บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ประวัติความเปนมา และพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท

ป 2545 - จดทะเบียนกอตั้งบริษัท โดยใชชื่อวา บริษัท ไพลอน จํากัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 ดวยทุนจด
ทะเบียน 5 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางงานฐานรากประเภทเสาเข็มเจาะ (Bored
Piles) งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง (Jet Grouting) และกําแพงกันดิน
ชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) โดยมีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ และเชี่ยวชาญในการกอ
สรางงานฐานราก เพื่อรองรับงานกอสรางซึ่งเริ่มฟนตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ
- นับตั้งแตป 2545 บริษัทไดมีการทยอยซื้อเครื่องจักรที่ผานการใชงานมาแลวจากสถาบันการเงินและ
บริษัทเอกชนหลายแหงที่ไดรับผลกระทบในชวงวิกฤษเศรษฐกิจ โดยลักษณะการซื้อเปนการเหมาซื้อ
มาในราคาต่ํา (ตามภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น) สงผลใหบริษัทมีเครื่องจักรสําหรับใชในการทํางานและ
สามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นได
ป 2546 - ในชวงตนป 2546 บริษัทไดรับงานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง ในโครงการ
ตามพระราชดํ 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 จาก บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น เปนโครงการแรกของบริษัท
ประกอบกับเปนชวงที่ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น อยูระหวางการขยายงานและ
มีความตองการในการใชเสาเข็มเจาะเปนจํานวนมาก ซึ่งในขณะนั้นบริษัทมีเครื่องจักรสําหรับการทํา
เสาเข็มเจาะที่พรอมใชงาน อีกทั้งลูกคารายนี้เคยรูจักผลงานในอดีตของวิศวกรของบริษัทกอนที่จะมา
รวมงานกับบริษัทจึงไดเริ่มวาจางใหบริษัทเปนผูรับเหมาชวงงานฐานรากในหลายโครงการตอมา เชน
โครงการทางดวนขั้นที่ 3 สายใตตอน S1 (อาจณรงค – บางนา) สัญญา 2 โครงการอาคารที่จอดรถโรง
พยาบาลบํารุงราษฎร เปนตน ทําใหบริษัทเปนที่รูจักในวงการกอสรางอยางแพรหลาย จนไดรับความ
ไววางใจจากลูกคาอื่นๆ ใหดําเนินการกอสรางงานเสาเข็มเจาะในหลายโครงการอาทิ โครงการ Steel
Silo ของบริษัท ธนากรผลิตภัณฑน้ํามันพืช โครงการบานแสนเพลิน หัวหิน เปนตน
ป 2547 - เพิ่มทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคม 2547 เปน 60 ลานบาท และในเดือนธันวาคม 2547 เปน 95 ลาน
บาท เพื่อรองรับการขยายตัวของงานกอสรางทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชนที่มีอัตราการเติบโตสูง
มาก โดยบริษัทไดรับงานเพิ่มขึ้นจํานวนมากที่สําคัญ ไดแก งานเสาเข็มเจาะโครงการสวนตอขยาย
รถไฟฟา BTS ชวงภาษีเจริญ โครงการศุภาลัย พรีเมียร เพลส อโศก โครงการเออรบานา สาทร โครง
การโรงงานเหล็ก NSM โครงการอาคารศาลาวาการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) – ระยะที่ 2 และ โครง
การสะพานขามแยกของกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 แหง เปนตน สําหรับงานปรับปรุงคุณภาพดินโดย
วิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง (Jet Grouting) บริษัทไดเขาดําเนินงานกอสรางเสาเข็มดินซีเมนต (Soil
Cement Column) ใหกับโครงการสถานีดับเพลิง/กูภัย ของสนามบินสุวรรณภูมิ
- เริ่ ม รั บ งานก อ สร า งกํ า แพงกั น ดิ น ชนิ ด ไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) โดยได ร ว มมื อ กั บ บริ ษั ท
Soletanche Bachy ซึ่งเปนบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสและเปนผูเชี่ยวชาญงานฐานรากในระดับนานาชาติ
โดย บริษัท Soletanche Bachy เปนที่ปรึกษาและสงผูเชี่ยวชาญเขามาควบคุมงานใหกับบริษัทเพื่อกอ
้
สวนที่ 2 - 8

