บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PPS”) กอตั้งโดยคุณประสงค ธาราไชย (“คุณ
ประสงคฯ”) ซึ่งเปนวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญทางดานที่ปรึกษา ควบคุมงาน และบริหารงานกอสราง และคุณสัมพันธ หงษ
จินตกุล (“คุณสัมพันธ ฯ”) ซึ่งเปนวิศวกรที่ มีความเชี่ยวชาญทางดานงานรับเหมาก อสราง และเปนเจ าของธุรกิจรับเหมา
กอสราง ทั้งสองทานไดเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการที่งานกอสรางโครงการตางๆ มีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่องทั้ง
งานกอสรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไปจนถึงโครงการกอสรางอาคารที่มีความซับซอนที่ตองอาศัยเทคโนโลยีทางดาน
วิศวกรรมขั้นสูง จึงไดจดทะเบียนกอตั้งบริษัทขึ้นมาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2530 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.00 ลานบาท
เพื่ อดํ าเนิน ธุรกิจ เป นวิ ศวกรที่ป รึก ษา โดยรับ ให คํา ปรึกษาและบริห ารจัด การโครงการกอ สราง (Project Construction
Management Service) สําหรับงานกอสรางอาคาร และงานก อสรางระบบสาธารณูปโภคพื้ นฐานตางๆ โดยเฉพาะงาน
กอสรางที่ตองอาศัยความชํานาญเฉพาะทางดา นวิศวกรรม ปจ จุบันทั้ง สองทา นยังคงเปนผูถือ หุนและผูบริหารหลักของ
บริษัทฯ
ตั้งแตป 2530 เปนตนมา ธุรกิจดานวิศวกรที่ปรึกษาเปนที่ตองการของตลาดเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะงานควบคุม
อาคารขนาดใหญ ที่ มี ค วามซั บ ซ อ นของโครงสรา ง งานโครงการก อ สรา งระบบสาธารณูป โภคขนาดใหญ ที่ มี ค วาม
จําเปนตองใหผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนผูควบคุมดูแลงานกอสรางมีจํานวนมากขึ้น บริษัทจึงไดเพิ่มบุคลากรเพื่อ
รองรับการเติบโตตามความตองการของตลาด ทําใหปจจุบันบริษัทมีทีมงานบุคลากรที่มีคุณภาพกวา 270 คน ใหบริการ
ทางดานวิศวกรที่ปรึกษาแขนงตางๆ อาทิเชน งานโยธา งานโครงสรางและสถาปตยกรรม งานระบบไฟฟาและสื่อสาร
งานเครื่องกล งานระบบประปาสุขาภิบาลและปองกั นอัคคี ภัย งานภู มิสถาปตย งานตกแตงภายใน เปน ตน บริษัท มี
ผลงานจากการเปนวิศกรที่ปรึกษาใหเปนที่ประจักษมากกวา 100 โครงการ เชน โครงการอาคารสํานักงานใหญธนาคาร
แหงประเทศไทย อาคารใบหยก 2 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด รถไฟฟาสายสีน้ําเงินสวนตอขยาย โครงการ
เซ็นทรัลพระราม 9 โครงการปรับปรุงหางสรรพสินคาเซน เปนตน ซึ่งที่กลาวมานั้นลวนแลวแตเปนโครงการที่มีชื่อเสียงและ
มีเปนเอกลักษณทางวิศวกรรม
ในป 2533 คุณประสงคฯ คุณสัมพันธฯ และเพื่อนวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญดานงานออกแบบสถาปตย ไดรวม
ทุนกันจดทะเบี ยนกอตั้ งบริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากั ด (“PPSD”) ขึ้นมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2533 ดวยทุนจดทะเบีย น
เริ่มแรก 3.00 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการออกแบบงานกอสรางและงานตกแตงภายใน รวมไปถึงเปนใหบริการเปน
วิศวกรที่ปรึกษา โดยรับใหคําปรึกษาและบริหารจัดการโครงการกอสราง โดย PPSD มีผลงานการออกแบบและใหบริการ
วิศวกรที่ปรึกษามากวา 90 โครงการ อาทิ การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม การออกแบบสํานักงานและอาคารสูง การ
ออกแบบงานสะพาน ทางดวน และงานโครงสรางดานโยธาตางๆ เปนตน เนื่องดวยการที่บริษัทและ PPSD มีการดําเนิน
ธุรกิจที่เหมือนกันโดยเฉพาะธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา ดังนั้นเพื่อใหเกิดความชัดเจนดานการบริหาร บริษัทจึงไดทยอยซื้อหุน
สามัญของ PPSD เพื่อจัดโครงสรางเปนบริษัทยอยนับตั้งแตป 2538 เปนตนมา จนถึงปจจุบันนี้ บริษัทถือหุน PPSD ใน
