แบบ 69-1

บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1.! รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ประเภทและหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน กรรมการและพนักงานภายใตแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้ เปนการเสนอ
ขายหุน สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั โฟคัส เอ็นจิเนียริง่ แอนด คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผูเ สนอขาย
ที่อยูผูเสนอขาย

ลักษณะหลักทรัพย
มูลคาทีต่ ราไว
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย
ราคาเสนอขาย

: บริษทั โฟคัส เอ็นจิเนียริง่ แอนด คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
: เลขที่ 25 อาคารอัลมาลิงค ชั้น 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2650-3063-4
โทรสาร 0-2650-3065-6
: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
: หุน ละ 1.00 บาท
: เสนอขายตอประชาชนจํานวน 25,000,000 หุน
: หุน ละ 4.50 บาท

หุน ทีเ่ สนอขายคิดเปนรอยละ 20 ของหุนที่เรียกชําระแลวทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน ในครัง้ นี้
สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุน สามัญเพิม่ ทุนทัง้ หมดในครัง้ นี้ เปนการเสนอขายหุน สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั โฟคัส เอ็นจิเนียริง่ แอนด
คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) จํานวน 25,000,000 หุน ในราคาหุน ละ 4.50 บาท โดยเสนอขายผานผูจ ดั จําหนายหลัก
ทรัพย ซึง่ มีสัดสวนการเสนอขายดังนี้
1. เสนอขายตอผูมีอุปการคุณ
1.1 เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
14,500,000 หุน
1.2 เสนอขายตอผูม อี ปุ การคุณของผูอ อกหลักทรัพย
6,000,000 หุน
2. เสนอขายตอนักลงทุนประเภทสถาบัน
2,500,000 หุน
3. เสนอขายตอกรรมการและพนักงาน
2,000,000 หุน
ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ คุ คลทัว่ ไป ที่จอง
ซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีร่ ะบุไว
ในขอ 5.2 ทั้งนี้ การจัดสรรหุน ทีเ่ สนอขายในสวนนี้ จะจัดสรรใหแกบุคคลทีเ่ ปนหรือเคยเปนลูกคาหรือผูท ค่ี าดวาจะเปนลูก
คา ไดแก ผูที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย หรือผูท ค่ี าดวาจะทําการซือ้ ขายหลักทรัพยผา นผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนายและผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนาย รวมถึงธุรกิจอืน่ ๆ ของผานผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายและผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูบริหารและ/หรือพนักงานของลูกคา ผูท ค่ี าดวาจะ
เปนลูกคา ผูแ นะนําลูกคา และ/หรือ ผูท่ีใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจทางดานวาณิชธนกิจของผูจ ดั การการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนาย และอื่นๆ เปนตน
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ผูมีอุปการคุณของผูออกหลักทรัพย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ คุ คล และ/หรือ ผูบ ริหารของนิตบิ คุ คลของ
กลุมผูที่มีธุรกิจ และ/หรือ ผูท ค่ี าดวาจะมีธรุ กิจดังรายละเอียดดานลาง ซึง่ จองซื้อหุนผานผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย
(ก)! ลูกคาและผูท ค่ี าดวาจะเปนลูกคา
(ข)! ผูใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจกับบริษทั ฯ
(ค)! ผูใหคําปรึกษาทางดานธุรกิจกับบริษทั ฯ
(ง)! สถาบันการเงินทีต่ ดิ ตอกับบริษทั ฯ
(จ)! ผูร บั เหมาหลัก
(ฉ)! ผูร บั เหมาชวง
(ช)! ผูจัดจําหนายวัสดุกอ สราง
(ซ)! ลูกหนีก้ ารคา
(ฌ)! เจาหนีก้ ารคา
(ญ)! ผูท่ีมีสวนชวยบริษทั ฯในการจัดหางานกอสราง
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูล งทุนประเภทสถาบันหรือทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยท่ี กจ.44/2543 ซึ่งจองซื้อหุนผานของผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีร่ ะบุ
ไวในขอ 5.2 (ก)
กรรมการและพนักงาน หมายถึง กรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานของ บริษทั โฟคัส เอ็นจิเนียริง่ แอนด คอนสตรัคชัน่
จํากัด (มหาชน) ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 (ก)
สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายจํานวน 25,000,000 หุน ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของ
บริษทั ทุกประการ
1.2! ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษทั โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) มีความประสงคทจ่ี ะเสนอขายหุน สามัญเพิม่ ทุนตอประชา
ชนและตอกรรมการและพนักงานของบริษัทฯกอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพยใหม”) ในการรับหุน สามัญของบริษทั ฯเปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษทั ฯจึงยังมีความเสีย่ งทีจ่ ะไมไดรบั
อนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยใหม”) ทังนี้ บริษทั ฯไดยน่ื คําขอและเอกสารประกอบการ
ยื่นคําขอใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยใหม”) แลว
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2546 ใหพิจารณารับหุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพยฯไดแจงผล
การพิจารณาเมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2547 วาคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ ไดพจิ ารณาลักษณะของหลักทรัพยและคุณ
สมบัติของบริษัทฯแลว เห็นวาหลักทรัพยและคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯมีลกั ษณะครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย
เรื่องการรับหุนสามัญ หรือหุน บุรมิ สิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ยกเวนคุณสมบัตติ ามขอ 5 (3) และขอ 35
วาดวยเรื่องการกระจายการถือหุน รายยอยและการตัง้ นายทะเบียนหลักทรัพยของบริษทั ฯ
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2.! ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทฯจะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดการโอน เวนแตการโอนหุน นัน้ จะมีผลทําใหสดั สวนการถือหุน ของ
บุคคลที่มิใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุน ทีจ่ ําหนายไดแลวทัง้ หมดของบริษทั ฯ
3.! ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกํ าหนดราคาหุ  นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ในครั้ ง นี้ ใ ช วิ ธี ก ารเปรี ย บเที ย บราคาตลาดที่ส ามารถอ า งอิ ง ได( market
Comparable) โดยใชคาราคาตอกําไรตอหุน (Price / Earning Ratio) เทากับ 20.45 เทา ซึง่ เปนสวนลดจากคาเฉลีย่ Price /
Earning Ratio ของราคาหลักทรัพยของบริษทั ผูร บั เหมากอสรางทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตง้ั แตเดือน มีนาคม 2547 –
ปจจุบัน ซึง่ มีคา เทากับ 26.47 เทา (ในขณะที่ Price/ Earning Ratio โดยเฉลี่ยของราคาหลักทรัพยของบริษทั ผูร บั เหมากอสราง
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2547 อยูที่ 24.17 เทา) โดยชวงของ Price / Earning Ratio ที่ใช
กําหนดราคามีสว นลดเทากับรอยละ 22.74
บริษัทฯคํานวณคากําไรตอหุนโดยใชผลรวมกําไรสุทธิของงวด 6 เดือนแรก 2547 คํานวณใหเปนกําไรสุทธิตอป (กําไรสุทธิงวด
6 เดือนแรก คุณ 2) หารดวยจํานวนหุน สามัญทัง้ หมด 125,000,000 หุน (Fully Diluted)
4.! ราคาของหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี 5.! การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนครั้งนีเ้ ปนการเสนอขายโดยผานผูจ ดั จําหนายหลักทรัพย
5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
21/3 อาคารไทยวาทาวเวอร 1 ชั้น 1
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2677-3333 โทรสาร 0-2285-0620
บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
ชั้น 9, 12, 14, 15, 17, 18 อาคารอัลมาลิงค 25 ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2646-9999 โทรสาร 0-2646-9889
(ข)

ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
540 อาคารเมอรควิ รี่ ชั้น 8-10
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6862
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บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
287 อาคารลิเบอรตส้ี แควร ชั้น 15-17
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1709
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 4
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2633-6107 โทรสาร 0-2633-6150
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 29
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741
บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
1550 อาคารแกรนดอมั รินทรทาวเวอร ชั้น 4-5
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0-2207-0038 โทรสาร 0-2207-0404
บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน)
193/104, 193/111-115 อาคารเลครัชดา ชั้น 25, 27
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2661-9999 โทรสาร 0-2661-9988
5.3

เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) เงื่อนไขการจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษทั โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายใหผจู ดั การการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย และผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 เปนผูด ําเนิน
การจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนทัง้ สิน้ 25,000,000 หุน ตามรายละเอียดทีป่ รากฎในขอ 1
และตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 รับประกันการจําหนายภายใตเงือ่ นไขทีร่ ะบุไวใน
หนังสือสัญญาแตงตัง้ ผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนายหุน
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(ข)

(ค)

5.4

5.5

คาตอบแทนการจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทฯ ตกลงจายคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแกผจู ดั การการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย และผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น
3,375,000 บาท โดยจะชําระภายใน 7 วันทําการ นับแตวนั ปดการเสนอขาย
จํานวนเงินที่บริษัทฯ จะไดรบั ทัง้ สิน้ (ไมรวมภาษีมลู คาเพิม่ )
หุน จํานวน 25,000,000 หุน ในราคาหุน ละ 4.50 บาท
112,500,000 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
3,375,000 บาท
จํานวนเงินคาหุน ทีบ่ ริษทั ฯ จะไดรบั
109,125,000 บาท
จํานวนเงินคาหุน ทีบ่ ริษทั ฯ จะไดรบั ตอหุน
4.37 บาท

คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุน
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาพิมพหนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ หุน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ โดยประมาณ
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรบั หลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
คาใชจา ยอืน่ ๆ โดยประมาณ
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
หมายเหตุ : คาใชจา ยขางตนไมรวมภาษีมลู คาเพิม่

50,000
90,000
40,000
3,375,000
59,000
25,000
400,000
4,039,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
5.5.1 กรณีเสนอขายใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไดทส่ี านั
ํ ก
งานใหญของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ไดตง้ั แตวนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลใชบงั คับจนถึงวันสิน้ สุดการเสนอขาย
5.5.2 กรณีเสนอขายตอผูมอี ปุ การคุณของผูอ อกหลักทรัพย
ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไดทส่ี านั
ํ ก
งานใหญของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 (ก) และสํานักงานของ
บริษทั ฯ ไดต้ังแตวันทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลใชบงั คับจนถึงวันสิน้ สุดการเสนอขาย
5.5.2 กรณีเสนอขายตอนักลงทุนประเภทสถาบัน
ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไดทส่ี านั
ํ ก
งานใหญของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 (ก) ไดตง้ั แตวนั ที่
หนังสือชี้ชวนมีผลใชบงั คับจนถึงวันสิน้ สุดการเสนอขาย
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5.5.4 กรณีเสนอขายตอกรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ
ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไดทส่ี านั
ํ ก
งานใหญของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 (ก) และสํานักงานของ
บริษทั ฯ ไดต้ังแตวันทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลใชบงั คับจนถึงวันสิน้ สุดการเสนอขาย
5.6!

วิธกี ารจัดสรรหลักทรัพย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการมิใหมี
การจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกผูบริหาร ผูถ อื หุน รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของบริษัทตนเอง
และผูที่เกี่ยวของ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี กธ. 38/2544 วาดวยหลักเกณฑ
เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย และจะไมจดั สรรหุน ทีเ่ สนอขายใหแกบคุ คลของบริษทั ฯ ทีถ่ กู หามมิให
จัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 37/2544 วาดวยการจอง
การจัดจําหนายและการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม เวนแตเปนกรณีการจัดสรรหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงาน
ตามที่ไดรบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือที่ประชุมผูถือหุน โดยไดเปดเผยการจัดสรรดังกลาวไวในแบบแสดง
รายการขอมูลและหนังสือชีช้ วนแลว และการจัดสรรหุน ทีเ่ หลือจากการจองซือ้ ของผูจ องซือ้ หุน ทัง้ หมด
บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุน ในครัง้ นีโ้ ดยแบงออกเปน 4 สวนใหญๆ คือ จัดสรรใหแก (ก) ผูมีอุปการคุณของ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจํานวน 14,500,000 หุน (ข) ผูม อี ปุ การคุณของผูออกหลักทรัพยจํานวน
6,000,000 หุน (ค) นักลงทุนประเภทสถาบันจํานวน 2,500,000 หุน (ง) กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ จํานวน
2,000,000 หุน ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กาหนดไว
ํ
ในขอบังคับของ
บริษทั ฯ อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจํ านวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภทเพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความ
สําเร็จในการขายสูงสุด
โดยการจัดสรรหุนในสวนของผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีร่ ะบุไวใน ขอ 5.2 หาก
กรณีมีหุนเหลือจากการจัดสรรจึงจะจัดใหนักลงทุนรายยอยทั่วไปโดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
และรับประกันการจําหนายหลักทรัพยแตละราย การทีผ่ จู ดั จําหนายหลักทรัพยและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย
เลือกที่จะไมจัดสรรหุนใหกับนักลงทุนรายยอยเปนการทัว่ ไปตัง้ แตการจัดสรรครัง้ แรกและเลือกทีจ่ ะจัดสรรโดยวิธใี ชดลุ ย
พินิจมีเหตุผลเนื่องจาก การเสนอขายหุน สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นีเ้ ปนการเสนอขายหุน ของบริษทั ขนาดกลางเพือ่ ระดมทุน
จํานวนไมสูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการเสนอขายหุน ของบริษทั ขนาดใหญ วิธกี ารจัดสรรหุน โดยดุลยพินจิ ของผูจ ดั
จํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายจึงเปนวิธีการจัดสรรหุนที่เหมาะสมเนื่องจากมีคาใชจายในการจัดสรรหุนที่ตํ่ากวา
การจัดสรรใหแกผูจองซื้อรายยอยทุกรายเปนขั้นๆ นอกจากนี้ ผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนายยังสามารถลด
ความเสี่ยงของการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดเนือ่ งจากผูท จ่ี ะไดรบั การจัดสรรหุน สวนใหญนน้ั เปนลูกคาที่
ผานการพิจารณาจากผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายแลว
การจัดสรรหุนในครั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับ เรือ่ งการกระจายการถือหุน รายยอยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5.6.1 วิธีการจัดสรรหุน จํานวน 14,500,000 หุน ใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายนั้นจะทําการ
จัดสรรโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแต
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ละราย โดยการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะจัดสรรใหแกผทู เ่ี ปน
ลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละ
รายกอน และหากมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกลกู คาหรือผูท ค่ี าดวาจะเปนลูกคาของผูจ ดั การการจัดจําหนาย
และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จึงจะจัดสรรใหแกบุคคลรายยอยทั่วไป โดยจะทําการจัดสรรหุน ให
แกบุคคลใดจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน ใหแกบคุ คลใดก็ได หากยอดการจองซือ้ หุน
ของผูจองซื้อครบตามจํานวนที่กําหนดแลว
ผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจ ดั
จําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซือ้ หุน กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซือ้
5.6.2 วิธีการจัดสรรหุน จํานวน 6,000,000 หุน ใหแกผูม อี ปุ การคุณของผูอ อกหลักทรัพย
การจัดสรรสิทธิในการจองซือ้ หุนใหแกผมู อี ปุ การคุณของผูอ อกหลักทรัพยนนั้ ใหอยูใ นดุลยพินจิ ของผูบ ริหารบริษัทฯ
ซึ่งจัดสรรผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใดจํานวนมากนอยเทาใดก็ได
หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได หากยอดการจองซือ้ หุน ของผูจ องซือ้ ครบตามจํานวนทีก่ ําหนด
แลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซือ้ หุน กอนครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซือ้
5.6.3 วิธีการจัดสรรหุนจํานวน 2,500,000 หุน ใหแกนักลงทุนประเภทสถาบัน
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกนกั ลงทุนประเภทสถาบันนัน้ ใหอยูใ นดุลยพินจิ ของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย โดยจะจัดสรรใหแกบคุ คลใดจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน
ใหแกบุคคลใดก็ได หากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อครบตามจํานวนทีก่ ําหนดแลว ผูจ ดั การการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซือ้ หุน กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซือ้
5.6.4 วิธีการจัดสรรหุนจํานวน 2,000,000 หุน ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ
การจัดสรรสิทธิการจองซื้อใหแกกรรมการและพนักงานใหอยูใ นดุลยพินจิ ของผูบ ริหารของบริษทั ฯซึง่ จัดสรรผาน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใดจํานวนมากนอยเทาใดก็ได
หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน ใหแกบคุ คลใดก็ได
5.7!

