีสดั สวนรายไดคา ทีป่ รึกษา
โครงการเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 11.94 ในขณะทีป่  2546 บริษทั ฯมีสดั สวนรายไดจากการรับเหมากอสรางเพียงรอยละ
26.64 รายไดจากการซือ้ ขายวัสดุกอ สรางรอยละ 68.24 และมีสัดสวนรายไดคา ทีป่ รึกษาโครงการเทากับรอยละ 2.74
สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2547 บริษทั ฯมีรายไดจากการรับเหมากอสรางทัง้ หมด

!!

บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานตลอดชวงเวลา 3 ปที่ผานมา โดยในป 2543 ภายหลังจากทีป่ ระสบกับภาวะขาดทุน
ในปกอนหนา บริษทั ฯ มีกาไรสุ
ํ ทธิเทากับ 11.63 ลานบาท สวนในป 2544 บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิเพิม่ เปน 34.91 ลาน
บาทหรือคิดเปนอัตราการเพิม่ ขึน้ รอยละ 200.17 ในป 2545 มีกําไรสุทธิเทากับ 28.93 ลานบาท และในป 2546
บริษัทฯมีกําไรสุทธิเทากับ 12.82 ลานบาทตามลําดับ สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2547 บริษทั ฯมีกําไรสุทธิเทากับ
13.85 ลานบาท
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สําหรับกําไรสุทธิในป 2544 และป 2545 บริษทั ฯ มีรายการพิเศษทางบัญชี คือ รายการกําไร(ขาดทุน)จากการลดมูล
คาเงินลงทุนเปนจํานวนเทากับ 13 ลานบาท โดยรายการดังกลาวไดต้ังสํารองคาเผือ่ การลดลงของมูลคาเงินลงทุนในป
2544 หลังจากนัน้ ในป 2545 เมื่อบริษัทฯ นําเงินลงทุนดังกลาวไปใชคนื หนี้ บริษัทฯปรับปรุงบัญชีรายการสํารองคา
เผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุนจํานวน 13 ลานบาท และรายการจายชําระหนีด้ ว ยสินทรัพยถาวรของบริษทั ฯ โดย
บริษัทฯบันทึกเปนรายการกําไรจากการจายชําระหนีด้ ว ยสินทรัพยถาวรจํานวน 12.19 ลานบาท โดยหากไมนบั รวม
รายการพิเศษดังกลาว บริษัทฯ จะมีกําไรสุทธิที่เปนกําไรสุทธิจากการดําเนินงานทีแ่ ทจริงในป 2544 และป 2545 เทา
กับ 47.91 ลานบาทและ 3.74 ลานบาทตามลําดับ (โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมในหัวขอการวิเคราะหฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของฝายจัดการ (MD&A))

!!

ในเดือนมกราคมป 2546 บริษัทฯ โดยมติของที่ประชุมผูถือหุน ไดทําการยื่นหนังสือขอจดทะเบียนลดทุนที่ออกและ
เรียกชําระแลวจํานวน 200 ลานบาทตอกระทรวงพาณิชย เพื่อลางจํานวนขาดทุนสะสมสวนใหญของบริษัทฯ และ
บริษัทฯไดทําการลดทุนในเดือนมีนาคมในปเดียวกัน ภายหลังการลดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษทั ฯมีขนาด
ของสินทรัพยรวมเทากับ 68.24 ลานบาท มีอัตราสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 95.22
บริษัทฯมีขนาดของหนีส้ นิ รวมเทากับ 14.94 ลานบาทและสวนของผูถ อื หุน เทากับ 53.30 ลานบาท โดยมีขาดทุน
สะสมเทากับ 46.70 ลานบาท (โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมในหัวขอการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของฝายจัดการ (MD&A))

!!

บริษัทฯ ประสงคจะเสนอขายหุน สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 25,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 20 ของจํานวนหุน ทีเ่ รียกชําระ
แลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครัง้ นี้ โดยจัดสรรใหแกประชาชนจํานวน 23,000,000 หุน
และจัดสรรใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 2,000,000 หุน ในราคาเสนอขายหุน ละ 4.50 บาท

!!

บริษัทฯมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนเพิ่มทุนจํานวน 25,000,000 หุนตอประชาชน กรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯและขอนําหลักทรัพยของบริษทั ฯเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย)
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