บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

3.

การประกอบธุรกิจ

3.1

ลักษณะผลิตภัณฑ

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางงานฐานรากสําหรับโครงการภาครัฐบาลและ
เอกชน โดยมีสายงานหลักดังตอไปนี้
3.1.1

งานเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) (โปรดดูรายละเอียดโครงการในอดีตของบริษัท สวนที่ 2 หนา 17)

เสาเข็มเจาะเปนเสาเข็มที่นิยมใชกับการกอสรางฐานรากของโครงสรางขนาดใหญ และโครงสรางอาคารใน
บริเวณที่มีพื้นที่จํากัด ซึ่งไมสามารถใชเสาเข็มตอกไดเนื่องจากปญหาดานการขนสง หรือเนื่องจากบริเวณกอสรางชิด
อาคารขางเคียงมากซึ่งความสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็มอาจจะกอใหเกิดความเสียหายกับอาคารขางเคียงได
สวนการใชเสาเข็มเจาะจะไมทําใหดินเกิดการเคลื่อนตัวซึ่งอาจไปดันสิ่งปลูกสรางขางเคียงใหเสียหายไดเหมือนกับการ
ตอกเสาเข็ม นอกจากนี้เสาเข็มเจาะยังลดมลภาวะเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือนเมื่อเทียบกับการใชเสาเข็มตอก การ
กอสรางเสาเข็มเจาะนั้นสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได จากขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวา 50 เซนติเมตร จนถึงมาก
กวา 1 เมตรขึ้นไป และทําไดถึงความลึกมากกวา 60 เมตร ขึ้นอยูกับการออกแบบกําลังรับน้ําหนักของเสาเข็มโดย
วิศวกร และสภาพชั้นดินในแตละพื้นที่
เสาเข็มเจาะนั้นสามารถจําแนกตามขนาดไดเปน 3 ประเภท
• เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก : เปนเสาเข็มที่มีเสนผาศูนยกลางนอยกวา 50 เซนติเมตร เหมาะสําหรับใช
ในการกอสรางฐานรากของอาคารขนาดเล็ก โดยสวนใหญมีความลึกประมาณ 21 เมตร เหมาะ
สําหรับบานเรือน โรงงาน หรือโครงสรางที่มีน้ําหนักไมมากนัก
• เสาเข็ ม เจาะขนาดกลาง : เป น เสาเข็ ม ที่ มี เส น ผ า ศู น ย ก ลางระหว า ง 50 เซนติ เมตร แต ไม เกิ น
1 เมตรโดยสวนใหญมีความลึกประมาณ 21-55 เมตร ขึ้นอยูกับลักษณะชั้นดินในแตละพื้นที่และ
น้ําหนักของโครงสรางที่รองรับ เหมาะสําหรับใชในการกอสรางโครงสรางขนาดปานกลางจนถึง
ขนาดใหญ เชน สะพานขามแยก อาคาร และโรงงานขนาดใหญ โดยที่ผานมาบริษัทไดเขาทําโครง
การ งานสะพานขามแยกสุขสวัสดิ์ โครงการอาคารศาลปกครอง ถนนแจงวัฒ นะ และโครงการ
อาคารผูโดยสารสนามบินเชียงใหม เปนตน
• เสาเข็มเจาะขนาดใหญ : เปนเสาเข็มที่มีเสนผาศูนยกลางมากกวา 1 เมตรขึ้นไป เหมาะสําหรับใช
ในการกอสรางโครงสรางขนาดใหญ ซึ่งต อ งการกําลังรับ น้ําหนั กตอเสาเข็มหนึ่งตน สูงมาก เชน
อาคารสูง ทางยกระดับ ทางรถไฟยกระดับ สะพานขนาดใหญ เปนตน โดยบริษัทสามารถกอสราง
เสาเข็มเจาะไดจนถึงขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เมตรและความลึกถึง 70 เมตร ซึ่งที่ผานมาบริษัทได
เขาทํา โครงการรถไฟฟาเชื่อมตอสนามบินสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) โครงการสวนขยายรถไฟ
ฟา BTS ชวงภาษีเจริญ โครงการศาลาวาการกรุงเทพมหานคร เปนตน
ในอีกดานหนึ่ง การกอสรางเสาเข็มเจาะนั้นสามารถแบงตามกรรมวิธีการทํางานไดเปน 2 แบบคือ เสาเข็ม
เจาะแบบแหงและเสาเข็มเจาะแบบเปยก ทั้งนี้เสาเข็มเจาะแบบแหงเหมาะสําหรับเสาเข็มที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
35 ถึง 60 เซนติ เมตร และความลึ กของหลุ ม เจาะไม ม ากนั ก โดยก น หลุ ม ยั งอยูในชั้ น ดิ น เหนี ย วแข็ ง โดยทั่ ว ไปจะ
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สามารถรับน้ําหนักไดไมเกิน 120 ตันตอตน ซึ่งจะกอสรางโดยทําการเจาะดินลงไปโดยไมมีการเติมสารละลายพยุง
หลุมเจาะ เมื่อเสร็จแลวจึงติดตั้งโครงเหล็กและเทคอนกรีตลงไปในหลุม ในขณะที่เสาเข็มเจาะแบบเปยกนั้นมีขนาดเสน
ผาศูนยกลางตั้งแต 50 เซนติเมตร ขึ้นไปโดยไมจํากัดความลึกของหลุมเจาะ ทําใหเสาเข็มรับน้ําหนักไดมาก วิธีการกอ
สรางนั้นคลายคลึงกับเสาเข็มเจาะแบบแหง เพียงแตการขุดนั้นจะเติมสารละลายพยุงหลุมเจาะลงไป เพื่อปองกันการ
พังทลายของดิน ทั้งนี้งานเสาเข็มเจาะของบริษัทโดยสวนใหญแลวจะเปนเสาเข็มเจาะแบบเปยกที่มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางมากกวา 50 เซนติเมตร ขึ้นไป
ในปจจุบันบริษัทมีเครื่องจักรที่ใชในการทําเสาเข็มเจาะจํานวน 12 ชุด โดยแบงออกเปนประเภท รถเจาะ
(Piling Rig) จํ า นวน 6 ชุด และประเภทระบบเครนติ ด กั บ ชุ ด หั ว เจาะ (Crane with Drilling Machine Attachment)
จํานวน 6 ชุด ซึ่งเครื่องจักรทั้ง 2 ประเภทนี้ สามารถใชทํา-ขนาดตางๆ ไดโดยใหคุณภาพของงานไมแตกตางกัน แต
ระบบรถเจาะมีความคลองตัวในการทํางานและสามารถควบคุมการเจาะไดงายกวา
บริษัทมีรายไดจากงานเสาเข็มเจาะในป 2546 ป2547 และ 9 เดือนแรกของป 2548 ประมาณรอยละ 56.02
และ 68.00 และ 90.44 ของรายไดรวมตามลําดับ โดยบริษัทคาดวาบริษัทจะยังคงมีสัดสวนรายไดหลักมาจากงาน
ประเภทนี้ตอไป
3.1.2

งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง (Jet Grouting) (โปรดดูรายละเอียดโครง
การในอดีตของบริษัท สวนที่ 2 หนา 17)

งานปรับปรุงคุณภาพดิน (Ground Improvement) มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มเสถียรภาพใหกับโครงสรางของดิน
เดิม ทําใหดินมีกําลังรับน้ําหนักมากขึ้นและปองกันการเคลื่อนตัวของดิน โดยบริษัทมีการใหบริการงานประเภทนี้โดย
วิธีการอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง (Jet Grouting) ที่ความดันประมาณ 200 ถึง 400 บาร โดยอาจแบงลักษณะของ
งานออกเปนแตละประเภทดังตอไปนี้
1. เสาเข็มดินซีเมนต (Soil Cement Column)
เปนการปรับปรุงคุณสมบัติของดินออนตลอดชั้นความหนา เริ่มตนโดยการอัดฉีดน้ําภายใตความดันสูงเพื่อ
กวนใหชั้นดินออนตัวและมีขนาดรูปทรงตามที่ตองการ แลวจึงอัดฉีดน้ําปูนลงไปผสมกับดินในบริเวณดัง
กลาวทําใหเกิดการแข็งตัวกลายเปนแทงดินซีเมนต ซึ่งมีความสามารถในการรับน้ําหนักตามที่ออกแบบและ
ชวยลดปญ หาการทรุดตัวของโครงสราง การทําเสาเข็มดินซีเมนตโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง (Jet
Grouting) จะใหคุณภาพแทงดินซีเมนตและความสม่ําเสมอของเนื้อดินซีเมนตที่ดีกวาวิธีทั่วไปซึ่งมีทั้งแบบใช
ความดันต่ํา (Low Pressure Mix) และแบบใชใบกวนดิน (Rotary Mix) ในปจจุบันมีการนําเสาเข็มดินซีเมนต
ไปประยุกตใชหลายรูปแบบเชน ฐานรากงานถนน ลานจอดเครื่องบิน เขื่อน ประตูระบายน้ํา รวมไปถึงการ
เพิ่มเสถียรภาพใหกับตลิ่งของคลอง โดยที่ผานมาบริษัทไดเขาทําโครงการตามพระราชดําริกอสรางประตู
ระบายน้ําและคันกั้นน้ําเพื่อกักน้ําจืดในลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการสถานีดับเพลิง/กูภัย
ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เปนตน
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2. การเพิ่มกําลังรับน้ําหนักและเสถียรภาพของดินเฉพาะจุด
เปนการปรับปรุงคุณสมบัติและกําลังของดินหรือหินเฉพาะจุด เชน งานอัดฉีดรอยแตกของชั้นหินหรือดินใน
งานกอสรางเขื่อน การเพิ่มเสถียรภาพและกําลังของดินในงานขุดหรืองานเจาะเฉพาะที่ โดยที่ผานมาบริษัท
ไดเขาทํา โครงการ ระบบทอสงน้ําถนนพระราม 2 ของการประปานครหลวง เปนตน
ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงหนึ่งในไมกี่บริษัทในประเทศไทยที่ใหบริการงานประเภทนี้ ซึ่งทําใหมีโอกาสขยายงาน
ออกไปไดอีกมากในอนาคต ในป 2547 และ 9 เดือนแรกป 2548 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากงานปรับปรุงคุณภาพดิน
โดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง ประมาณรอยละ 25.73 และรอยละ 5.90 ตามลําดับ ลดลงจากรอยละ 42.56 ในป
2546 เนื่องมาจากการเพิ่มรายไดงานเสาเข็มเจาะที่มีอัตราที่สูงกวารายไดจากงานประเภทอื่น
3.1.3

งานกอสรางกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) (โปรดดูรายละเอียดโครงการในอดีตของ
บริษัท สวนที่ 2 หนา 17)

กําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรมเปนการกอสรางกําแพงโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนโครงสรางรับน้ําหนักและ
ปองกันการเคลื่อนตัวของดินทางดานขาง โดยจะทําการกอสรางกําแพงในชั้นที่ต่ํากวาผิวดินดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก
คลายคลึงกับการทําเสาเข็มเจาะแบบเปยก ซึ่งการใชเทคโนโลยีในการกอสรางกําแพงกันดินชนิดนี้ทําใหไมตองใช
Sheet Pile และสามารถสรางกําแพงกันดินใตดินแบบถาวรที่มีหนาตัดเปนสี่เหลี่ยมเหมือนกําแพงทั่วไป แตมีความแข็ง
แรงและสามารถปองกันการรั่วซึมของน้ําได ซึ่งสวนใหญจะใชเพื่อเปนโครงสรางของชั้นจอดรถใตดิน กําแพงอาคารผู
โดยสารสําหรับระบบรถไฟฟาใตดิน และอุโมงคลอดทางแยก เปนตน
การออกแบบกอสรางกําแพงกันดินนั้นสามารถกําหนดความหนาของแผนกําแพงไดตั้งแต 50 เซนติเมตร จน
ถึง 1.5 เมตร โดยเริ่มจากการตักดินขุดหลุมตามขนาดและแนวที่จะทํากําแพง จากนั้นจึงเติมสารละลายพยุงหลุมเจาะ
เพื่อปองกันการพังทลายของดิน แลวจึงหยอนเหล็กเสริมที่ผูกเปนโครงไวแลวลงไปกอนที่จะเทคอนกรีต เมื่อทิ้งไวจน
คอนกรีตแข็งตัวมีกําลังตามที่กําหนดแลว จึงขุดดินขางในกําแพงออก เพื่อทําชั้นใตดิน หรือทําการกอสรางสวนอื่นตอ
ไป
ในป 2546 บริษัทไมมีรายไดจากสายงานนี้ ทั้งนี้ บริษัทเริ่มรับงานประเภทนี้ในป 2547 ในโครงการ โรงบําบัด
น้ําเสียสําแล จังหวัดปทุมธานี โดยมีสัดสวนรายไดประมาณรอยละ 3.73 ของรายไดรวม บริษัทไมมีรายไดจากสายงาน
นี้ใน 9 เดือนแรกของป 2548 อยางไรก็ตาม รายไดดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงการกอสรางสถานีรถไฟฟา
ใตดินซึ่งเปนสวนหนึ่งในงบประมาณกอสรางของงานโครงสรางและสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ ของรัฐบาลที่จะ
เริ่มดําเนินการในป 2549 เปนตนไป
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3.2

