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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ปจจุบันดําเนินธุรกิจเปนผูรับเหมากอสรางงานฐานราก ไดแก งาน
เสาเข็มเจาะ งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง และงานกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม บริษัท
ไดกอ ตั้งและเริ่มดําเนินการในป 2545 จากการรวมตัวกันของวิศวกรที่เล็งเห็น ถึงโอกาสทางธุรกิจจากการที่ภ าวะ
เศรษฐกิจเริ่มฟนตัวขึ้น โดยมีตระกูลแสงอารยะกุลเปนผูลงทุนหลัก บริษัทไดมีการทยอยซื้อเครื่องจักรที่ผานการใชงาน
มาแลวจากสถาบันการเงินและบริษัทเอกชนหลายแหงที่ไดรับผลกระทบในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ โดยลักษณะเปนการ
เหมาซื้อราคาต่ํา (ตามภาวะเศรษฐกิจขณะนั้น) สงผลใหบริษัทมีเครื่องจักรสําหรับใชในการทํางานและสามารถแขงขัน
กับผูประกอบการรายอื่นได
ในชวงตนป 2546 บริษัทรับงานโครงการแรกซึ่งเปนงานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดัน
สู ง ในโครงการตามพระราชดํ า ริก อ สรา งประตู ระบายน้ํ า และคั น กั้ น น้ํ า เพื่ อ กั ก น้ํ า จื ด ในลุ ม น้ํ า ปากพนั ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช จากบมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น เปนโครงการแรกของบริษัท ประกอบกับเปน
ชวงที่ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น อยูระหวางการขยายงานและมีความตองการในการใชเสาเข็ม
เจาะเปนจํานวนมาก ซึ่งในขณะนั้นบริษัทมีเครื่องจักรที่ใชสําหรับการทําเสาเข็มเจาะที่พรอมใชงาน อีกทั้งลูกคารายนี้
เคยรูจักผลงานในอดีตของวิศวกรของบริษัทกอนที่จะมารวมงานกับบริษัท จึงไดเริ่มวาจางใหบริษัทเปนผูรับเหมาชวง
งานฐานรากในหลายโครงการตอมา เชน ทางดวนขั้นที่ 3 สายใตตอน S1 (อาจณรงค – บางนา) สัญญา 2 โครงการ
อาคารที่จอดรถโรงพยาบาลบํารุงราษฎร ทําใหบริษัทเปนที่รูจักในวงการกอสรางอยางแพรหลาย จนไดรับความไววาง
ใจจากลูกคาอื่นๆ ใหดําเนินการกอสรางงานเสาเข็มเจาะในหลายโครงการ
บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางงานฐานรากโดยแบงออกเปน 3 สายงานหลัก ดังนี้
งานเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) เสาเข็มเจาะเปนเสาเข็มที่นิยมใชกับการกอสรางฐานรากของโครงสราง
ขนาดใหญ และโครงสรางอาคารในบริเวณที่มีพื้นที่จํากัด นอกจากนี้เสาเข็มเจาะยังลดมลภาวะเรื่องเสียงและแรงสั่น
สะเทือนเมื่อเทียบกับการใชเสาเข็มตอก การกอสรางเสาเข็มเจาะนั้นสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได จากขนาดเสนผา
ศูนยกลางนอยกวา 50 เซนติเมตร จนถึงมากกวา 1 เมตรขึ้นไป และทําไดถึงความลึกมากกวา 60 เมตร ขึ้นอยูกับการ
ออกแบบกําลังรับน้ําหนักของเสาเข็มโดยวิศวกร และสภาพชั้นดินในแตละพื้นที่
เมื่อพิจารณาจากผูประกอบการเสาเข็มเจาะขนาดใหญนั้น ในปจจุบันมีจํานวน 7 ราย ไดแก บมจ. ไพลอน
บมจ. ซีฟโก บจ. ไทยบาวเออร บจ. อิตัลไทย เทรวี่ บจ. สยามโทเนะ บจ. พรอมมิตร คอนกรีต และบจ. สแตนดไพล
โดยบริษัทเปนผูประกอบการงานฐานราก 1 ใน 3 รายใหญ
งานปรับปรุงคุณภาพดิน (Ground Improvement) มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มเสถียรภาพใหกับโครงสรางของ
ดินเดิม ทําใหดินมีกําลังรับน้ําหนักมากขึ้นและปองกันการเคลื่อนตัวของดิน โดยบริษัทมีการใหบริการงานประเภทนี้
โดยวิธีการอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง (Jet Grouting) ที่ความดันประมาณ 200 ถึง 400 บาร ทั้งนี้มีผูประกอบการ
หลักเพียง 2 รายในสาขานี้ คือ บจ. ซอยลกรีต เทคโนโลยี และบริษัท เทานั้น
งานกอสรางกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) กําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรมเปนการ
กอสรางกําแพงโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนโครงสรางรับน้ําหนักและปองกันการเคลื่อนตัวของดินทางดานขาง ซึ่ง
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สวนใหญจะใชเพื่อเปนโครงสรางของชั้นจอดรถใตดิน กําแพงอาคารผูโดยสารสําหรับระบบรถไฟฟาใตดิน และอุโมงค
ลอดทางแยก เปนตน ทั้งนี้มีผูประกอบการ 4 ราย ไดแก บมจ. ซีฟโก บจ. ไทยบาวเออร และบจ. อิตัลไทย เทรวี่ และ
บริษัท
ผลงานที่สําคัญ ของบริษัทในป 2547 ไดแก โครงการศาลาวาการ กทม 2 ดินแดง โครงการรถไฟฟา BTS
ชวงภาษีเจริญ โครงการสะพานขามแยกสุขสวัสดิ์-พระราม 2 โครงการสะพานขามแยกบางขุนเทียน-พระราม 2 โครง
การสะพานขามแยกฉลองกรุง-สุวินทวงศ โครงการสถานีดับเพลิง/กูภัย สนามบินสุวรรณภูมิ โรงงาน NSM จ. ชลบุรี
คอนโดมิเนียม ศุภาลัย พรีเมียร เพลส อโศก และคอนโดมิเนียม เออรบานา สาทร เปนตน
ผลงานที่สําคัญของบริษัทในป 2548 ไดแก โครงการแอรพอรต เรลลิ่ง โครงการศาลปกครอง ถนนแจงวัฒนะ
โครงการอาคารโดยสารสนามบินเชียงใหม และคอนโดมิเนียม แอล. พี.เอ็น ปนเกลา เปนตน
โครงสรางรายไดของบริษัทแยกตามสายงาน
ผลิตภัณฑ
จากงานเสาเข็มเจาะ
จากงานปรับปรุงคุณภาพดินฯ
จากงานกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม
รวมรายไดจากการรับจาง
รายไดจากการบริการอื่นๆ 1
รายไดอื่นๆ2
รวมรายได