วัน วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
บริษทั โฟคัส เอ็นจิเนียริง่ แอนด คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) ไดเปดบัญชีเพือ่ รับเงินคาจองซือ้ หุน ในครัง้ นีโ้ ดยมีราย
ละเอียดดังนี้
ชื่อบัญชี : บัญชีเพื่อการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษทั โฟคัส เอ็นจิเนียริง่ แอนด คอนสตรัคชัน่
จํากัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี : 119-214053-9
ประเภท : ออมทรัพย
ธนาคาร : ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) สาขายอยท็อปส ชิดลม
โดยมีรายละเอียดวัน วิธกี ารจอง และการชําระเงินคาจองซือ้ ดังนี้
5.7.1 ผูจ องซือ้ ทีเ่ ปนผูมีอุปการคุณของผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนาย
ผูจองซื้อหุน ทุกรายจะตองปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังตอไปนี้

- สวนที่ 3 หนาที่ 7-

บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 69-1

(ก)! ผูจองซื้อตองจองซือ้ หุน ขัน้ ตํ่าจํานวน 1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน ผูจองซื้อจะตอง
กรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน ใหถกู ตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชือ่ หากผูจ อง
ซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท
(ถามี) และแนบเอกสารประกอบดังนี้
-! ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีไมมบี ตั รประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มี
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอืน่ ทีม่ เี ลขประจําตัวประชาชน 13
หลักพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผจู องซือ้ เปนผูเ ยาวจะตองแนบคํายินยอมของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานทีผ่ เู ยาวอาศัยอยูพ รอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
-! ผูจองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง
-! ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูม ี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิตบิ คุ คล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
-! ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้
บริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 12 เดือน กอนวันจองซื้อ
พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูกตองโดยผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญ
ของนิตบิ คุ คล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข)! ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่ สํานักงานใหญของผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผู
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 (ก) และ (ข) ภายในระยะเวลาจองซือ้ คือ ใน
ระหวางวันที่ 20 – 22 กันยายน 2547 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
(ค)! ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจํานวนทีจ่ องซือ้ โดยชําระเงินคาจองซือ้ หุน ดวย เงินสด เงิน
โอน เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท กรณีที่ผูจองซื้อชําระคาจองซือ้ หุน สามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค
หรือดราฟท ใหขีดครอมสัง่ จายเขาบัญชีจองซือ้ ตามทีผ่ จู ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และ
เบอรโทรศัพททส่ี ามารถติดตอไดไวดา นหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท โดยผูจ ดั การการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายจะดําเนินการ
โอนเงินของยอดจองซือ้ รวมเขาบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษทั โฟคัส เอ็นจิเนียริง่
แอนด คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 119-214053-9 ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) สาขา
ยอยท็อปส ชิดลม ตามวิธีการชําระเงินดังตอไปนี้
!! หากทําการจองซือ้ ในวันที่ 20 กันยายน 2547 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และวันที่ 21 กันยายน 2547
เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจํานวนทีจ่ องซือ้ โดยชําระ
เปนเงินสด เงินโอน เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตอง
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ลงวันที่วันเดียวกับวันทีจ่ องซือ้
และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร
ภายใน 1 วัน
!! หากทําการจองซือ้ ในวันที่ 21 กันยายน 2547 เวลา 12.01 น. – 16.00 น. และ วันที่ 22 กันยายน
2547 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซือ้ หุน ดวยเงินสด/เงินโอนเทานัน้
(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซือ้ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (ค) มายืน่
ตอสํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 (ก) และ(ข) ตั้งแตเวลา 09:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 20
กันยายน 2547 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2547
(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซือ้ และไดชาระค
ํ าจองซือ้ หุน ไวแลว จะยกเลิกการจองซือ้ และขอคืน
เงินไมได ทั้งนี้ ผูจ ดั จําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดาเนิ
ํ นการไม
ครบถวนตามขอ (ก) - (ง)
5.7.2 ผูจ องซือ้ ที่เปนผูม อี ปุ การคุณของผูอ อกหลักทรัพย
ผูจ องซือ้ หุน ที่เปนผูม อี ปุ การคุณของผูออกหลักทรัพยจะตองปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังตอไปนี้