การตลาดและภาวะการแขงขัน

3.2.1

กลยุทธทางการแขงขัน

บริษัทเริ่มเปดดําเนินการในป 2545 เปนตนมา แตดวยประสบการณ และความสามารถของผูบริหารและ
วิศวกรที่อยูในธุรกิจงานฐานรากและงานกอสรางของบริษัท สงผลใหธุรกิจของบริษัทเติบโตไปไดอยางรวดเร็วและเปน
ที่ยอมรับจากลูกคา ทั้งนี้ บริษัทมีกลยุทธในการดําเนินการที่สําคัญดังนี้
1. คุณภาพของการบริการใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและตามความตองการของลูกคา (Quality)
งานฐานรากเปนงานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของตัวโครงสรางจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก ดังนั้น
บริษัทจึงตั้งมาตรฐานการทํางานอยางเครงครัดโดยมีขบวนการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณ ภาพงานตลอด
กระบวนการ และมีวิศวกรดูแลประจําสถานที่กอสรางเพื่อแกปญ หาใหทันเวลา โดยการทํางานที่ผานมา
บริษัทไมเคยประสบปญหาการสงมอบงานในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพ และผูใชบริการเดิมหลายราย
ยังกลับมาใชบริการของบริษัทอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
2. อัตราคาบริการที่เหมาะสม (Cost)
บริษัทมีนโยบายไมตัดราคากับคูแขงหากแตใชนโยบายในการบริหารตนทุนการบริการอยางมีประสิทธิภาพ
อาทิเชน ผลิตอะไหล วัสดุสิ้นเปลือง หรือชิ้นสวนเครื่องจักรหลายชนิดภายในบริษัทเอง ทําใหลดการพึ่งพิงผู
ประกอบการรายอื่นและลดการนําเขา สงผลใหบริษัทสามารถตั้งราคาที่เหมาะสมและแขงขันไดโดยที่ยังคง
รักษาอัตรากําไรขั้นตนไว นอกจากนี้บริษัทยังใหความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงาน ซึ่ง
เปนปจจัยที่ทําใหบริษัทสามารถกําหนดอัตราคาบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา และ
สรางความสามารถในการแขงขันทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวได
3. การสงมอบที่ตรงเวลา (Delivery)
เนื่องจากงานฐานรากถือเปนงานเริ่มตนของงานกอสราง หากขั้นตอนนี้ไมไดรับการสงมอบที่ตรงเวลาอาจสง
ผลกระทบตอขั้นตอนงานถัดไปได โดยบริษัทใหความสําคัญในดานนี้และมีการประสานงานของฝายตางๆ
เปนอยางดีตลอดจนมีการวางแผนและติดตามการทํางานอยางรัดกุมเพื่อใหสามารถสงมอบงานไดตามแผน
งานที่กําหนดไว ตั้งแตบริษัทเริ่มดําเนินการมาบริษัทยังไมเคยมีประวัติการสงมอบงานลาชา หรือตองเสียคา
ปรับอยางมีนัยสําคัญเนื่องจากการสงมอบงานไมไดตามกําหนดแตอยางใด
4. ความหลากหลายของการบริการ (Variety of Product)
เพื่อใหตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากขึ้น บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มสินคาในดานงานฐานราก และ
รูปแบบการบริการที่เกี่ยวเนื่องใหมีความหลากหลายและครบวงจร โดยมีแผนจะขยายงานดานการทํากําแพง
กันดินชนิดไดอะแฟรม เพื่อรองรับงานกอสรางสําหรับโครงการรถไฟฟาใตดิน สําหรับในป 2548 บริษัทไดรับ
จางงานโครงการกอสรางหอพักนักศึกษาโดยวิธีกอสรางแบบหลอสําเร็จและยกติดตั้ง (Pre-Fabrication) ใน
โครงการตักสิลานคร จังหวัดมหาสารคาม (รายละเอียดเพิ่มเติมสวนที่ 2 หนา 33) ซึ่งถือเปนโครงการแรกที่
บริษัทรับจางกอสรางงานประเภทนี้ หากประสบความสําเร็จและไดรับการยอมรับจากลูกคา บริษัทก็อาจจะมี
โอกาสไดรับงานดังกลาวเพิ่มเติมในอนาคต โครงการกอสรางหอพักนักศึกษาดังกลาวเกิดจากความสามารถ
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ของผูบริหารบริษัท ที่สามารถแกปญหาในการกอสรางจากเดิมที่ใชเวลาในการกอสรางนาน มาเปนระบบ
การกอสรางแบบหลอสําเร็จรูปและติดตั้ง (Pre-Fabrication) ที่ใชเวลากอสรางสั้นกวา บริษัทจึงไดรับความ
ไววางใจจากเจาของโครงการใหดําเนินการกอสรางโครงการนี้ บริษัทไดวาจางผูรับเหมาชวงที่มีความชํานาญ
ซึ่งไมเปนบุคคลเกี่ยวของกับบริษัทมารับงานกอสรางทั้งหมดออกไป โดยบริษัทเปนผูออกแบบ ควบคุมงาน
บริหารโครงการรวมถึงจัดการวัสดุ
ดวยกลยุทธการดําเนินการทั้ง 4 ขอขางตนนี้ บริษัทมีอัตราประสบความสําเร็จในการเขาประมูลงานหรือการ
ไดงาน (Bid success rate) ประมาณรอยละ 25-30 ซึ่งถือไดวาสอดคลองกับเปาหมายการทํางานและกําลังการผลิตที่
จะสามารถรองรับงานไดในปจจุบัน
3.2.2