ป 2546
รายได (บาท)
รอยละ
53,396,586
56.02
40,566,935
42.56
93,963,521
98.58
1,322,400
1.39
29,859
0.03
95,315,780
100.00

ป 2547
รายได (บาท)
รอยละ
149,404,565
68.00
56,524,434
25.73
8,190,130
3.73
214,119,129
97.46
3,479,441
1.58
2,113,908
0.96
219,712,478
100.00

ม.ค. – ก.ย. 2548
รายได (บาท) รอยละ
174,066,541
90.44
11,359,156
5.90
185,425,697
96.34
1,250,221
0.65
3
5,791,938
3.01
192,467,856 100.00

บริษัทเริ่มประกอบกิจการในป 2545 แตยังไมมีรายได
1
รายไดจากการบริการอื่นๆ ไดแก รายไดจากการใหเชาอุปกรณเครื่องจักร เชน รถเครน ปลอกเหล็ก และรวมถึงคาความเสียหายของวัสดุและอุปกรณที่
เรียกเก็บจากผูรับเหมาชวง เปนตน
2
รายไดอื่นๆ ไดแก ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายสินทรัพย เปนตน
3

บริษัทมีกําไรจากการจําหนายทรัพยสินที่ไมไดใชงานจํานวน 4.51 ลานบาท โดยสินทรัพยดังกลาวเปนสินทรัพยที่ไดมาจากการประมูลแบบเหมารวม
ในราคาต่ํา (ตามภาวะเศรษฐกิจขณะนั้น) ซึ่งไมไดนํามาใชในงานฐานรากของบริษัท และไดทําการขายใหบุคคลภายนอกที่เสนอราคาสูงสุด