(ก)! ผูจองซื้อตองจองซือ้ หุน ขัน้ ตํ่าจํานวน 1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน ผูจ องซือ้ จะตองกรอ
กรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน ใหถกู ตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชือ่ หากผูจ องซือ้
เปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถา
มี) และแนบเอกสารประกอบดังนี้
-! ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีไมมบี ตั รประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มี
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอืน่ ทีม่ เี ลขประจําตัวประชาชน 13
หลักพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผจู องซือ้ เปนผูเ ยาวจะตองแนบคํายินยอมของผูปก
ครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานทีผ่ เู ยาวอาศัยอยูพ รอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
-! ผูจองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง
-! ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูม ี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิตบิ คุ คล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
-! ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้
บริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 12 เดือน กอนวันจองซื้อ
พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูกตองโดยผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญ
ของนิตบิ คุ คล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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(ข)! ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่ สํานักงานใหญของผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตาม
ที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาจองซือ้ คือ ในระหวางวันที่ 20 – 22 กันยายน 2547 เวลา 9.00
น. – 16.00 น.
(ค)! ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจํานวนทีจ่ องซือ้ โดยชําระเงินคาจองซือ้ หุน ดวย เงินสด เงิน
โอน เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท กรณีที่ผูจองซื้อชําระคาจองซือ้ หุน สามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค
หรือดราฟท ใหขีดครอมสัง่ จายเขาบัญชีจองซือ้ ตามทีผ่ จู ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และ
เบอรโทรศัพททส่ี ามารถติดตอไดไวดา นหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท โดยผูจ ดั การการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายจะดําเนินการ
โอนเงินของยอดจองซือ้ รวมเขา “บัญชีเพื่อการจองซือ้ หุน สามัญเพิม่ ทุนของ บมจ. โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด คอนสตรัคชั่น” เลขที่บัญชี 119-214053-9 ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) สาขายอยท็อปส
ชิดลม ตามวิธีการชําระเงินดังตอไปนี้
!! หากทําการจองซือ้ ในวันที่ 20 กันยายน 2547 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และวันที่ 21 กันยายน 2547
เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจํานวนทีจ่ องซือ้ โดยชําระ
เปนเงินสด เงินโอน เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตอง
ลงวันที่วันเดียวกับวันทีจ่ องซือ้
และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร
ภายใน 1 วัน
!! หากทําการจองซือ้ ในวันที่ 21 กันยายน 2547 เวลา 12.01 น. – 16.00 น. และ วันที่ 22 กันยายน
2547 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซือ้ หุน ดวยเงินสด/เงินโอนเทานัน้
(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซือ้ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (ค) มายืน่
ตอสํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแต
เวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2547
(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซือ้ และไดชาระค
ํ าจองซือ้ หุน ไวแลว จะยกเลิกการจองซือ้ และขอคืน
เงินไมได ทั้งนี้ ผูจ ดั จําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดาเนิ
ํ นการไม
ครบถวนตามขอ (ก) - (ง)
5.7.3 ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน
ผูจ องซือ้ หุน ที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบันจะตองปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังตอไปนี้
(ก)! ผูจองซื้อตองจองซือ้ หุน ขัน้ ตํ่าจํานวน 1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน ผูจองซื้อจะตอง
กรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน ใหถกู ตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชือ่ หากผูจ อง
ซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท
(ถามี) และแนบเอกสารประกอบดังนี้
-! ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูม ี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิตบิ คุ คล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
-! ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้
บริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 12 เดือน กอนวันจองซื้อ
- สวนที่ 3 หนาที่ 10-
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พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูกตองโดยผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญ
ของนิตบิ คุ คล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข)! ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่ สํานักงานใหญของผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตาม
ที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาจองซือ้ คือ ในระหวางวันที่ 20 – 22 กันยายน 2547 เวลา 9.00
น. – 16.00 น.
(ค)! ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจํานวนทีจ่ องซือ้ โดยชําระเงินคาจองซือ้ หุน ดวย เงินสด เงิน
โอน เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท กรณีที่ผูจองซื้อชําระคาจองซือ้ หุน สามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค
หรือดราฟท ใหขดี ครอมสัง่ จายเขา “บัญชีเพื่อการจองซือ้ หุน สามัญเพิม่ ทุนของ บมจ. โฟคัส เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น” เลขที่บัญชี 119-214053-9 ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) สาขายอยท็
อปส ชิดลม ตามวิธีการชําระเงินดังตอไปนี้
!! หากทําการจองซือ้ ในวันที่ 20 กันยายน 2547 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และวันที่ 21 กันยายน 2547
เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจํานวนทีจ่ องซือ้ โดยชําระ
เปนเงินสด เงินโอน เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตอง
ลงวันที่วันเดียวกับวันทีจ่ องซือ้
และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร
ภายใน 1 วัน
!! หากทําการจองซือ้ ในวันที่ 21 กันยายน 2547 เวลา 12.01 น. – 16.00 น. และ วันที่ 22 กันยายน
2547 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซือ้ หุน ดวยเงินสด/เงินโอนเทานัน้
(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซือ้ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (ค) มายืน่
ตอสํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแต
เวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2547
(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซือ้ และไดชาระค
ํ าจองซือ้ หุน ไวแลว จะยกเลิกการจองซือ้ และขอคืน
เงินไมได ทั้งนี้ ผูจ ดั จําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดาเนิ
ํ นการไม
ครบถวนตามขอ (ก) - (ง)
5.7.4 ผูจ องซือ้ ที่เปนกรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ
ผูจ องซือ้ หุน ที่เปนกรรมการและพนักงานของบริษทั ฯจะตองปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังตอไปนี้
(ก)! ผูจองซื้อตองจองซือ้ หุน ขัน้ ตํ่าจํานวน 1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน ผูจองซื้อจะตอง
กรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน ใหถกู ตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชือ่ หากผูจ อง
ซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท
(ถามี) และแนบเอกสารประกอบดังนี้
-! ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีไมมบี ตั รประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มี
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอืน่ ทีม่ เี ลขประจําตัวประชาชน 13
หลักพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผจู องซือ้ เปนผูเ ยาวจะตองแนบคํายินยอมของผูปก
ครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานทีผ่ เู ยาวอาศัยอยูพ รอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
-! ผูจองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง
- สวนที่ 3 หนาที่ 11-
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(ง)! ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่ สํานักงานใหญของผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตาม
ที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาจองซือ้ คือ ในระหวางวันที่ 20 – 22 กันยายน 2547 เวลา 9.00
น. – 16.00 น.
(จ)! ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจํานวนทีจ่ องซือ้ โดยชําระเงินคาจองซือ้ หุน ดวย เงินสด เงิน
โอน เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขดี ครอมเช็ค สั่งจาย “บัญชีเพื่อการจองซือ้ หุน สามัญเพิม่ ทุนขอ
งบมจ.โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น” เลขที่บัญชี 119-214053-9 ธนาคารเอเชีย จํากัด
(มหาชน) สาขายอย ท็อปส ชิดลม ตามวิธีการชําระเงินดังตอไปนี้
!! หากทําการจองซือ้ ในวันที่ 20 กันยายน 2547 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และวันที่ 21 กันยายน 2547
เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจํานวนทีจ่ องซือ้ โดยชําระ
เปนเงินสด เงินโอน เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตอง
ลงวันที่วันเดียวกับวันทีจ่ องซือ้
และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร
ภายใน 1 วัน
!! หากทําการจองซือ้ ในวันที่ 21 กันยายน 2547 เวลา 12.01 น. – 16.00 น. และ วันที่ 22 กันยายน
2547 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซือ้ หุน ดวยเงินสด/เงินโอนเทานัน้
(ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซือ้ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (ค) มายืน่
ตอสํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแต
เวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2547
(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซือ้ และไดชาระค
ํ าจองซือ้ หุน ไวแลว จะยกเลิกการจองซือ้ และขอคืน
เงินไมได ทั้งนี้ ผูจ ดั จําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดาเนิ
ํ นการไม
ครบถวนตามขอ (ก) - (ง)
5.8!

