บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
แบบ 69-1
2.! ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัตคิ วามเปนมา
บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) เริม่ จดทะเบียนกอตัง้ เปนบริษทั จํากัด เมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2532 ภายใตชื่อ “บริษทั พสุพธุ จํากัด” ซึง่ ตอมาไดเปลีย่ นชือ่ บริษทั เปน “บริษทั เอเปค ดีเวลลอปเมนท
จํากัด” และ “บริษัท โฟคัส อินฟราสตรัคเจอร จํากัด” ตามลําดับ บริษทั ฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษทั มหาชนในวัน
ที่ 4 พฤศจิกายน 2545 ภายใตชื่อ “บริษทั โฟคัส อินฟราสตรัคเจอร จํากัด (มหาชน)” และตอมาไดเปลีย่ นชือ่ เปน “บริษทั
โฟคัส เอ็นจิเนียริง่ แอนด คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 โดยบริษทั ฯมีวตั ถุประสงคใน
การดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางทั่วไปตั้งแตเริ่มกอตั้งจนถึงปจจุบันทั้งที่เปนงานกอสรางของหนวยงานภาครัฐและภาคเอก
ชน ทั้งนี้การเปลี่ยนชื่อบริษทั ฯเพือ่ ผลในดานการตลาดและรองรับนโยบายการขยายขอบเขตของการทําธุรกิจในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ ําคัญในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมาของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดงั นี้
2542!
เดือนสิงหาคม บริษัทฯไดรวมกับบริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จํากัด ในรูปแบบของกลุม รวมคาหรือแบบ
คอนซอรเตียม (Consortium) เขาทําสัญญารับเหมาชวงจาก “กิจการรวมคา เอ็นวีพเี อสเคจี” (NVPSKG
Joint Venture) สําหรับโครงการออกแบบรวมกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย โครงการจัดการนําเสี
้ ย
เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (SC – 26)
2543!
เดือนมกราคม บริษัทฯลงนามในสัญญาปรับโครงสรางหนีก้ บั บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน สําหรับ
หนี้เงินกูที่บริษัทฯมีกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ธนพล จํากัด (มหาชน) ซึง่ ไดปด กิจการไปในชวงที่เกิดวิกฤต
ทางเศรษฐกิจ โดยมียอดหนีเ้ งินตนและดอกเบีย้ คงคางรวมเปนจํานวน 8.0 ลานบาท เจาหนีไ้ ดตกลงลดหนี้
ใหบริษัทฯโดยคงเหลือหนี้เปนจํานวน 2.88 ลานบาท และบริษทั ฯไดดําเนินการชําระหนีด้ งั กลาวครบถวนใน
วันที่ 20 มีนาคม 2543
เดือนเมษายน ที่ประชุมผูถือหุน มีมติใหเปลีย่ นชือ่ บริษทั จาก “บริษทั เอเปค ดีเวลลอปเมนท จํากัด” เปน
“บริษัท โฟคัส อินฟราสตรัคเจอร จํากัด” และไดจดทะเบียนเปลีย่ นชือ่ บริษทั กับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 4
พฤษภาคม 2543
เดือนพฤษภาคม นางนภารัตน สิหนาทกถากุล ไดซอ้ื หุน สวนใหญของบริษทั ฯในสัดสวนรอยละ 65 จากนาย
ไพบูลย สุทธิรักษ ซึ่งเปนผูถ อื หุน หลักเดิมของบริษทั ฯ โดยมีกลุมของนายอนุชา สิหนาทกถากุล ทําหนาทีใ่ น