สัดสวน 99.99% ของทุนชํา ระแลวของ PPSD เพื่อเปนการจัดโครงสรา งกลุมในการเตรียมนําบริษั ทเขาจดทะเบี ยนเป น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
บริษั ทเปน ที่รูจั กและยอมรับ ในวงการวิศ วกรรม และถือไดว าเปนบริษั ทวิ ศวกรที่ ปรึกษารายใหญแ หง หนึ่ งที่ มี
ความเชี่ ย วชาญ เป น มื อ อาชี พ และมี ชื่ อ เสีย ง ตลอดจนมี บุ ค ลากรที่มี ค วามรูแ ละความสามารถ ทํ าให บ ริษั ท สามารถ
ดําเนินงานไดอย างตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพและพรอมที่จะเติบ โตในอนาคต ป จจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเทากั บ
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100.00 ลานบาท (หนึ่งรอยลานบาท) แบงเปนหุ นสามัญจํา นวน 400.00 ลานหุน (สี่รอ ยลานหุน) มูลคาที่ต ราไวหุนละ
0.25 บาท (ยี่สิบ หา สตางค ) และมีทุน ชํา ระแลว จํานวน 70.00 ลานบาท (เจ็ ดสิบ ลา นบาท) แบ งเปนหุ นสามัญจํา นวน
280.00 ลานหุน (สองรอยแปดสิบลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท (ยี่สิบหาสตางค) โดยทุนจดทะเบียนสวนที่ยัง
ไมออกและเรียกชําระจํานวน 30.00 ลานบาท (สามสิบลานบาท) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 120.00 ลานหุน (หนึ่งรอย
ยี่สิบลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท (ยี่สิบหาสตางค) บริษัทจะเสนอขายตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (Initial
Public Offering: “IPO”) และยื่นขออนุญาตนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ตอไป
ตลอดระยะเวลาที่ดําเนินธุรกิจมามากกวา 25 ป บริษัทมีประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ ดังนี้
ป
เหตุการณสําคัญ
ป 2530 - คุณประสงค ธาราไชย และคุณสัมพันธ หงษจินตกุล จดทะเบียนกอตั้ง “บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส
จํากัด” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2530 ดวยทุนจดทะเบียน 1.00 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน
10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เพื่อดําเนินธุรกิจเปนวิศวกรที่ปรึกษา โดยรับใหคําปรึกษาและ
บริหารจั ดการโครงการก อสราง (Project Construction Management Service) โดยมีสํานั กงานใหญ
ตั้งอยูเลขที่ 118/2 ซอยรามคําแหง 24 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
ป 2533 - คุณประสงค ธาราไชย และคุณสัมพันธ หงษจินตกุล ไดรวมกับเพื่อนวิศวกรกลุมหนึ่ง จดทะเบียนกอตั้ง
“บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด” (“PPSD”) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2533 ดวยทุนจดทะเบียน 3.00 ลานบาท
แบงออกเปนหุ นสามัญจํานวน 30,000 หุน มูลคา ที่ตราไวหุนละ 100 บาท เพื่อดํ าเนินธุ รกิจให บริการ
ออกแบบงานกอ สรา งและงานตกแตง ภายใน รวมไปถึ งเป นวิ ศวกรที่ ปรึกษา โดยรับ ใหคํ าปรึกษาและ
บริห ารจั ด การโครงการก อ สร า ง โดยมี สํ า นั ก งานใหญ ตั้ ง อยู เ ลขที่ 118/2 ซอยรามคํ า แหง 24 ถนน
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 ซึ่งเปนที่ตั้งสํานักงานที่เดียวกันกับบริษัทโดย
PPSD ไดทําการเชาพื้นที่จากบริษัทในรูปแบบสัญญาเชาระยะสั้นปตอป
ป 2535 - บริษัทและ PPSD ยายที่ตั้งสํานักงานใหญมาตั้งอยูเลขที่ 381/6 ซอยพระรามเกา 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนน
พระรามเกา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ซึ่งเปนที่ตั้งสํานักงานใหญจนถึงปจจุบัน
ป 2537 - บริษัทไดลงทุนซื้อหุ นสามัญของ PPSD จากผูถือหุนเดิมทุกทานในสัดสวน 50% ของจํานวนหุนที่แตละ
ทานถืออยู สงผลใหบริษัทเปนผูถือหุน PPSD จํานวน 15,000 หุน คิดเปนสัดสวน 50% ของทุนชําระแลว
เพื่ อ ให เ กิ ด ความชั ด เจนด า นการบริ ห ารเนื่ อ งจากบริษั ท และ PPSD มี ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ หมื อ นกั น
โดยเฉพาะธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา
ป 2539 - บริษัทไดเริ่มตนการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002:1994 ซึ่งบริษัทไดดําเนินการ
พัฒนาระบบคุณภาพดังกลาวมาอยางตอเนื่อง
ป 2540 - บริษั ทเพิ่ มทุน จดทะเบียนเปน 3.00 ลา นบาท เมื่อ วันที่ 13 พฤศจิ กายน 2540 แบงออกเปน หุนสามั ญ
จํานวน 30,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกผูถือหุน
เดิมตามสัดสวน (Right Offering) เพื่อนําเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนขยายธุรกิจ
- บริษัทไดการรับรองระบบบริหารคุ ณภาพมาตรฐาน ISO 9002:1994 จากสมาคมวิศวกรรมสถานแห ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (EIT-CBO) ซึ่งรวมกับ European Association of Quality Agencies
(EAQA) โดยถือวาเปนบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาลําดับตนของประเทศไทยที่ไดรับการรับรองคุณภาพดังกลาว
ป 2546 - บริษัทไดลงทุนซื้อหุนสามัญของ PPSD จํานวน 3,650 หุน จากผูถือหุนเดิม 4 ทาน ซึ่งมีความประสงคจะ
ถอนการลงทุนและไดเสนอขายหุนมายังบริษัทสงผลใหบริษัทเปนผูถือหุน PPSD จํานวน 18,650 หุน คิด
เปนสัดสวน 62.17% ของทุนชําระแลว PPSD จึงมีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ
หนาที่ 2.2 - 2
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เหตุการณสําคัญ
บริษัทไดผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008 จาก EAQA โดยนําระบบมาตรฐานคุณภาพ
ดังกลาวมาปรับใชกับ การบริหารโครงการทุกโครงการที่บริษัท เปนผูบริหารงานกอ สรางและควบคุมงาน
กอสราง นอกจากนี้ บริษัทไดวางระบบตรวจสอบคุณภาพของการบริหารโครงการ โดยใหทีมงานบุคลากร
ของบริษั ท ผา นการอบรมและการตรวจติ ด ตามคุ ณภาพจาก EIT-CBO และ EAQA เพื่ อ เป น การ
เสริม สรา งความเชื่อมั่ นและความมั่น ใจใหแก เจา ของโครงการ พรอมทั้ งการออกรายงานความคื บหน า
โครงการเปนระยะเพื่อแจงใหเจาของโครงการทราบอีกดวย
บริษัท ไดรว มกั บบริษัท พีที เ อฟ เซอรวิ ส จํ ากั ด และบริษั ท วิ ศวกรและสถาปนิก คิว บิ ค จํา กั ด ลงนาม
ขอตกลงในสัญญารวมคา และจดทะเบียนกอตั้ง “กิจการรวมคา พีพีคิว” (PPQ Joint Venture) ขึ้นเมื่อ
วันที่ 16 มีนาคม 2552 ดวยทุนจดทะเบียน 1.00 ลานบาท โดยมีสัดสวนการรวมลงทุน 80% 15% และ
5% ตามลําดับ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเขารวมประกวดราคาจางผูควบคุมงานกอสรางอาคารที่ทําการศาล
ฎีกา ของสํานักงานศาลยุติธรรม
เพื่ อ เป น การจั ด โครงสรา งกลุม ในการเตรีย มนํ า บริษั ท เข า จดทะเบีย นเป น บริษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลัก ทรัพ ย เอ็ม เอ ไอ เมื่อ วัน ที่ 20 กั นยายน 2554 บริษัท จึง ไดลงทุน ซื้อ หุนสามั ญของ PPSD จํา นวน
11,348 หุ น จากผูถือ หุ นเดิม สง ผลให บริษั ทเป นผูถื อหุ น PPSD จํ า นวน 29,998 หุน คิด เปน สัดสว น
99.99% ของทุนชําระแลว
“กิจการรวมคา พีพีคิว” ไดเพิ่มเงินลงทุนเปน 3.30 ลานบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 บริษัทจึงไดชําระ
เงินลงทุนเพิ่มจํานวน 1.84 ลานบาท รวมเปนเงินลงทุนทั้งสิ้น 2.64 ลานบาท เพื่อรักษาสัดสวนการรวม
ลงทุนในอัตรา 80% ไวเชนเดิม ปจจุบันโครงการกอสรางอาคารที่ทําการศาลฎีกาอยูระหวางขั้นตอนของ
การอนุมัติการจัดจางจากสํานักงานศาลยุติธรรม
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ไดมติพิเศษอนุมัติใหบริษัทเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเปน 70.00 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 700,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน (Right Offering) เพื่อเปนการจัด
โครงสรางทุนสําหรับเตรียมนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ

- ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 ไดอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่
ตราไวจากเดิมหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 0.25 บาทและเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 70.00 ลานบาท เปน
ทุนจดทะเบียน 100.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 120 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.25 บาท เพื่อ เสนอขายหุ น สามั ญเพิ่ ม ทุน ต อ ประชาชนทั่ว ไปเป น ครั้ง แรก (Initial Public Offering:
“IPO”) นอกจากนี้ยังมีมติอนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจํากัด เปนบริษัทมหาชนจํากัดเพื่อนําหุนสามัญ
ของบริษัทเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
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2.2 ภาพรวมธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัท ดําเนินธุ รกิจ ใหบ ริการเป นวิศ วกรที่ปรึกษาสําหรับการใหคํา ปรึก ษาและบริหารจัด การโครงการกอ สรา ง
(Project Construction Management Service) ใหกับโครงการกอสราง เชน อาคารสูง โรงแรม หางสรรพสินคา โครงการ
กอสรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมไปถึงงานบูรณะซอมแซม (Renovate) งานตกแตงอาคารและสิ่งปลูกสราง ใหกับ
เจาของโครงการ หรือผูรับเหมา โดยบริษัทมีบริษัทยอย 1 บริษัท ไดแก “บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด” และกิจการรวมคา 1
แหง คือ “กิจการรวมคา พีพีคิว”
บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส (PPS)
ทุนจดทะเบียน 100.00 ลานบาท
80.00%