ดวยประสบการณและความสามารถของผูบริหารและวิศวกรที่อยูในธุรกิจงานฐานรากและงานกอสรางของ
บริษัท สงผลใหบริษัทไดรับการยอมรับจากลูกคาเปนอยางดีและมีธุรกิจที่เติบโตไปไดอยางรวดเร็ว บริษัทมีรายไดจาก
การรับจางกอสรางในป 2546 ป 2547 และ 9 เดือนแรกของป 2548 เทากับ 93.96 ลานบาท 214.12 ลานบาท และ
185.43 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีกําไรสุทธิเทากับ 1.23 ลานบาท 17.86 ลานบาท และ 30.04 ลานบาท (รวมกําไร
จากการจําหนายทรัพยสินที่ไมไดใชงานกอนภาษีเทากับ 4.51 ลานบาท) ตามลําดับ
บริษัทสามารถแบงประเภทงานที่บริการรับจางไดเปน 2 ประเภท คือ งานจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่ง
บริษั ท มี ก ารดํ า เนิ น การเพื่ อ รับ งานใน 2 รูป แบบ คื อ การเป น ผู รับ เหมาช ว งโดยรับ งานจากผู รับ เหมาหลั ก (Main
Contractor) และการเปนผูรับเหมาโครงการโดยการรับงานจากเจาของโครงการโดยตรง โดยในป 2546 ป 2547 และ9
เดือนแรกของป 2548 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการเปนผูรับเหมาชวงตอการเปนผูรับเหมาโครงการโดยตรง 83:17
และ 87:13 และ 96:4 ตามลําดับ โดยสัดสวนรายไดที่มาจากการเปนผูรับเหมาชวงที่สูงนั้นสะทอนถึงประเภทงานที่
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เปนโครงการภาครัฐบาลเปนสวนใหญ โดยที่ผานมาบริษัทมีฐานลูกคาที่เพิ่มขึ้นทั้งผูรับเหมาหลักและเจาของโครงการ
ทําใหปจจุบันบริษัทมีฐานลูกคาทั้งหมด 19 ราย
บริษัทมีเปาหมายในการเปนผูรับเหมากอสรางงานฐานรากชั้นนําในประเทศที่เนนการทํางานตามหลักวิชา
การเพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพสูงและการบริการที่ดีเพื่อรองรับความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง โดยใน 3 ป ขาง
หนานี้บริษัทมีแผนงานที่จะเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อรองรับงานฐานรากที่จะเพิ่มขึ้นอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งจากงาน
โครงสรางและสาธารณู ปโภคพื้นฐานขนาดใหญ ของรัฐบาล (Mega Projects) และโครงการเอกชนอื่น นอกจากนี้
บริษัทจะขยายการใหบริการงานกอสรางโครงสรางสวนที่อยูใตดินประเภทอื่นๆ ใหครบวงจรซึ่งจะเพิ่มความสามารถ
ของบริษัทในการใหการบริการและเพิ่มรายไดใหกับบริษัทในอนาคต
โครงสรางผูถือหุน
บริษัทมีผูถือหุนใหญ ไดแก กลุมแสงอารยะกุล ซึ่งปจจุบันถือหุนจํานวน 92 ลานหุน หรือคิดเปนประมาณ
รอยละ 80 (ประกอบไปดวย นายชเนศวร นายบดินทร นายวงศชัย นายอนนต แสงอารยะกุล และ นางกันทิมา หงษฟา
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 49.78 รอยละ 10.65 รอยละ 10.22 รอยละ 9.35 และรอยละ 0.0 ตามลําดับ) กอนการเสนอ
ขายหลักทรัพยในครั้งนี้ และจะลดลงเหลือประมาณรอยละ 61 หลังการเสนอขายหลักทรัพย ทั้งนี้ผูถือหุนรายอื่นๆ
ประกอบไปดวย ผูบริหาร พนักงานและผูมีอุปการคุณของบริษัท
คณะกรรมการและผูบริหาร
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors) คณ ะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และคณ ะกรรมการบริ ห าร (Executive
Committee) โดยมีนายเสรี จินตนเสรี เปนประธานกรรมการบริษัท คุณปญจะ เสนาดิสัย เปนประธานกรรมการตรวจ
สอบ และคุณชเนศวร แสงอารยะกุล เปนกรรมการผูจัดการ
ภาวะอุตสาหกรรม
ในชวง 2- 3 ปที่ผานมางานกอสรางทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนไดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะงานภาค
รัฐบาลซึ่งไดรับการสงเสริมจากโครงการลงทุนในงานโครงสรางและสาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ ซึ่งรวมถึงการขยาย
เสนทางเดินรถไฟฟาใตดิน รถไฟยกระดับ เสนทางเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนยราชการแหงใหมบนถนนแจง
วัฒ นะ การก อ สรางโรงไฟฟ า ฯลฯ โดยคาดวาระหวางป 2548 ถึ งป 2552 มู ล คาการลงทุ น ในงานโครงสรา งและ
สาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญทั้งหมดซึ่งอาจสูงถึงประมาณ 1.7 ลานลานบาท หรือเฉลี่ยปละประมาณ 340,000
ลานบาท ในจํานวนนี้คาดวาคาใชจายสําหรับการกอสรางระบบคมนาคมและขนสงมวลชนขนาดใหญเปนรอยละ 44
หรือ 752,000 ล านบาทของมู ล คา รวม ทั้ งนี้ ทางรัฐ บาลคาดวาจะมี ก ารลงทุ น ในโครงสรางพื้ น ฐาน (Civil Works)
จํานวน 424,437 ลานบาท ซึ่งโดยเฉลี่ยแลวมูลคาการกอสรางงานฐานรากนั้นอยูที่รอยละ 4 ถึงรอยละ 5 (เฉพาะคา
แรงและเครื่องจั ก ร ไม รวมวัส ดุห ลัก ได แ ก เหล็ก และคอนกรีต ) ของงานโครงสรางพื้ น ฐานทั้ งหมด หรือ ประมาณ
16,977 ลานบาท ถึง 21,222 ลานบาทใน 5 ป ขางหนานี้ สงผลใหภาวะการแขงขันระหวางผูประกอบการในการกอ
สรางซึ่งรวมไปถึงผูรับเหมาทําเสาเข็มเจาะไมรุนแรง
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ความเสี่ยงหลักที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท
• ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ
ในป 2546 และป 2547 บริษัทมีรายไดจากจาก บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัค
ชั่น คิดเปนรอยละ 73.94 และรอยละ 46.65 และ 9 เดือนแรกของป 2548 คิดเปนรอยละ 82.85 ของ
รายไดรวม จึงทําใหบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายนี้ได ทั้งนี้ จากคุณภาพผลงานของ
บริษัทที่ดีมาโดยตลอดประกอบกับการรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคารายนี้สงผลใหความเสี่ยงที่จะ
สูญเสียลูกคารายนี้ไปในอนาคตอันใกลนี้คอนขางจํากัด นอกจากนี้โครงการขนาดใหญของภาครัฐที่
คาดวาจะเริ่มดําเนินการในปขางหนาและตอเนื่องไปอีก 5 – 7 ปนั้นจะมีผลทําใหกําลังการผลิตเสาเข็ม
เจาะขนาดใหญของทุกบริษัทรวมกันในปจจุบันไมเพียงพอตอความตองการ สงผลใหลูกคาหลายรายมี
ความจําเปนที่ตองรักษาความสัมพันธอันดีกับผูรับเหมากอสรางเสาเข็มเชนกัน
อยางไรก็ดีบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญ ของการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคาราย
ใหญ โดยมีนโยบายขยายฐานลูกคานอกเหนือจากบมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น ให
มีจํานวนมากขึ้น ซึ่งในป 2546 และป 2547 บริษัทมีลูกคารายใหมเพิ่มขึ้น 5 รายและ 8 ราย ตามลําดับ
โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทมีฐานลูกคา 19 ราย
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและอุปทานของวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักของบริษัทคือ คอนกรีต เหล็ก ซีเมนต น้ํามันดีเซล และ สารละลายพยุงหลุมเจาะ
(เบนโทไนทและโพลีเมอร)
จากลักษณะงานของบริษัทที่ปจจุบันยังคงเปนงานรับเหมาชวงคาแรงซึ่งรวมคาเครื่องจักร
(“คาแรง”) เปนสวนใหญ ตนทุนวัตถุดิบดังกลาวคิดเปนเพียงประมาณรอยละ 19 รอยละ 26 และรอย
ละ 23 ของตนทุนขายรวมของบริษัท ในป 2546 ป 2547 และใน 9 เดือนแรกป 2548 ตามลําดับ เทานั้น
การผันผวนของราคาวัตถุดิบจึงไมกระทบกับตนทุนบริษัทมากนัก โดยที่ผานมาจะเห็นไดวาราคาวัตถุ
ดิบประเภท คอนกรีต เหล็ก ซีเมนต และ สารละลายพยุงหลุมเจาะ มีความผันผวนไมมากนักและมีแนว
โนมที่คอนขางทรงตัว