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 ผูจ องซือ้ ประเภทผูมีอุปการคุณของผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนาย
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุน ทีเ่ สนอขายสําหรับผูจ องซือ้ ประเภทผูมีอุปการคุณของผูจ ดั จําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ใหอยูในดุลยพินจิ ของผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจ ดั
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งดุลยพินิจของผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะพิจารณาจากปจจัยไดแก ปริมาณการซือ้
ขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หรือการมีธรุ กิจทีเ่ กีย่ วของทางดาน
วาณิชธนกิจ หรือดานอื่นๆ กับผูจดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจ ดั จําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย เปนตน
5.8.2! ผูจองซือ้ ประเภทผูม อี ปุ การคุณของผูอ อกหลักทรัพย
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุน ทีเ่ สนอขายสําหรับผูจ องซือ้ ประเภทผูม อี ปุ การคุณของผูอ อกหลัก
ทรัพยใหอยูในดุลยพินจิ ของผูบ ริหารของบริษทั ฯ
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5.8.3! ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุน ทีเ่ สนอขายสําหรับผูจ องซือ้ ประเภทนักลงทุนสถาบัน ใหอยูใ นดุลย
พินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2 (ก)
5.8.4 ผูจองซือ้ ทีเ่ ปนกรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุน ทีเ่ สนอขายสําหรับผูจ องซือ้ ประเภทผูม อี ปุ การคุณ
พินิจของผูบ ริหารของบริษทั ฯ
5.9!