กลุมลูกคาเปาหมายและชองทางการจําหนาย

บริษัทสามารถแบงประเภทงานที่บริการรับจางไดเปน 2 ประเภทคือ งานจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน
โดยงานจากภาครัฐบาลสวนใหญจะเปนโครงการที่เกี่ยวของกับงานโครงสรางและสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน งานทาง
รถไฟยกระดับ งานทางดวน งานสะพานขามแยก งานเขื่อน งานโรงไฟฟา งานอาคารและสถานที่ราชการ เปนตน ใน
ขณะที่งานภาคเอกชนจะเปนโครงการที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัย อาคารสํานักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม
การรับงานของบริษัทในปจจุบันมีการดําเนินการใน 2 รูปแบบ คือการเปนผูรับเหมาชวงโดยรับงานจากผูรับ
เหมาหลัก (Main Contractor) และการเปนผูรับเหมาโครงการโดยรับงานจากเจาของโครงการโดยตรง ซึ่งลักษณะการ
รับงานในแตละโครงการนั้นสวนใหญจะเปนในลักษณะการรับเหมาชวงจากผูรับเหมาหลัก โดยผูวาจางสวนใหญจะทํา
สัญญาจัดจางใหแกผูรับเหมาหลักซึ่งจะเปนผูดําเนินการจางผูประกอบการในแตละสวนงานตามความเหมาะสมอีก
ทอดหนึ่ง ทั้งนี้ ปจจัยหลักที่ผูจางงานพิจารณาในการเลือกใหบริษัทเปนผูรับงานไดแก ประสบการณ คุณภาพผลงาน
ในอดีต ความสามารถในการสงมอบไดทันเวลา และราคาที่เหมาะสม
ในปจจุบันมีผูรับเหมาหลักอยูหลายราย เชน บมจ. ซิโน-ไทย แอนด คอนสตรัคชั่น บมจ. ช. การชาง บมจ. อิ
ตาเลี่ยน-ไทย บมจ. เนาวรัตนพัฒนาการ บมจ. เค-เทค คอนสตรัคชั่น เปนตน ซึ่งบางรายจะมีผูรับเหมาชวงเปนบริษัท
ที่เกี่ยวของกันที่จะชวยสนับสนุนงานเสาเข็มเจาะให เชน บมจ. อิตาเลี่ยน-ไทย มี บจ. อิตัลไทย เทรวี่ เปนตน
ประเภทการรับงาน
(หนวย : บาท)

ป 2546
มูลคา

ป 2547
มูลคา

รอยละ

ม.ค. – ก.ย. 2548
รอยละ

มูลคา

รอยละ

ผูรับเหมาชวง
รัฐบาล

57,436,511

61.13

170,575,282

79.66

177,365,457

95.65

เอกชน

21,009,895

22.36

15,405,784

7.20

1,345,840

0.73

รัฐบาล

-

-

-

-

-

-

เอกชน

15,517,115

16.51

28,138,063

13.14

6,714,400

3.62

รวมรายไดจากการรับจาง

93,963,521

100.00

214,119,129

100.00

ผูรับเหมาโครงการ
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

ในป 2546 2547 และ 9 เดือนแรกของป 2548 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการเปนผูรับเหมาชวงตอการเปน
ผูรับเหมาโครงการโดยตรง 83:17 87:13 และ 96:4 ตามลําดับ ซึ่งสัดสวนรายไดที่มาจากการเปนผูรับเหมาชวงที่สูง
นั้นสะทอนถึงประเภทงานที่เปนโครงการรัฐบาลเปนสวนใหญ ซึ่งมีฐานะทางการเงินมั่นคงและมีงบประมาณที่ชัดเจน
กอนการลงทุน ดังนั้นแมวาสัดสวนรายไดที่มาจากงานรัฐบาลจะคอนขางสูง แตความเสี่ยงในการรับชําระคาจางนั้น
คอนขางต่ํา
บริษัทมีรายไดที่มาจากลูกคารายใหญ คือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น โดยมีสัดสวน
รายได จากลูกคารายนี้ รอยละ 75.01 รอยละ 47.86 และรอยละ 86.00 ในป 2546 ป 2547 และ 9 เดือนแรกของป
2548 ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัทคาดวาในอนาคตอันใกลนี้บริษัทจะรับงานจาก บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน
สตรัคชั่น อยางตอเนื่อง ซึ่งสวนใหญเปนงานโครงสรางและสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ
(หนวย : บาท)
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น

2546
รอยละ
70,480,318 75.01

2547
รอยละ ม.ค. – ก.ย. 2548 รอยละ
102,490,195 47.86
159,468,801 86.00

บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท

-

-

-

-

6,645,200

3.58

บจ. กําจรกิจกอสราง

-

-

-

-

4,762,000

2.57

กิจการรวมคา เค.พี.

-

-

-

-

3,627,380

1.96

บจ. รวมนครกอสราง (ประเทศไทย)

-

-

53,780,760 25.12

3,432,800

1.85

บจ. วังขนายคอนสตรัคชั่น

-

-

6,080,200

2.84

1,424,000

0.77

บจ.ไอ.เอ็ม.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง

-

-

12,331,022

5.76

-

-

15,517,115

16.51

10,664,301

4.98

-

-

-

-

8,891,563

4.15

7,966,088

8.48

19,881,088

9.29

6,065,516

3.27

บจ. ธนากรผลิตภัณฑน้ํามันพืช
บมจ. ศุภาลัย
อื่นๆ
รวมรายไดจากการรับจาง

93,963,521 100.00

214,119,129 100.00

185,425,697 100.00

บริษัทมีนโยบายขยายฐานลูกคาเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มรายไดและกระจายความเสี่ยง โดยฐานลูกคาตั้งแตเริ่ม
ดําเนินการมาของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 5 ราย ในป 2546 เปน 19 ราย ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
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ผลงานของบริษัทตามมูลคางานที่เซ็นสัญญาในป 2547
ลูกคา
บมจ. ซิโน-ไทยฯ

บจ. รวมนครกอสราง
บจ. ไอ เอ็ม ซี เอ็นจิเนียริ่ง
บมจ. ศุภาลัย
บจ. เออรบานา
บจ. วังขนาย
คอนสตรัคชั่น
บจ. เอกพิพัฒน
บมจ. บิลฟงเกอร

โครงการ

ประเภทโครงการ

ศาลาวาการ กทม 2 ดินแดง
รถไฟฟา BTS ชวงภาษีเจริญ
สะพานขามแยกสุขสวัสดิ์-พระราม 2
สะพานขามแยกบางขุนเทียน-พระราม 2
โรงงานนครไทย สตริป มิลล จ. ชลบุรี
สะพานขามแยกฉลองกรุง-สุวินทวงศ
หอควบคุมการบินสนามบินสุวรรณภูมิ
โรงไฟฟ า โคเจนเนอเรชั่ น โกลว เอสพี พี
Phase 4 ระยะ 2
สถานีดับเพลิง/กูภัย สนามบินสุวรรณภูมิ
โรงบําบัดน้ําเสียสําแล จ. ปทุมธานี
โรงบําบัดน้ําเสียสําแล จ. ปทุมธานี
คอนโดมิ เนี ย ม ศุ ภ าลั ย พรี เมี ย ร เพลส
อโศก
คอนโดมิเนียม เออรบานา สาทร
สะพานขามแยกราชบุรี