สําหรับในกรณีของน้ํามันดีเซล ความผันผวนของราคาน้ํามันดีเซลสงผลกระทบตอตนทุนทั้งใน
กรณีการรับงานคาแรง และการรับงานคาแรงรวมคาวัสดุ โดยการปรับขึ้นราคาดีเซลเปนแบบลอยตัวใน
ตนไตรมาส 2 ไดสงผลกระทบตอตนทุนโดยอัตรากําไรขั้นตนลดลงประมาณรอยละ 5 ถึงรอยละ 7 จาก
ไตรมาส 1 ซึ่งไดสะทอนในผลประกอบการในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ไปแลวนั้น บริษัทไดใหความ
สําคัญ และติดตามผลจากความผันผวนของราคาน้ํามันดีเซลอยางใกลชิด หากแนวโนมราคาน้ํามัน
ดีเซลยังคงสูงขึ้นอาจสงผลกระทบตอตนทุนประกอบการโดยบริษัทจะพิจารณาปรับราคาสินคาขึ้นเพื่อ
ชดเชยตนทุนตามความเหมาะสม โดยยังคงศักยภาพการแขงขันได
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• ความเสี่ยงในการที่ไมสามารถหางานใหมเมื่อโครงการปจจุบันเสร็จสิ้นแลว
การกอสรางงานฐานรากนั้นใชเวลาในการดําเนินการของแตละโครงการไมนานนักโดยใชเวลา
ประมาณ 2-6 เดือน และอาจใชเวลามากที่สุดประมาณ 10-12 เดือน ในกรณีที่เปนโครงการขนาดใหญ
ดังนั้นบริษัทจําเปนตองหาโครงการใหมมาแทนงานที่ใกลเสร็จแลวอยางตอเนื่องเพื่อรักษารายไดของ
บริษัทใหเติบโตอยางสม่ําเสมอ
ปจจุบันบริษัทมีโครงการที่ไดเซ็นสัญญาแลวและยังไมไดสงมอบจํานวน 8 โครงการโดยมีมูล
คารวมทั้งสิ้น 337 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในป 2549 ในขณะที่บริษัทก็ยังมีการ
หาโครงการใหมๆ เพิ่มเติมตอไปอยางตอเนื่อง
• ความเสี่ยงจากการไมไดรับตอสัญญากับ C.C. Engineering Company
การทําสัญญาระหวางบริษัทกับ C.C. Engineering Company นั้นเปนการทําสัญญาแบบปตอป
และตองมีการตกลงทําสัญญาใหมเมื่อสัญญาหมดอายุลง อยางไรก็ตาม หากบริษัทไมสามารถตอสัญญา
กับ C.C. Engineering Company ได อาจมีผลกระทบในการทํางานของบริษัทในระยะสั้น โดยที่บริษัทตอง
จางที่ปรึกษาทางดานเทคนิครายใหมซึ่งอาจมีรายละเอียดสัญญาและราคาแตกแตงไปจากเดิม
ที่ผานมา บริษัทไมเคยมีปญหาในการเจรจาตอสัญญากับ C.C. Engineering Company ในการ
วาจางใหเปนที่ปรึกษาในงานวิศวกรรม และสามารถตอสัญญาไดตามเงื่อนไขจนเปนที่นาพอใจ และมีการ
ทํางานรวมกันที่ดีมาตลอด โดยบริษัทคาดวาจะยังคงสามารถตอสัญญากับ C.C. Engineering Company
ไดตอไปในอนาคตภายใตเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสม
(ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดและปจจัยความเสี่ยงของบริษัทเพิ่มเติมในสวนที่ 2 หัวขอ 1 เรื่องปจจัยความเสี่ยง)
รายการระหวางกัน
บริษัทมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และคาดวาจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตดังนี้
1. ในป 2547 บริษั ท ให เงิน กูยื ม แก นายสมศัก ดิ์ วิริย ะพิ พั ฒ น ที่ เป น กรรมการและผู บ ริห ารของบริษั ท
จํานวน 2 ลานบาท ในเงื่อนไขที่เปรียบเทียบไดกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เงินใหกูยืม
จํานวนนี้ไดมีการชําระคืนทั้งจํานวนแลว และบริษัทไมมีนโยบายใหกรรมการกูยืมอีกในอนาคต
2. บริษัทวาจาง C.C. Engineering Company (Germany) เพื่อใหคําปรึกษาทางเทคนิคในดานกอสราง
โดยมีการทําสัญญาเปนรายป ทั้งนี้บริษัทนี้มี นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร เคลาส เปนกรรมการและผู
ถือหุนรายใหญ สําหรับแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต บริษัทคาดวาจะยังมีการทําสัญญา
วาจาง C.C. Engineering Company เพื่อใหคําปรึกษาเปนรายปตอไป
ปจจัยที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต
- การดําเนินงานในอนาคต
บริษัทมีโครงการที่จะลงทุนในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตในการรองรับงานในอนาคตโดย
เฉพาะอยางยิ่งงานโครงสรางและสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญของภาครัฐบาล ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
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การบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทได อยางไรก็ดี ภายหลังจากบริษัทเสนอขายหลักทรัพยใหกับประชาชน
ในครั้งนี้บริษัทคาดวาเงินทุนที่เพิ่มขึ้นจะชวยเพิ่มศักยภาพในการรับงานของบริษัทไดมากขึ้น นอกจากนี้
บริษัทคาดวาจะไดรับประโยชนจากโครงการกอสรางรถไฟฟาใตตินที่คาดวาจะเริ่มดําเนินการในป 2549 ซึ่ง
ตองใชงานฐานรากประเภทกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) โดยบริษัทเคยมีประสบการณ
รวมงานกับ Soletanche Bachy ซึ่งเปนบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสและเปนผูเชี่ยวชาญงานฐานรากระดับนานา
ชาติ ในการทํางานกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) ใหแกโครงการโรงบําบัดน้ําเสียสําแล
จังหวัดปทุมธานี ในป 2547 มาแลว
- ผลกระทบจากการลงทุนในเครื่องจักรใหม
บริษัทมีโครงการที่จะลงทุนในเครื่องจักรอีกจํานวน 3 เครื่อง เพื่อเพิ่มกําลังการผลิต ซึ่งจะสงผลให
ค า ใช จ า ยค า เสื่ อ มราคาของบริษั ท สู ง ขึ้ น ตามกั น ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ไม ได นํ า เครื่อ งจั ก รใหม นี้ ม าใช ให เกิ ด
ประโยชน บริษัทยังคงตองมีภาระคาใชจายคาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นนี้และอาจสงผลกระทบตออัตราการทํา
กําไรของบริษัทได อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายที่จะซื้อเครื่องจักรที่ใชงานแลวแตมีประสิทธิภาพดีที่จะ
สามารถรับงานในอนาคตได ก็จะทําใหเงินลงทุนไมสูงมากและคาเสื่อมราคาตอเครื่องอยูในระดับที่ไมสูงไป
กวาคาเสื่อมราคาของเครื่องจักรที่บริษัทมีอยูในปจจุบันมากนัก
- ผลกระทบตอตนทุนบริการที่อาจปรับเพิ่มขึ้น
ใน 9 เดือนแรก ป 2548 โดยเฉพาะอยางยิ่งในไตรมาส 2 และในไตรมาส 3 ผูประกอบการทั่วไป
รวมถึงบริษัทไดรับผลกระทบจากการที่ราคาน้ํามันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องสงผลกระทบตอตนทุน
บริการของบริษัท และอัตรากําไรขั้นตนซึ่งลดลงประมาณรอยละ 5 ถึงรอยละ 7 จากกําไรขั้นตนในไตรมาส
แรก หากราคาน้ํามันดีเซลยังคงปรับเพิ่มขึ้นในอนาคตก็อาจสงผลกระทบตออัตราการทํากําไรในอนาคตได
ทั้งนี้ บ ริษั ท มี น โยบายประหยัด พลังงานและพิ จารณาปรับ ราคาเพื่ อ ชดเชยกั บ ราคาน้ํ ามั น ที่ ป รับ เพิ่ ม ขึ้ น
สําหรับวัตถุดิบหลักอื่น เชน คอนกรีต ซีเมนต และเหล็กเสน ราคาในปจจุบันคอนขางมีเสถียรภาพมากขึ้น
เมื่อเทียบกับความผันผวนในป 2546-2547
- ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอกําไรตอหุน มูลคาทางบัญชีตอหุน และอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนจาก
การเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้
จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้บริษัทคาดวาจะไดรับผลกระทบตอกําไรตอหุน มูลคาทางบัญชีตอหุน และ
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน เมื่อคิดแบบ Fully-Diluted โดยเทียบกับกําไรสุทธิ 9 เดือนของป 2548 จํานวน
30.04 ลานบาท ซึ่งคํานวณเปรียบเทียบไดดังนี้
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