การบริหารงานของบริษทั ฯแทนผูบ ริหารชุดเดิม
เดือนกรกฎาคม บริษัทฯทําสัญญารับเหมาชวงกับ “กิจการรวมคา เอ.เอส.แอสโซซิเอท-เท็คเค็น” ซึง่ เปนผูร บั
เหมาหลักของการรถไฟแหงประเทศไทย ในการกอสรางทางรถไฟรางคูส ายใต ตลิ่งชัน – นครปฐม
2544!
เดือนมีนาคม บริษัทฯเขารวมใน “กิจการรวมคา เอ เอฟ เอส” ทําสัญญารับเหมาชวงในการออกแบบรวมกอ
สรางทอรวบรวมนํ้าเสียและบอพัก MH, IPC สวนทีเ่ หลือ โครงการบําบัดนํ้าเสียรวมระยะที่ 1 (สวนที่ 2) กับ
กรุงเทพมหานคร
2545!
เดือนสิงหาคม บริษัทฯทําสัญญารับเหมาชวงสําหรับงานซือ้ ขายวัสดุกอ สรางสําหรับงานแอสฟลทตคิ
คอนกรีต โครงการกอสรางทางสายพิษณุโลก – อุตรดิตถ ตอน 1 กับบริษทั ประยูรวิศวการชาง จํากัด
เดือนพฤศจิกายน ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหเพิ่มทุนจํานวน 100 ลานบาท โดยเสนอขายใหกบั ผูถ อื หุน เดิม
(Right Issue) โดยภายหลังการเพิ่มทุนในครัง้ นี้ บริษทั ฯมีทนุ จดทะเบียนทีอ่ อกและเรียกชําระแลวเทากับ
จํ านวน 300 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทฯไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 4
พฤศจิกายน 2545
เดือนธันวาคม ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหลดทุนของบริษัทฯจํานวน 200 ลานบาท โดยลดจํานวนหุน เพือ่ ลาง
ขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ทําใหภายหลังการลดทุน บริษทั ฯมีทนุ จดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวทัง้ สิน้
100 ลานบาท
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2546!
เดือนกุมภาพันธ ที่ประชุมผูถือหุน มีมติเปลีย่ นแปลงมูลคาหุน ทีต่ ราไวจากเดิมหุน ละ 100 บาท เปนหุน ละ 1
บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 25 ลานบาท โดยการออกหุน สามัญใหมจํานวน 25 ลานหุน เพือ่ เสนอขายให
แกประชาชนและเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษทั ฯเปนจํานวนเทากับ 23 ลานหุน และ 2
ลานหุน ตามลําดับ
เดือนกรกฎาคม บริษัทฯทําสัญญารับเหมากอสรางโครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชัน้ โรงเรียนนานาชาติ
สยามกับ บจ. สยามอินเตอรเนชัน่ แนล เอ็ดยูเคชัน่ (2002) เปนมูลคาเทากับ 48 ลานบาท
เดือนสิงหาคม บริษัทฯทําสัญญารับเหมากอสรางโครงการหอพักนักศึกษา 5 ชั้น และงานตอกเสาเข็มอาคาร
12 หลัง ที่วิทยาลัยรัตนบัณฑิตกับคุณวิจติ รา รัตนเพียรเปนมูลคาเทากับ 142.5 ลานบาท
เดือนตุลาคม บริษัทฯทําสัญญารับเหมากอสรางโครงการทีพ่ กั อาศัยโครงการสะพานพระราม 5 เปนบาน
เดีย่ ว 2 ชั้น จํานวน 254 หลัง กับบริษทั เอเชี่ยน พร็อพเพอรต้ี (กรุงเทพ) จํากัด เปนมูลคาเทากับ 346.41
ลานบาท
เดือนพฤศจิกายน ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษทั โฟคัส อินฟราสตรัคเจอร จํากัด