เสาเข็มเจาะ (ใหญ)
เสาเข็มเจาะ (ใหญ)
เสาเข็มเจาะ (กลาง/ใหญ)
เสาเข็มเจาะ (กลาง/ใหญ)
เสาเข็มเจาะ (กลาง)
เสาเข็มเจาะ (กลาง)
เสาเข็มเจาะ (ใหญ)
เสาเข็มเจาะ (กลาง)

มูลคางาน
(ลานบาท)
67
21
14
8
6
6
4
2

ระยะเวลา

เสาเข็มดินซีเมนต (กลาง)
กําแพงไดอะแฟรม
เสาเข็มเจาะ (กลาง/ใหญ)
เสาเข็มเจาะ (ใหญ)

57
8
4
9

6/47-1/48
9/47-11/47
3/47-7/47
5/47-7/47

เสาเข็มเจาะ (ใหญ)
เสาเข็มเจาะ (ใหญ)

9
8

3/47-6/47
7/47-5/48

อาคารโรงเรียนวัดปาประดู
โรงงาน บีเฮชพี ประเทศไทย จ. ระยอง

เสาเข็มเจาะ (กลาง)
เสาเข็มเจาะ (กลาง)

4
2

11/47-1/48
4/47-5/47

มูลคางาน
(ลานบาท)
196

ระยะเวลา
4/48-ปจจุบัน

10/47-6/48
6/47-4/48
11/47-6/48
11/47-2/48
9/47-11/47
10/47-1/48
3/47-4/47
9/47-10/47

ผลงานของบริษัทตามมูลคางานที่เซ็นสัญญาในป 2548
ลูกคา
บมจ. ซิโน-ไทยฯ

บจ. กําจรกิจกอสราง
บมจ. แอล พี เอ็น
ดีเวลลอปเมนท
กิจการรวมคา เค พี
บจ. เติมชัยวิศวกรรม
บมจ. เนาวรัตนพัฒนาการ
บมจ. บิลฟงเกอร

โครงการ

ประเภทโครงการ

รถไฟฟ า เชื่ อ มต อ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ
(Airport Rail Link)
ศาลปกครอง ถนนแจงวัฒนะ
อาคารโดยสารสนามบินเชียงใหม
อาคารเรียน มศว. ประสานมิตร
อาคารสํานักงานวิทยุการบิน
คอนโดมิเนียม แอล. พี.เอ็น ปนเกลา

เสาเข็มเจาะ (กลาง/ใหญ)
เสาเข็มเจาะ (เล็ก/กลาง)
เสาเข็มเจาะ (ใหญ)
เสาเข็มเจาะ (เล็ก/กลาง/ใหญ)
เสาเข็มเจาะ (กลาง/ใหญ)

29
8
6
4
7

7/48-10/48
8/48-ปจจุบัน
9/48-ปจจุบัน
5/48-7/48
3/48-6/48

ลานคลังสินคา สนามบินสุวรรณภูมิ
กําแพงปองกันน้ําทวม จ. สมุทรสาคร
ระบบทอสงน้ําถนนพระราม 2
โรงงานเมอรเมด แมริไทมม

เสาเข็มดินซีเมนต (กลาง)
เสาเข็มดินซีเมนต (กลาง)
อัดฉีดซีเมนต (กลาง)
เสาเข็มเจาะ (กลาง)

4
3
2
0.5

3/48
6/48-8/48
5/48-7/48
6/48
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3.2.3

ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแขงขัน

90,000,000

2,700,000

80,000,000

2,400,000

70,000,000

2,100,000

60,000,000

1,800,000

50,000,000

1,500,000

40,000,000

1,200,000

30,000,000

900,000

20,000,000

600,000

10,000,000

300,000

-

ความยาว (เมตร)

พื้นที่ (ตารางเมตร)

ธุรกิจของงานฐานรากซึ่งประกอบไปดวยการกอสรางเสาเข็ม หรือ กําแพงดิน นั้น ขึ้นอยูกับอุตสาหกรรมการ
กอสรางเปนสําคัญ หลังจากประสบกับภาวะซบเซาตั้งแตวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ภาวะการกอสรางมีการฟนตัวมา
เปนลําดับ โดยในป 2546 พื้นที่ที่ไดรับการอนุญาตปลูกสรางและความยาวของสิ่งกอสรางที่มิใชโรงเรือนไดกลับมาสู
ระดับเดียวกันกับป 2540

2538

2539

2540

2541

2542

พื้นที่อาคารโรงเรือนที่ไดรับอนุญาต (ตารางเมตร)

2543

2544

2545

2546

ความยาวของสิ่งกอสรางที่มิใชโรงเรือน (เมตร)

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ (วันที่ 15 มิถุนายน 2548 )
หมายเหตุ : ความยาวของสิ่งปลูกสรางที่มิใชโรงเรือนไดแก ถนน เขื่อน กําแพง ฯลฯ

ทั้งนี้ ในชวง 2 ป ถึ ง 3 ป ที่ผานมางานกอสรางทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนไดมีการขยายตัวเพิ่ ม ขึ้น โดย
เฉพาะงานภาครัฐบาลซึ่งไดรับการสงเสริมจากโครงการลงทุนในงานโครงสรางและสาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ ซึ่งรวม
ถึงการขยายเสนทางเดินรถไฟฟาใตดิน รถไฟยกระดับ เสนทางเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนยราชการแหงใหมบน
ถนนแจงวัฒนะ การกอสรางโรงไฟฟา ฯลฯ เมื่อพิจารณาจากขอมูลจากกระทรวงการคลัง คาดวาระหวางป 2548 ถึงป
2552 มูลคาการลงทุนในงานโครงสรางและสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญทั้งหมดซึ่งอาจสูงถึงประมาณ 1.7 ลาน
ลานบาท หรือเฉลี่ยปละประมาณ 340,000 ลานบาท ในจํานวนนี้คาดวาคาใชจายสําหรับการกอสรางระบบคมนาคม
และขนสงมวลชนขนาดใหญเปนรอยละ 44 หรือ 752,000 ลานบาทของมูลคารวม ทั้งนี้ ทางรัฐบาลคาดวาจะมีการลง
ทุนในโครงสรางพื้นฐาน (Civil Works) จํานวน 424,437 ลานบาท ซึ่งโดยเฉลี่ยแลวมูลคาการกอสรางงานฐานรากนั้น
อยูที่รอยละ 4 ถึงรอยละ 5 (เฉพาะคาแรงและเครื่องจักร ไมรวมวัสดุหลัก ไดแก เหล็กและคอนกรีต) ของงานโครงสราง
พื้นฐานทั้งหมด หรือประมาณ 16,977 ลานบาท ถึง 21,222 ลานบาทใน 5 ป ขางหนานี้
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วงเงินลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ
(หนวย : พันลานบาท)
คมนาคมและขนสงมวลชนขนาดใหญ
อสังหาริมทรัพย
ทรัพยากรน้ํา
การศึกษา
สาธารณสุข
อื่นๆ
รวม