99.99%

บจก.พีพีเอส ดีไซน (PPSD)
ทุนจดทะเบียน 3.00 ลานบาท

กิจการรวมคา พีพีคิว (PPQ)
ทุนจดทะเบียน 3.30 ลานบาท

“ดําเนินธุรกิจใหบริการออกแบบงานกอสรางและงานตกแตง
ภายใน รวมไปถึงเปนวิศวกรทีป่ รึกษาสําหรับการใหคาํ ปรึกษา
และบริหารจัดการโครงการกอสราง

“วัตถุประสงคเพื่อเขารวมประกวดราคาจางผูค วบคุมงานกอสราง
อาคารที่ทาํ การศาลฎีกา ของสํานักงานศาลยุติธรรม”

บริษัทยอย
บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด (“PPSD”) : กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2533 มีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 381/6 ชั้น 3
ซอยพระรามเกา 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเกา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุง เทพฯ 10250 ดํ าเนิ นธุ รกิ จ
ใหบ ริก ารออกแบบงานกอ สรางและงานตกแตง ภายใน รวมไปถึง เป นวิ ศวกรที่ปรึกษา โดยรับใหคํา ปรึกษาและบริหาร
จัดการโครงการกอสราง ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนจํานวน 3.00 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 30,000 หุน มูลคาหุน
ละ 100 บาท โดยบริษั ทถือหุ นจํานวน 29,998 หุน หรือ คิดเป นสัดสวน 99.99% ของทุน จดทะเบียนของ PPSD โดยมี
คณะกรรมการ 5 ทานประกอบไปดวย
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
1. นายประสงค ธาราไชย
ประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ หงษจินตกุล
รองประธานกรรมการ
3. นายวันชัย วชิรวัฒนะธํารง กรรมการ
4. นายสมชาย วงศสวางรัศมี
กรรมการ
5. นายธานินทร ศรีเบญจรัตน
กรรมการ
กิจการรวมคา
กิจการรวมคา พีพีคิว (“PPQ”) : กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 โดยการรวมลงทุน 3 ฝาย ระหวาง บริษัทและบริษัท
พีที เอฟ เซอรวิส จํา กัด และบริษั ท วิศ วกรและสถาปนิ ก คิว บิค จํ า กัด ซึ่ งมี สัด สว นการรวมลงทุน 80% 15% และ 5%
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ตามลําดับ PPQ มีวัตถุประสงคเพื่อเขารวมประกวดราคาจางผูควบคุมงานกอสรางอาคารที่ทําการศาลฎีกา ของสํานักงาน
ศาลยุติธรรม ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนจํานวน 3.30 ลานบาท โดยบริษัทลงทุนเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 2.64 ลานบาท ซึ่งยังคง
รักษาสัดสวนการรวมลงทุนในอัตรา 80% ทั้งนี้บริษัท พีทีเอฟ เซอรวิส จํากัด และบริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด
ไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือมีความสัมพันธกับผูถือหุนใหญ กรรมการหรือผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
1) บริษัท พงศธีรธร จํากัด
วันที่กอตั้ง : วันที่ 31 สิงหาคม 2538
ที่ตั้งสํานักงาน : เลขที่ 101 อาคารพงศธีรธร ซอยพระรามเกา 60 ถนนพระรามเกา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจใหเชาอาคารพาณิชย
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแลว : 5.00 ลานบาท / 5.00 ลานบาท
ความสัมพันธกับบริษัท: นายประสงค ธาราไชย (ผูถือหุนใหญ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผูมีอํานาจลง
นามของบริษัทฯ) และบุคคลที่เกี่ยวของกับนายประสงค ธาราไชย เปนผูถือหุนใหญรวมกันในสัดสวน 100% ของ
ทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลดังกลาว และมีนายพงศธร ธาราไชย (กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ) และ
บุคคลที่เกี่ยวของกับนายพงศธร ธาราไชย เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
ก) นายประสงค ธาราไชย (ผูถือหุนใหญ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ)
ถือหุนในสัดสวน 30.00% ของทุนจดทะเบียน
ข) นายพงศธร ธาราไชย (กรรมการผูมี อํานาจลงนามของบริษั ทฯ) ถือหุน ในสัดสวน 29.70% ของทุนจด
ทะเบียน และเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ค) นายธีรธร ธาราไชย (บุตรนายประสงค ธาราไชย) ถือหุนในสัดสวน 29.70% ของทุนจดทะเบียน และเปน
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ง) นางเรวดี ธาราไชย (คูสมรสนายประสงค ธาราไชย) ถือหุนในสัดสวน 10.60% ของทุนจดทะเบียน
2) บริษัท อเฮด แอดไวเซอรี่ จํากัด
วันที่กอตั้ง : วันที่ 28 กรกฎาคม 2553
ที่ตั้งสํานักงาน : เลขที่ 101 อาคารพงศธีรธร ชั้น 4 ซอยพระรามเกา 60 ถนนพระรามเกา แขวงสวนหลวง เขตสวน
หลวง กรุงเทพฯ 10250
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ใหบริการอบรมวิชาการดานวิศวกรรม
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแลว : 1.00 ลานบาท / 1.00 ลานบาท
ความสัมพันธกับบริษัท:
ก) นายพงศธร ธาราไชย (กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ) ถือหุนในสัดสวน 35% ของทุนจดทะเบียน
ข) นายธีรธร ธาราไชย (นองชายนายพงศธร ธาราไชย) ถือหุนในสัดสวน 35% ของทุนจดทะเบียน และเปน
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ค) นางสาวภรดี ดํารงพิทักษกุล (คูสมรสนายธีรธร ธาราไชย) ถือหุนในสัดสวน 30% ของทุนจดทะเบียน
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3) บริษัท สวิฟตเลท จํากัด
วันที่กอตั้ง : วันที่ 8 มีนาคม 2555
ที่ตั้งสํานักงาน : เลขที่ 288 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุ รกิ จใหบริการใหคํา ปรึกษาด านโปรแกรมคอมพิว เตอร และจํ าหนายโปรแกรม
คอมพิวเตอร
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแลว : 1.00 ลานบาท / 1.00 ลานบาท
ความสัมพันธกับบริษัท:
ก) นายอาทิตย หงษจินตกุล (กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท ฯ) ถือหุนในสัด สวน 51% ของทุนจด
ทะเบียน และเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ข) นางกัญจณี หงษจินตกุล (คูสมรสนายอาทิตย หงษจินตกุล) ถือหุนในสัดสวน 9% ของทุนจดทะเบียน
2.3 โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย (งบการเงินรวม)
ประเภทรายได
(แบงตามลักษณะโครงการ)
รายไดจากการบริการ