(มหาชน)” เปน “บริษทั โฟคัส เอ็นจิเนียริง่ แอนด คอนสตรัคชัน่ จํากัด(มหาชน)” และไดจดทะเบียนเปลีย่ น
ชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546
เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯทําสัญญารับเหมากอสรางโครงการเพอรเฟค การเดน รามคําแหง 164 เปนบาน
เดี่ยวจํานวน 12 หลัง กับบริษัท พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) เปนมูลคาเทากับ 13.98 ลานบาท
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั
บริษัทฯดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางทั่วไป โดยรับเหมางานจากทัง้ หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน บริษทั ฯ
จะรับงานกอสรางในลักษณะเปนผูร บั เหมาชวงเปนสวนใหญ การรับงานในลักษณะของผูร บั เหมาหลักจะเปนงานกอสราง
ของภาคเอกชนที่มีมูลคาการกอสรางไมสูงมากนัก นอกจากนี้ บริษทั ฯจะรวมกับผูร บั เหมารายอืน่ และผูร บั เหมาตางชาติท่ี
ไมมีใบอนุญาตเปนผูรับเหมากอสรางของหนวยงานภาครัฐหรือรวมกับบริษัทรับเหมากอสรางตางชาติที่มีความชํานาญใน
การกอสรางเฉพาะดาน โดยการเขารวมประกวดราคาหรือรับงานกอสรางในลักษณะของกิจการรวมคา (Joint Venture)
หรือในลักษณะของคอนซอรเตียม (Consortium) ในการรับเหมางานกอสรางขนาดใหญ
กิจการรวมคา (Joint Venture) คือ บริษัทตั้งแตสองแหงขึ้นไปดําเนินงานรวมกันทางการคาเพือ่ เขาทํางานใน
โครงการเดียวกัน (อาจจะเปนการรวมกันในลักษณะ บริษทั กับบริษทั หรือ บริษทั และหรือหางหุน สวนนิตบิ คุ คลกับนิติ
บุคคลอื่น เปนตน) จะตองมีการลงทุนรวมกัน หรือรวมกันในผลกําไรหรือขาดทุนซึง่ กันและกัน ในทางภาษีอากรถือวากิจ
การรวมคาเปนหนวยทางภาษีอากร (Tax Entity) แยกตางหากจากผูเ ขารวมคาแตละราย จึงตองมีและใชเลขประจําตัวผู
เสียภาษีอากรเพือ่ การปฏิบตั กิ ารทางภาษีอากรในนามของกิจการรวมคานัน้ ๆ
คอนซอรเตียม (Consortium) คือ การรวมกันทํางานในลักษณะกลุม บริษทั โดยแตละบริษทั จะมีการแบงแยก
การทํางานของแตละฝายอยางชัดเจน โดยตางฝายตางออกใบแจงหนีแ้ ละใบเสร็จรับเงินเฉพาะสวนของแตละบริษทั คอน
ซอรเตียมจะไมมีการรวมทุนหรือแบงปนผลกําไรหรือขาดทุนระหวางกัน เพียงแตผเู ขารวมในกลุม บริษทั จะใชความสามารถ
และความชํานาญในการทํางานรวมกันใหสําเร็จ
ซึ่งการรวมกันในแบบกิจการรวมคาหรือคอนซอรเตียมดังกลาวนอกจากจะทําใหกิจการรวมคาหรือคอนซอร
เตียมมีคุณสมบัติครบถวนในดานประสบการณการกอสรางหรือมีความพรอมของเครือ่ งมือเครือ่ งจักรทีจ่ ะใชในการกอสราง
ตามเกณฑที่กําหนดโดยผูวาจางหรือเจาของโครงการดังกลาวแลว การรับงานในลักษณะของกิจการรวมคาหรือคอนซอรเตี
ยมยังเปนการชวยลดความเสี่ยงของการดําเนินการกอสรางอีกดวย โดยในปจจุบนั บริษทั ฯมีการรวมกับบริษทั รับเหมากอ
สรางรายอื่นๆ ในลักษณะของกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือในลักษณะของคอนซอรเตียม (Consortium) เพือ่ ดําเนิน