2548
35.85
14.81
0.20
1.60
14.83
67.29

2549
95.03
54.32
38.12
13.98
12.00
41.90
255.35

2550
179.46
64.06
53.96
27.44
29.21
73.39
427.52

2551
223.88
57.18
53.96
27.43
27.31
96.40
486.16

2552
217.82
23.43
53.96
27.38
26.27
115.57
464.43

ที่มา : สํานักปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง (วันที่ 14 มิถุนายน 2548)
หมายเหตุ : เปนจํานวนประมาณการเบื้องตน การลงทุนและตัวเลขแทจริงขึ้นอยูกับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี และคาใช
จายที่เกิดขึ้นจริงในการกอสราง ซึ่งงบประมาณลงทุนดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับนโยบายการลงทุนของรัฐบาล

นอกจากนี้พื้นที่กอสรางในสวนของเอกชนที่เปนโครงการอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นจาก 13.89 ลานตารางเมตร
ในป 2545 เปน 22.70 ลานตารางเมตรในป 2547 โดยมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ย (CAGR) รอยละ 27.84 อยางไรก็
ตามภาวะอสังหาริมทรัพยมีแนวโนมที่จะชะลอตัวลง จากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวประกอบการการสนับสนุนจาก
รัฐบาลในเรื่องของการยกเวนคาใชจาย ภาษีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพยไดหมดสิ้นไปแลวในป
2546
ภาวะการแขงขัน
จากภาวะการขยายตัวอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรมกอสรางซึ่งมาจากทั้งทางภาครัฐบาลและเอกชนในชวง
2-3 ปที่ผานมา และยังคงมีแนวโนมการขยายตัวสูงอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งจากทางภาครัฐบาลนั้น สงผลให
ภาวะการแขงขันระหวางผูประกอบการในการกอสรางซึ่งรวมไปถึงผูรับเหมาทําเสาเข็มเจาะไมรุนแรงนัก
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 รายใหญที่ไดรับงานจากผูรับเหมาหลักรายใหญมาแลว เชน บมจ. ซิ
โน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น และ บมจ. เนาวรัตนพัฒนาการ
สําหรับผูประกอบการรายใหม ๆ ที่จะเขามาดําเนินการนั้นจะตองมีเงินลงทุนในการดําเนินการสูง และคุณ
ภาพของบุคลากรเปนที่ยอมรับของผูจางงาน ในขณะที่ผูประกอบการที่ทําเสาเข็มขนาดเล็กมีเปนจํานวนมาก และมี
การใชเงินลงทุนไมมาก ทําใหการแขงขันในกลุมผูรับทําเสาเข็มเจาะขนาดใหญมีการแขงขันที่นอยกวาผูรับทําเสาเข็ม
เจาะขนาดเล็ก หรือเสาเข็มตอก
สําหรับงานปรับปรุงคุณภาพดินนั้นบริษัทเนนในการใหบริการดานงานอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูงเปนหลัก
โดยรวมไปถึงการทํางานเสาเข็มดินซีเมนตดวยแรงดันสูงดวยซึ่งจะใหผลงานที่มีคุณ ภาพสูงกวาการทําเสาเข็มดิน
ซีเมนตดวยแรงดันต่ํา ในปจจุบันจํานวนผูประกอบการงานเสาเข็มดินซีเมนตดวยแรงดันต่ํามีอยูหลายราย เนื่องจาก
เครื่องมือ อุปกรณและกระบวนขั้นตอนการทํางานนั้นไมจําเปนตองใชเทคโนโลยีสูงนัก และการลงทุนก็คอนขางต่ําหาก
เทียบกับวิธีการอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง ในสวนงานอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูงนั้นตองใชเครื่องมือ อุปกรณ อีกทั้ง
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ขั้นตอนและเทคโนโลยีที่สูงและเปนความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งจะทําใหไดงานที่มีคุณภาพและสามารถประยุกตใช
ไดหลากหลายกวา ทั้งนี้มีผูประกอบการหลักเพียง 2 รายในสาขานี้ คือ บจ. ซอยลกรีต เทคโนโลยี และบริษัท เทานั้น
ในขณะที่ ผู ป ระกอบการหลั ก ในการก อ สร า งกํ า แพงกั น ดิ น ชนิ ด ไดอะแฟรม นั้ น มี อ ยู เพี ย ง 4 ราย คื อ
บมจ. ซีฟโก บจ. ไทยบาวเออร บจ. อิตัลไทย เทรวี่ และบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากตองอาศัยเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูงใน
การกอสรางกําแพงกันดิน และการกอสรางยังไมเปนที่แพรหลายมากนัก โดยลักษณะของงานกอสรางที่ตองใชการกอ
สรางประเภทนี้ ไดแก การกอสรางอาคารผูโดยสารรถไฟใตดิน อุโมงคลอดทางแยก และที่จอดรถใตดิน
3.3

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

3.3.1

กําลังการผลิต
บริษัทมีกําลังการผลิตและการใชกําลังการผลิตจําแนกตามสายงานดังตอไปนี้

สายงาน
2546
กําลังการผลิตเต็มที่ (ลูกบาศกเมตรตอป)
งานเสาเข็มเจาะ
100,000
งานกําแพงกันดิน
งานปรับปรุงคุณภาพดินฯ
120,000
อัตราการใชกําลังการผลิต (รอยละ)
งานเสาเข็มเจาะ
33.41
งานกําแพงกันดิน
งานปรับปรุงคุณภาพดินฯ
59.68
หมายเหตุ : * ปรับเต็มปเพื่อการเปรียบเทียบ