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

สร า งกํ า แพงกั น ดิ น ชนิ ด ไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) โครงการโรงบํ า บั ด น้ํ า เสี ย สํ า แล จั ง หวั ด
ปทุมธานี โดยความรวมมือดังกลาวเปนการรวมมือระหวางบริษัทกับ บริษัท Soletanche Bachy มี
ลักษณะเปนความรวมมือเปนรายโครงการไป
- ยายสํานักงานใหญจากที่ซอยอินทามระ 17 มายังที่ตั้งปจจุบัน
ป 2548 - เดือนมกราคม บริษัทซื้อที่ดินเพื่อกอสรางโรงงานซอมบํารุงแหงใหมที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งคาดวาจะทํา
การกอสรางแลวเสร็จในไตรมาส 4 ป 2548
- เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนใหกับผูถือหุนเดิมจํานวน 2 ลานหุน ในราคาหุนละ 10 บาท สงผลใหบริษัทมี
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 115 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายตัวอยางตอเนื่องโดยบริษัทไดรับ
งานกอสรางเสาเข็มเจาะประมาณรอยละ 40 ถึงรอยละ 50 ของโครงการ Airport Rail Link นับวาเปน
ผูรับเหมางานเสาเข็มเจาะที่มีสัดสวนงานมากที่สุดของโครงการนี้ ซึ่งนับเปนงานที่มีขนาดใหญมาก
สําหรับตลาดงานเสาเข็มเจาะในปนี้ นอกจากนี้บริษัทยังไดรับงานกอสรางเสาเข็มเจาะใหแกโครงการที่
ทําการศาลปกครองของศูนยราชการแหงใหมบนถนนแจงวัฒนะ และอาคารผูโดยสารหลังใหมของ
สนามบินเชียงใหม อีกดวย
- เดือนมิถุนายน ที่ประชุมผูถือหุนมีมติเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท
และมีมติแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชน จํากัด พรอมกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 115
ลานบาทเปน 150 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญ จํานวน 35 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
เพื่อรองรับการเสนอขายใหกับประชาชน
- เดือนตุลาคม รับงานรับเหมากอสรางเสาเข็มเจาะโครงการอาคารเรียนของมศว. ประสานมิตร และโรง
งานของบมจ. ไทยโอเลฟนส ที่จังหวัดระยอง นอกจากนี้บริษัทไดรับงานกอสรางหอพักนักศึกษาโดยวิธี
กอสรางแบบหลอสําเร็จและยกติดตั้ง (Pre-Fabrication) ในโครงการตักสิลานคร จังหวัดมหาสารคาม
บริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 โดยในปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 150
ลานบาท
2.2

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางงานฐานรากโดยแบงออกเปน 3 สายงานหลัก ดังนี้
• งานเสาเข็มเจาะ (Bored Pile)
• งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง (Jet Grouting)
• งานกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall)

โดยเปนการทํางานใหกับทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งลูกคาของบริษัทมีทั้งที่เปนเจาของโครงการโดย
ตรง และเปนผูรับเหมาหลัก (Main Contractor) ของโครงการ
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2.3

โครงสรางรายไดแยกตามผลิตภัณฑ
โครงสรางรายไดของบริษัทแยกตามสายงานสามารถจําแนกไดดังนี้
ผลิตภัณฑ

ป 2546
รายได (บาท)

ป 2547
รายได (บาท)

รอยละ

ม.ค. – ก.ย. 2548
รอยละ

รายได (บาท)

รอยละ

จากงานเสาเข็มเจาะ

53,396,586

56.02

149,404,565

68.00

174,066,541

90.44

จากงานปรับปรุงคุณภาพดินฯ

40,566,935

42.56

56,524,434

25.73

11,359,156

5.90

-

-

8,190,130

3.73

-

-

รวมรายไดจากการรับจาง

93,963,521

98.58

214,119,129

97.46

185,425,697

96.34

รายไดจากการบริการอื่นๆ 1

1,322,400

1.39

3,479,441

1.58

1,250,221

0.65

รายไดอื่นๆ2

29,859

0.03

2,113,908

0.96

5,791,9383

3.01

รวมรายได

95,315,780

100.00

219,712,478

100.00

192,467,856

100.00

จากงานกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม

หมายเหตุ :
บริษัทเริ่มประกอบกิจการในป 2545 แตยังไมมีรายได
1
รายไดจากการบริการอื่นๆ ไดแก รายไดจากการใหเชาอุปกรณเครื่องจักร เชน รถเครน ปลอกเหล็ก และรวมถึงคาความเสียหายของวัสดุและอุปกรณ
ที่เรียกเก็บจากผูรับเหมาชวง เปนตน
2
รายไดอื่นๆ ไดแก ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายสินทรัพย เปนตน
3

บริษัทมีกําไรจากการจําหนายทรัพยสินที่ไมไดใชงานจํานวน 4.51 ลานบาท โดยสินทรัพยดังกลาวเปนสินทรัพยที่ไดมาจากการประมูลแบบเหมารวม
ในราคาต่ํา (ตามภาวะเศรษฐกิจขณะนั้น) ซึ่งไมไดนํามาใชในงานฐานรากของบริษัท และไดทําการขายใหบุคคลภายนอกที่เสนอราคาสูงสุด

2.4

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ

เปาหมายหลักของบริษัทในการดําเนินธุรกิจคือการเปนผูรับเหมากอสรางงานฐานรากชั้นนําในประเทศที่เนน
การทํางานตามหลักวิชาการเพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพสูง ไดมาตรฐาน และการบริการที่ดีเพื่อรองรับความตองการของ
ลูกคาอยางตอเนื่อง
โดยใน 3 ป ขางหนานี้ บริษัทมีเปาหมายที่จะเพิ่มกําลังการผลิตของบริษัทเพื่อรองรับงานฐานรากที่จะเพิ่มขึ้น
อยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งจากงานโครงการขนาดใหญของภาครัฐบาล อยางไรก็ดี บริษัทจะยังคงมีการรับงานใน
โครงการภาคเอกชนอยางตอ เนื่ อง นอกจากนี้บ ริษั ทจะขยายการให บ ริการงานกอสรางโครงสรางส วนที่ อยูใตดิน
ประเภทอื่นๆ ใหครบวงจรซึ่งจะเพิ่มความสามารถของบริษัทในการใหบริการและเพิ่มรายไดใหกับบริษัทในอนาคต
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