การกอสรางและเตรียมการเพือ่ เขารวมประกวดราคาโครงการกอสรางตามรายละเอียดในตารางดานลางนี้
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ตารางที่ 1.1 กิจการรวมคาและคอนซอรเตียมทีบ่ ริษทั ฯเขารวมเพือ่ ดําเนินการกอสรางโครงการทีผ่ า นมา
ชื่อกิจการรวมคา หรือ
รายชือ่ ผูร บั เหมา
สวน
โครงการกอสราง
วันเริม่
วันสิน้ สุด
คอนซอรเตียม
แบง
ดําเนินการ การดําเนิน
กําไร
การ
(รอย
ละ)
กิจการรวมคาและคอนซอรเตียมในอดีต
1. กิจการรวมคา
1.!บริษทั โฟคัส เอ็นจิเนียริง่
1.05 งานออกแบบรวมกอสราง
30-มี.ค.-44 24-เม.ย.-46
ทอรวบรวมนํ้าเสียและบอ
เอ เอฟ เอส
แอนด คอนสตรัคชัน่ จํากัด
(มหาชน)
พัก MH, IPC สวนทีเ่ หลือ
โครงการบําบัดนํ้าเสียรวม
2.!บริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมน
ระยะที่ 1 (สวนที่ 2) (ดูราย
ทัล จํากัด
ละเอียดของโครงการและ
3.!บริษัท Skanska Lundby
มูลคาโครงการในตาราง
AB จํากัด
4.6 หนา 19
2. เอเปค – โฟคัส 1.!บริษทั โฟคัส เอ็นจิเนียริง่
21.22 งานออกแบบรวมกอสราง
11-ส.ค.-42 30-เม.ย.-46
คอนซอรเตียม
แอนด คอนสตรัคชัน่ จํากัด
ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้า
(มหาชน)
เสีย โครงการจัดการนําเสี
้ ย
เขตควบคุมมลพิษ จังหวัด
2.!บริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมน
สมุทรปราการ ในสวนของ
ทัล จํากัด
SC – 26 (East Bank
Area B-East Collection
System)
(ดูรายละเอียดของโครงการ
และมูลคาโครงการในตา
ราง 4.2 หนา14)
หมายเหตุ: การเขารวมกับผูร บั เหมารายไดอน่ื ๆ ใน “เอเปค – โฟคัส คอนเซอรเตียม” ในขณะทีย่ งั ไมไดเปลีย่ นชือ่ บริษทั ฯ
โดยมีชื่อเดิมเปน “บริษทั เอเปค ดีเลลอปเมนท จํากัด” และบริษทั ฯเขารวมใน “กิจการรวมคา เอ เอฟ เอส” ในขณะใชชอ่ื
เดิมคือ “บริษทั โฟคัส อินฟราสตรัคเจอร จํากัด”
การจัดหางานกอสรางสวนใหญของบริษัทฯจะทําโดยการเขารวมประกวดราคา โดยเฉพาะอยางยิง่ การจัดหา
งานกอสรางของหนวยงานภาครัฐ ซึง่ กําหนดใหผทู จ่ี ะเขารวมประกวดราคาจะตองมีใบอนุญาตเปนผูร บั เหมากอสรางของ
หนวยงานภาครัฐนั้นๆ (ดูรายละเอียดของใบอนุญาตเปนผูร บั เหมากอสรางของบริษทั ฯไดตามตารางที่ 2) นอกจากนี้ ใน
การจัดหางานกอสรางภาคเอกชนบางโครงการ บริษทั ฯสามารถจัดหางานดวยวิธกี ารเจรจาตอรองกับเจาของโครงการกอ
สรางหรือเจรจากับผูร บั เหมาหลักเพือ่ ขอเปนผูร บั เหมาชวงในงานโครงการกอสราง
สําหรับการบริหารงานกอสราง บริษทั ฯจะทําการกําหนดสัดสวนของงานกอสรางระหวางสวนของงานกอ
สรางที่บริษัทฯจะดําเนินการกอสรางเองและงานกอสรางในสวนทีบ่ ริษทั ฯจะดําเนินการใหรบั เหมาชวง โดยจะพิจารณาตาม
อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดของแตละโครงการ สําหรับสวนงานกอสรางทีบ่ ริษทั ฯใหรบั เหมาชวง บริษทั ฯจะทําการยืน
ยันราคาคากอสรางทีแ่ นนอนกับผูร บั เหมาชวงอีกทอดหนึง่ กอนทีจ่ ะมีการตกลงในเรือ่ งคากอสรางกับผูร บั เหมาหลักหรือเจา
สวนที่ 2 – หนาที่ 3

บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
แบบ 69-1
ของโครงการ โดยลักษณะของการใหรบั เหมาชวงของบริษทั ฯจะแบงเปน 2 ลักษณะ คือ การใหรบั เหมาชวงโดยใหผรู บั
เหมาชวงเปนผูรับผิดชอบในการจัดหาวัสดุกอ สรางดวย หรือการใหรบั เหมาชวงโดยทีบ่ ริษทั ฯจะเปนผูจ ดั หาวัสดุกอ สรางให
เอง

สวนที่ 2 – หนาที่ 4

บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 69-1

ตารางที่ 2 รายละเอียดใบอนุญาตเปนผูร บั เหมากอสรางของหนวยงานภาครัฐ
ลําดับ
ที่

หนวยงานราชการ

ชนิดงาน

ประเภทของ
ใบอนุญาต
(ชั้น)*2

วงเงินคางานแตละ
โครงการไมเกิน
(ลานบาท)

วงเงินรวมทุก
โครงการไมเกิน
(ลานบาท)

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ
(โครงการ)

ระยะเวลาของ
ใบอนุญาต

1
2
3

กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท

งานทาง
กอสรางสะพาน
ทาง

1
2
1

ไมจํากัดวงเงิน
ไมกําหนด*1
ไมกําหนด*1

4
3

43*
5

กรมทรัพยากรนํ้า
กรมโยธาและผังเมือง

ประปา
ทางระบายนํ้า

1
1

ไมจํากัดวงเงิน
ไมกําหนด
ไมเกิน 5 เทาของวงเงิน
เครดิตทีไ่ ดรบั การรับรอง
จากธนาคารซึง่ แสดงไวใน
การยืน่ ขอจดทะเบียน

6

กรมทางหลวงชนบท

สะพาน

1

7

กรมโยธาและผังเมือง

ระบบบําบัดนํ้าเสีย

3

8

กรมชลประทาน

งานกอสรางชลประทาน

1

ไมเกิน 1,000 ลานบาท

ไมกําหนด

ไมกําหนด

9
10

บมจ. ทศท คอรปอเรชั่น
กรุงเทพมหานคร

งานทาง
งานทาง

1
1

ไมจํากัดวงเงิน
ไมจํากัดวงเงิน

ไมกําหนด
ไมกําหนด

ไมกําหนด
ไมกําหนด

ไมกําหนดวันหมดอายุ
ไมกําหนดวันหมดอายุ
1 ธ.ค. 2546 –ไมกําหนดวันหมด
อายุ
17 ก.ค. 2545 - 26 ก.ค. 2547
5ก.ค. 2547 –
26 ก.ค. 2549
1 ธ.ค. 2546 –ไมกําหนดวันหมด
อายุ
5 ก.ค. 2547 –
26 ก.ค. 2549
12 มี.ค. 2545 – ไมกําหนดวัน
หมดอายุ
29 เม.ย. 2546 – 28 เม.ย. 2549
2 ม.ค. 2546 – 31 ธ.ค. 2547

หมายเหตุ

ไมกําหนด

1. “ไมกําหนด” หมายถึง การที่หนวยงานภาครัฐดังกลาวไมมีประกาศกําหนดไวเปนเงื่อนไขที่ชัดเจนในการยื่นประกวดราคา แตอาจมีการกําหนดไวเปนการเฉพาะสําหรับ
แตละโครงการ
2. ใบอนุญาตเปนผูรับเหมากอสรางของหนวยงานภาครัฐตางๆ ซึ่งสามารถแบงออกเปน 4 ระดับดวยกัน คือ ผูรับเหมาชั้น 1 เปนผูที่สามารถเขารวมประมูลงานที่มีมูลคาสูงและตองมีวิศวกรที่มีความชํานาญและประสบการณ เปนผูรับเหมาที่มี
ทุนจดทะเบียนตามที่กําหนดไว มีผลงานในอดีตเปนที่ยอมรับและไมมีประวัติการทิ้งงาน โดยผูรับเหมาชั้น 2 ชั้น 3 และ ชั้น 4 จะเปนผูรับเหมากอสรางที่มีคุณสมบัติลดหลั่นลงไปตามลําดับ
3. การประมูลงานของกรมทรัพยากรนํ้า ปจจุบันไมตองใชใบอนุญาตรับเหมากอสราง แตจะพิจารณาจากประสบการณของงานที่ผานมาแทน
4. การตออายุใบอนุญาตนั้น หนวยงานราชการจะพิจารณาดูจากความสมํ่าเสมอในการเขารวมการประกวดราคา ทุนจดทะเบียน ผลงานที่ผานมา วิศวกร เครือ่ งจักรและอุปกรณและประวัตกิ ารทํางานเปนหลักที่มา : บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสต
รัคชั่น จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 – หนาที่ 6

บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 69-1

2.3 โครงสรางรายไดของบริษทั ฯ
โครงสรางรายไดของบริษทั ฯสําหรับงวดป 2543 ถึงป 2546 และสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2547 แยกตามประเภท
ของผลิตภัณฑและบริการไดตามตารางดานลางนี้
ตารางที่ 3 ตารางโครงสรางรายได
(หนวย: พันบาท)
สายผลิตภัณฑ/
ป 2544
ป 2545
ป 2546
งวด 6 เดือนแรก
กลุม ธุรกิจ
ป 2547
รายได
%
รายได
%
รายได
%
รายได
%
84,557
34.84
1.! รายไดจากการรับ
25,672
10.58
เหมากอสราง
11,689
13.89
-! ภาครัฐ
125,023
51.51 10,221
12.15 70,599
26.64 188,363
99.85
-! ภาคเอกชน
2.! รายไดจากงานซือ้
6,446
2.65 26,006
30.91 180,866
68.24
ขายวัสดุกอสราง
1,019
0.42
3.! รายไดจากการเปน
10,042
11.94
7,265
2.74
ที่ปรึกษาโครงการ
26,171
31.11
6,315
2.38
285
0.15
4.! รายไดอน่ื ๆ
รวม
242,717 100.00 84,129 100.00 265,045 100.00 188,648 100.00
หมายเหตุ: รายไดอื่นๆ ไดแก ดอกเบี้ยรับ, กําไรจากการจําหนายทรัพยสนิ , กําไรจากการกลับรายการคาเผือ่ เงินลงทุน, และกําไร
ที่ยังไมเกิดจากการปรับมูลคาเงินลงทุน เปนตน

โครงสรางรายได
หนวย: พันบาท

'##$###
&"#$###
&##$###
%"#$###
%##$###
"#$###
!
2544

2545

รายไดจากการรับเหมากอสราง-ภาครัฐ
รายไดจากงานซือ้ ขายวัสดุกอ สราง
รายไดอนื่ ๆ

2546

6 เดือนแรก 2547

รายไดจากการรับเหมากอสราง-ภาคเอกชน
รายไดจากการเปนทีป่ รึกษาโครงการ

สวนที่ 2 – หนาที่ 7

บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
แบบ 69-1
2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
จากผลงานในอดีตที่ผา นมา บริษัทฯรับเหมาชวงงานกอสรางของหนวยงานภาครัฐเปนสวนใหญ โดยการมุง เนนรับ
งานของหนวยงานภาครัฐซึ่งมีความเสี่ยงของการไมไดรับชําระคากอสรางอยูใ นเกณฑต่ํา มีสวนชวยใหบริษทั ฯสามารถผานพน
ภาวะซบเซาของอุตสาหกรรมกอสรางในชวงทีผ่ า นมา ซึง่ เปนชวงทีก่ ารรับเหมากอสรางภาคเอกชนประสบปญหาอยางหนัก อยาง
ไรก็ตาม เมื่อเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโนมดีขึ้นรวมถึงการฟนตัวของอุตสาหกรรมกอสรางภาคเอกชน อันเปนผลพวงมาจาก
การฟนตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย บริษทั ฯจึงมีเปาหมายทีจ่ ะขยายฐานลูกคาไปยังภาคเอกชนใหมากขึน้ โดยจะพิจารณารับงาน
กอสรางจากผูวา จางภาคเอกชนทีม่ สี ถานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกรง บริษทั ฯมีเปาหมายทีจ่ ะเปนบริษทั รับเหมากอสรางทีส่ ามารถรับ
งานกอสรางจากทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน

สวนที่ 2 – หนาที่ 8