2547

ม.ค. – ก.ย. 2548*

150,000
5,000
120,000

227,500
20,000
120,000

66.04
79.60
55.43

77.39
29.85

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทมีเครื่องจักรจํานวน 11 ชุดสําหรับใชในการทํางานเสาเข็มเจาะ ทั้งนี้บริษัท
ยังสามารถเชารถเครนเพื่อที่จะมาตอเชื่อมกับชุดหัวเจาะที่มีอยูเพื่อประกอบเปนชุดเจาะได โดยมีเครื่องจักรสมทบที่
สามารถจัดเขาชุดทํางานไดอีก สําหรับงานกําแพงกันดิน และงานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดัน
สูง (Jet Grouting) บริษัทมีเครื่องจักรครบชุดที่ใชในการทํางานจํานวน 2 ชุด และ 3 ชุดตามลําดับ
ในเดือนตุลาคม 2548 บริษัทไดซื้อรถเจาะ (Piling Rig) สําหรับใชในการทําเสาเข็มเจาะ เพิ่มอีก 1 ชุด เพื่อ
รองรับงาน Airport Rail Link และงานระบบขนสงมวลชนอื่นๆ สงผลใหบริษัทมีเครื่องจักรเพื่อใชในการทํางานเสาเข็ม
เจาะจํานวน 12 ชุด
โดยทั่วไปแลวอายุการใชงานของเครื่องจักรหลักในการทําเสาเข็มนั้นสามารถใชงานไดยาวนานมากกวา 10
ป หากมีการบํารุงรักษาที่ดีและสม่ําเสมอ ซึ่งบริษัทมีฝายงานซอมบํารุงที่ทําหนาที่ดูแลรักษา และซอมแซมเครื่องจักร
ใหใชงานอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา และมีวิศวกรคอยตรวจสอบสภาพเครื่องจักรอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ งานซอม
แซมที่เกิดขึ้นในอดีตจะมีลักษณะที่แตกตางกันไปซึ่งโดยสวนใหญฝายงานซอมบํารุงทําการซอมแซมได แตก็จะมีงาน
ซอมแซมบางประเภทที่อาจตองมีการใชบริการชางซอมภายนอกดวย นอกจากนี้หากบริษัทมีงานซอมแซมจํานวนมาก
และตองเรงดําเนินการบริษัทก็สามารถใชบริการจากชางภายนอกได ซึ่งคาใชจายดังกลาวใน 2-3 ป ไมมีนัยสําคัญตอ
การดําเนินการ โดยบริษัทคาดการณวาในอนาคตอันใกลนี้ยังไมมีการซอมแซมใหญของเครื่องจักรที่จะมีผลกระทบตอ
คาใชจายอยางมีนัยสําคัญ
สวนที่ 2 - 20

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

บริษัทมีวิศวกรผูเชี่ยวชาญในการควบคุมดูแลจัดการโครงการงานและวิศวกรสนามรวม 10 คน ซึ่งวิศวกรของ
บริษัทมีประสบการณในอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยประมาณ 10 ป
3.3.2

ขั้นตอนการรับงาน
การรับงานแบบรับเหมาโครงการ

การรับงานแบบเหมาชวง

ไดรับแบบของโครงการ

ไดรับแบบของโครงการ

ศึกษาแบบและสํารวจพื้นที่ วางแผนเบื้องตนเกี่ยวกับ
ทีมงาน เครื่องมือเครื่องจักร และระบบการทํางาน
เพื่อประเมินราคางาน

ศึกษาแบบและสํารวจพื้นที่ วางแผนเบื้องตนเกี่ยวกับ
ทีมงาน เครื่องมือเครื่องจักร และระบบการทํางาน
เพื่อประเมินราคางาน

เสนอราคาตอเจาของโครงการสําหรับ
ประมูลหรือเปรียบเทียบราคา

เสนอราคาใหผูรับเหมาหลักเพื่อเปรียบ
เทียบราคากับผูรับเหมารายอื่น

เจรจาตอรองราคา

ผูรับเหมาหลักชนะการประมูล

ลงนามในสัญญาจาง

เจรจาตอรองราคา
ลงนามในสัญญาจาง

วางแผนละเอียดในการจัดเตรียมทีมงานและเครื่องจักรที่ตองใชในการทํางานและจัดทําตารางเวลาในการทํางาน
ทําแบบสําหรับใชในการกอสรางจริง (Shop Drawing) เสนอตอผูจาง
ไมอนุมัติ
ผูจางพิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ
สั่งซื้อวัตถุดิบ โดยกําหนดการสงของใหสอดคลองกับกําหนดการทํางานที่วางแผนไว

ขนยายเครื่องจักรและอุปกรณเขามายังโครงการ

ตรวจสอบการทํางานและ
ทดสอบผลงานเปนระยะๆ

ดําเนินการกอสรางตามแผนงานที่กําหนด

สงมอบงานพรอมออกใบเรียกชําระเงินเปนระยะ ตามที่กําหนดในสัญญา

ทําสรุปแบบกอสรางที่ไดสรางจริง (As Built Drawing) สงใหผูจาง

สงมอบงานและเรียกชําระเงินงวดสุดทาย

หมายเหตุ : การเสนอราคาของการรับจางทําเสาเข็มสวนใหญจะเปนการเสนอราคารับจางทําเสาเข็มตอตน
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สําหรับการดําเนินการตามขางตนนั้นบริษัทตองมีการวางเงินประกันผลงานโดยสวนใหญผูวาจางจะหักไวใน
สัดสวนรอยละ 5 จากจํานวนเงินที่จายใหกับบริษัทสําหรับคางานกอสรางแตละงวด ทั้งนี้เมื่องานเสร็จสิ้นแลวและมี
การสงมอบงานใหกับผูวาจาง(และไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการทํางานของบริษัท) บริษัทก็จะไดรับคืนเงินประกัน
ผลงาน นอกจากนี้เมื่องานเสร็จสิ้นแลวบริษัทตองออกใบรับประกันผลงาน หรือออกเปน Maintenance Bond ใหแกผู
วาจางตามระยะเวลาที่ตกลงไวซึ่งสวนใหญจะอยูระหวาง 1-2 ป
ในการดําเนินการงานกอสรางตามแผนงานที่กําหนด บริษัทมีขั้นตอนการทํางานในแตละสายงานดังตอไปนี้
ขั้นตอนการทําเสาเข็มเจาะ
1. วางหมุดตําแหนงเข็ม