ณ 30 กันยายน 2548

หลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนครั้งนี้

จํานวนหุน *

115,000,000

150,000,000

กําไรตอหุน

0.26

0.20

มูลคาทางบัญชีตอหุน**

1.20

1.59

29.06%1

16.83%1

อัตราผลตอบแทนตอผูถอื หุน**

* มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
** ราคาเสนอขายหุนใหมในราคาหุนละ 2.86 บาท/หุน
1. การคํานวณอัตราผลตอบแทนผูถือหุนคิดจากสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 รวมกับทุนชําระแลวสวนเพิ่มที่
35 ลานหุน หุนละ 2.86 บาทตอหุน และ คํานวณใหเปนอัตราผลตอบแทนตอป (Annualized Basis)

อยางไรก็ตามภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ จะทําใหบริษัทมีเงินลงทุนในโครงการในอนาคต
เพิ่ม ซึ่งคาดวาจะทําใหบริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น นักลงทุนจึงควรพิจารณาถึงรายไดและผลกําไรที่บริษัทจะได
รับจากการนําเงินเพิ่มทุนไปลงทุนดวยเชนกัน
ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 150 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 150 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
1 บาท และมีทุนชําระแลว 115 ลานบาท โดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ จํานวน 35 ลานหุน
หรือคิดเปนรอยละ 23.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวภายหลังการเสนอขาย และนําบริษัทเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ในราคา 2.86 บาท คิดเปนอัตราสวนราคาหุนตอกําไร (P/E Ratio) ที่ 10.59 เทา โดยนํา
กําไร 9 เดือนแรกของป 2548 มาคํานวณเสมือนเต็มปและคํานวณจากจํานวนหุนภายหลังการเสนอขายตอประชาชน
ครั้งนี้จํานวน 150 ลานหุน เปรียบเทียบกับ P/E Ratio ของหมวดอสังหาริมทรัพยในระยะเวลา 30 วันยอนหลัง ตั้งแต
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 – 30 พฤศจิกายน 2548 อยูที่ 11.36 เทา บริษัทมีวัตถุประสงคจะนําเงินที่ไดไปลงทุนซื้อ
เครื่องจักรเพิ่มเพื่อรองรับงานโครงสรางและสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญของภาครัฐบาล และใชเปนเงินทุนหมุน
เวียนของบริษัท
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
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