2552
ลานบาท

2553

สัดสวน ลานบาท

2554

สัดสวน

ลานบาท

2555 (ม.ค.-มี.ค.)

สัดสวน

ลานบาท

สัดสวน



อาคารสํานักงาน/อาคารชุด

177.98
23.27

99.52%
13.01%

179.48
21.61

99.47%
11.98%

256.16
39.24

99.79%
15.29%

66.59
7.239

98.83%
10.74%



หางสรรพสินคา/โรงแรม

128.55

71.88%

127.06

70.42%

180.12

70.17%

50.56

75.04%




สาธารณูปโภค/1
อื่นๆ/2

22.52
3.64

12.59%
2.04%

27.81
3.00

15.41%
1.66%

28.89
7.91

11.25%
3.08%

7.631
1.16

11.33%
1.72%

รายไดอื่น
0.85
0.48%
0.95
0.53%
รวมรายไดรวม
178.83 100.00% 180.43 100.00%
หมายเหตุ : รายไดอื่น หมายถึง ดอกเบี้ยรับ เงินปนผลรับ และรายไดอื่นๆ
/1: ประกอบดวย สนามบิน โรงพยาบาล ทางดวน รถไฟฟา และ สถานศึกษา
/2: ประกอบดวย วัด โรงงานอุตสาหกรรม และ โชวรูม

0.54
256.70

0.21%
100.00%

0.79
67.38

1.17%
100.00%
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2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทมีเปาหมายที่จะเปนผูนําในธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา โดยรับใหคําปรึกษาและบริหารจัดการโครงการกอสราง
งานแขนงตางๆ ใหครอบคลุมทุกประเภทงานกอสรางโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ และครอบคลุมทุกประเภท ตั้งแตงาน
บริการตนน้ําไปถึงปลายน้ํา ของสายงานบริการวิศวกรที่ปรึกษา อาทิ การขยายงานใหบริการรวมออกแบบและวางแผน
โครงการ (Project Initiative) งานใหบริการออกแบบโครงสราง (Structural Design) งานถอดแบบและคํานวณปริมาณงาน
ตามแบบ (Quantity Survey) ไปจนถึ ง การบริห ารสิ่ง ก อ สรา งระหว า งการใช ง าน (Facility Management) และงาน
ตรวจสอบวิศวกรรมโครงสรางแบบไมทําลาย (Non-Destructive Testing) ซึ่งในการตรวจสอบจําเปนตองอาศัยเครื่องมือ
ทางวิศวกรรมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง
บริษัทไดใหความสําคัญกับพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการใหบริการ อาทิ การใชโปรแกรม Building
Information Modeling (“BIM”) เพื่ อ อํา นวยความสะดวกในงานออกแบบทางสถาป ต ย งานเขีย นแบบก อ สรา งทาง
วิศวกรรม งานถอดแบบและคํานวณปริมาณงานตามแบบ การปรับเปลี่ยนแบบ รวมทั้งเปนโปรแกรมที่ชวยจัดเก็บขอมูลบน
ระบบคอมพิวเตอร โดยคาดวาจะมีการพัฒนาและนํามาประยุกตใชภายในป 2556 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ผาน Website ของบริษัท เปนตน รวมไปถึงเปาหมายการพัฒนาบุคลากรทางวิศวกรรมใหมีความรูความชํานาญเฉพาะ
ยิ่งขึ้น โดยมีแผนงานที่จะลงทุนเปดสถาบันฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของวิศวกรของบริษัท และเพื่อเปนศูนยกลางใน
การพัฒนาวิศวกรของประเทศไทย
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