ใหอยูใ นดุลย

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 ในกรณีท่ีผูจองซือ้ หุน ไมไดรบั การจัดสรรหุน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีร่ ะบุไว
ในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุน จากผูจ องซือ้ หุน ทีไ่ มไดรบั การจัดสรรรายนัน้ ๆ จะทําการคืนเงินคาจองซือ้
หุนใหแกผทู จ่ี องซือ้ หุน ผานตน โดยไมมดี อกเบีย้ หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซือ้ หุน ทีไ่ มไดรบั การจัดสรรหุน
ที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสัง่ จายผูจ องซือ้ หุน ตามชือ่ ทีร่ ะบุไวในใบจองซือ้ หุน ภายใน 14 วัน นับ
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ กรณีทไ่ี มสามารถคืนเงินคาจองซือ้ หุน ใหแกผจู องซือ้ หุน ไดภายใน
ระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซือ้ หุน ผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการ
ชําระดอกเบีย้ ใหแกผจู องซือ้ หุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซือ้ หุน ทีไ่ มไดรบั การ
จัดสรรคืน นับจากวันทีพ่ น กําหนดระยะเวลา 14 วัน ดังกลาวจนถึงวันทีผ่ จู องซือ้ หุน ไดรบั เงินคาจองซือ้ แลว
อยางไรก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมกี ารสงเช็คคืนเงินคาจองซือ้ หุน ทางไปรษณียล งทะเบียนตามทีอ่ ยูท ร่ี ะบุในใบ
จองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถอื วาผูจ องซือ้ ไดรบั เงินคาจองซือ้ แลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอก
เบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
5.9.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนือ่ งมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซือ้ หุน ตามเช็ค
คาจองซือ้ หุน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีร่ ะบุไว
ในขอ 5.2 รายทีเ่ ปนผูร บั จองซือ้ หุน จากผูจ องซือ้ หุน ทีไ่ มไดรบั การจัดสรรหุน นัน้ จะดําเนินการใหมกี ารคืนเช็คคา
จองซื้อหุนใหแกผูจองซือ้ หุน ทีไ่ มไดรบั การจัดสรรหุน อันเนือ่ งมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซือ้ หุน
ตามเช็คคาจองซื้อหุน โดยผูจ องซือ้ ตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีอ่ ยูท ร่ี ะบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจาก
วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซือ้ หุน
5.9.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุน ทีจ่ องซือ้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีร่ ะบุใน
ขอ 5.2 รายที่เปนผูร บั จองซือ้ หุน จากผูจ องซือ้ หุน ทีไ่ ดรบั การจัดสรรหุน ไมครบตามจํานวนหุน ทีจ่ องซือ้ จะคืนเงิน
คาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการการจัดสรรหุนครบตาม
จํานวนทีจ่ องซือ้ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหผจู องซือ้ หุน และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุ
ไวในใบจองซือ้ หุน ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซือ้ หุน ทั้งนี้ กรณีทไ่ี มสามารถคืนเงินคา
จองซื้อในสวนที่ไมไดรบั การจัดสรรใหแกผจู องซือ้ หุน ไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการ
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จองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่
มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบีย้ ใหแกผจู องซือ้ หุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอ
ป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซือ้ หุน ทีไ่ ดรบั การจัดสรรคืน นับจากวันทีพ่ น กําหนดระยะเวลา 14 วันดัง
กลาวจนถึงวันทีผ่ จู องซือ้ หุน ไดรบั เงินคาจองซือ้ หุน แลว
5.10! วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยตลาดหลักทรัพยฯไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุน ที่
จองซื้อหุนในการเสนอขายครัง้ นีไ้ วกบั บริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใช
บริการของศูนยรับฝากหลักทรัพยและเขาสูร ะบบซือ้ ขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้ เพือ่ ใหผจู อง
ซื้อหุนสามารถขายหุน ในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทนั ทีทต่ี ลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหนุ ของบริษทั ฯ เริ่มทําการซือ้ ขาย
ไดในตลาดหลักทรัพยฯ ซึง่ แตกตางกับกรณีทผ่ี จู องซือ้ หุน ประสงคจะขอรับใบหุน ซึง่ ผูจ องซือ้ หุน จะไมสามารถขายหุน ได
ในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรบั ใบหุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุน สามัญเพิม่ ทุนแกประชาชนทัว่ ไป และใหแกกรรมการและพนักงานของบริษทั ฯในครัง้ นี้ ผูจอง
ซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษทั ฯ ดําเนินการกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี้
(ก)! ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุน ประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุน ในชือ่ ของผูจ องซือ้ บริษทั ฯ ซึง่ จะมอบหมายใหนาย
ทะเบียนหุนของบริษัทฯ ทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนทีไ่ ดรบั การจัดสรรใหแกผไู ดรบั การจัดสรรสิทธิการจองซือ้
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 45 วันนับจากวันปดการจองซือ้ หุน
ในกรณีนี้ผูจองซื้อหุนจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรบั ใบหุน ซึ่งอาจ
จะไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ ไดรบั อนุมตั ใิ หเขาทําการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพยฯ
(ข)! ในกรณีทผ่ี จู องซือ้ หุน ไมประสงคจะขอรับใบหุน
แตประสงคจะใชบริการของบริษทั
ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือ ผูจองซือ้ หุน ประสงคทจ่ี ะฝากหุน ไวในบัญชีของบริษทั หลักทรัพยซง่ึ ผูจ องซือ้ มีบญ
ั ชี
ซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนบ้ี ริษทั ฯ ซึง่ จะมอบหมายใหนายทะเบียนหุน ของบริษทั ฯ ทําการออกใบหุน ในชือ่ ของ
“บริษัท ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพือ่ ผูฝ าก” และบริษัท ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุน ทีบ่ ริษทั หลักทรัพยนน้ั ฝากหุน อยู ในขณะเดียวกันบริษทั
หลักทรัพยนน้ั ก็
จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุน ทีผ่ จู องซือ้ ฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผจู องซือ้ ภายใน 45 วันนับจากวัน
ปดการจองซื้อหุน ดังนั้น ในกรณีนผ้ี ทู ไ่ี ดรบั การจัดสรรจะสามารถขายหุน ทีไ่ ดรบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ
ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหนุ ของบริษทั ฯ ทําการซือ้ ขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.10 (ข) ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยท่ีผูจองซื้อประสงคจะฝากหุน ไวในบัญชีของบริษทั หลักทรัพยดงั กลาว มิฉะนัน้ แลว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที่
จะดําเนินการออกใบหุน ใหแกผจู องซือ้ ตามขอ 5.10 (ก) แทน
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(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อ หุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคที่จะฝากหุนของตนเองไวในบัญชีของบริษัทผูออก
หลักทรัพย โดยผานบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อ
หุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทฯ จะดําเนินการนํา
หุนที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด” และบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนเขาบัญชีดังกลาวในนามของผูจ องซื้อหุน และออก
หลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณี นี้ ผู  ไ ด รั บ การจั ด สรรจะ
สามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทฯ
ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
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