2. กดปลอกเหล็กลงดิน

3. เจาะดินออกผานชั้นดินเหนียวออน

6. ตรวจสอบความลึกและ
ความสะอาดของกนหลุม ทํา
ความสะอาดหากจําเปน

5. เจาะดินจนถึงระดับความลึก
ที่ตองการ

4. เติมสารละลายเบนโทไนท/โพลีเมอร

7. ติดตั้งเหล็กเสริมลงในหลุม

8. เทคอนกรีตเริ่มจากกนหลุม
จนเต็ม

ขั้นตอนการทํากําแพงกันดิน
1. สราง Guide Wall รอบแนวกําแพง
ที่จะขุด

2. ขุดดินตามแนวกําแพงทีละแผง

3. เติมสารละลายเบนโทไนท

6. หยอนเหล็กเสริมลงในหลุม

5. ตรวจสอบความลึก และความ
สะอาดของกนหลุม

4. ขุดดินจนถึงระดับความ
ลึกที่ตองการ

7. เทคอนกรีต

8. ทําซ้ํา 2 - 7 จนแนวกําแพงครบ
ทุกแผง

สวนที่ 2 - 22
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ขั้นตอนการทํางานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง
1. กวนดินโดยวิธีอัดฉีดน้ําจนถึง
ระดับความลึกที่ตองการ

2. เปลี่ยนจากการฉีดน้ําเปนฉีด
น้ําปูนซีเมนตผสมกับดินเดิม

5. เปลี่ยนการฉีดน้ําปูนซีเมนตเปนการฉีดน้ํา และ
ทําซ้ํากระบวนการจนครบทุกจุดที่กําหนด

3.1.1

3. หมุนกวาดกานเจาะใหเกิด
รูปทรงตามที่ออกแบบ

4. ควบคุมความเร็วใน
การยกกานเจาะ

การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใชในการทํางานฐานรากของบริษัทประกอบไปดวย คอนกรีตผสมเสร็จ ซีเมนต เหล็กเสน น้ํา
มันดีเซล และสารละลายพยุงหลุมเจาะ (เบนโทไนทและโพลีเมอร) โดยราคาของวัตถุดิบเชนเหล็กเสนมีความผันผวน
ตามภาวะอุตสาหกรรมและอุปสงคของตลาด ซึ่งในปนี้ราคาเหล็กเสนลดลงตั้งแตเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน
และมีการปรับเพิ่มขึ้นจนถึง 18,160 บาทตอตัน ณ สิ้นไตรมาส 3 ป 2548 สําหรับราคาน้ํามันดีเซลและราคาคอนกรีต
ไดเริ่มมีการปรับสูงขึ้นในชวงตนป 2548 และรัฐบาลไดประกาศปลอยลอยตัวราคาน้ํามันดีเซลอยางสมบูรณแบบใน
เดือนกรกฎาคมที่ผานมา
26,000

24.00

24,000

22.00

22,000

20.00

20,000

18.00

18,000

16.00

16,000

14.00

14,000

12.00

12,000

10.00

10,000
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48
ราคาน้ํามันดีเซล

ที่มา : กระทรวงพาณิชย (วันที่ 27 ตุลาคม 2548)
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ราคาเหล็กเสนกลม

ราคาเหล็กเสน (บาท/ตัน)

ราคาน้ํามัน (บาท/ลิตร)

ตารางการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันและราคาเหล็กเสน
26.00

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

สําหรับราคากลางของเบนโทไนทและโพลีเมอรที่บริษัทคูคาของบริษัทเสนอราคาในป 2547 จนถึงปจจุบัน
คือราคา 6 บาทตอกิโลกรัมและ 200 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ สําหรับราคาของคอนกรีตไดมีการขยับตัวเพิ่มขึ้นตาม
ราคาของน้ํามันดีเซล โดยเพิ่มขึ้นเปน 2,590 บาทตอลูกบาศกเมตรในเดือนเมษายนจากเดิมประมาณ 2,410 บาทตอ
ลูกบาศกเมตร และในเดือนสิงหาคมราคาของคอนกรีตไดปรับตัวขึ้นอีกครั้งเปน 2,740 บาทตอลูกบาศกเมตร ทั้งนี้
จากขอมูลของกระทรวงพาณิชย ราคาปูนซีเมนตผสมจากโรงงานในเขตภาคกลางมีการคงที่ที่ 1,970 บาทตอตัน มาตั้ง
แตในป 2547 จนถึง 30 กันยายน 2548
ตารางการเปลี่ยนแปลงของราคาคอนกรีต
3,000
2,900
ราคาคอนกรีต (บาท/ลูกบาศก เมตร)

2,800
2,700
2,600
2,500
2,400
2,300
2,200
2,100
2,000
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ราคาคอนกรีต

ที่มา : กระทรวงพาณิชย (วันที่ 27 ตุลาคม 2548)

การจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัทนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของงานที่รับและผูวาจางที่มอบงาน โดยทั่วไปแลวหากเปน
งานที่บริษัทรับเหมาชวง ผูรับเหมาหลักจะเปนฝายจัดหาวัตถุดิบหลักที่ใชสําหรับการทํางานไดแก คอนกรีต ซีเมนต
และ เหล็กเสน ดังนั้นบริษัทจะรับจางเพียงแคคาแรงและคาเครื่องจักรเทานั้น หากบริษัทเปนผูรับเหมาตรงกับเจาของ
โครงการเอง โดยสวนใหญแลวผูวาจางจะมอบหมายใหทางบริษัทเปนผูรับภาระในการจัดหาและซื้อวัตถุดิบดวย
ปจจุบัน บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบหลักทั้งหมดจากผูจัดจําหนายภายในประเทศ จึงทําใหไมมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนในการจัดซื้อ (อาจมีเพียงอะไหลเครื่องจักรซึ่งในบางครั้งจะเปนการซื้อจากตางประเทศและ มีมูลคา
ไมสูงนัก) โดยนับตั้งแตเปดดําเนินการตั้งแตป 2545 เปนตนมา บริษัทไมเคยประสบกับปญหาภาวะการขาดแคลนวัตถุ
ดิบแตอยางใด ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทไดรับมอบหมายจากเจาของโครงการใหรับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบและเปนชวง
ที่ราคาวัสดุมีความผันผวน บริษัทมีนโยบายที่จะจัดซื้อวัตถุดิบบางรายการทันทีที่มีการตกลงรับงานกับเจาของโครง
การเปนที่เรียบรอยแลว เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ โดยที่ระยะเวลาการสั่งซื้อและการสง
มอบนั้น ไมนานโดยใชเวลาประมาณ 3 วัน อีกทั้งการทํางานกอสรางงานฐานรากของบริษัท โดยเฉลี่ยแลวใชเวลา
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ทํางาน 2 ถึง 6 เดือน จึงทําใหบริษัทไมตองรับภาระความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหรือการขาดแคลนวัตถุดิบ
มากนัก นอกจากนี้วัตถุดิบหลักที่ใชนั้นมีผูประกอบการและผูจําหนายเปนจํานวนมากในประเทศ และบริษัทมีนโยบาย
สรางสัมพันธกับคูคามากกวา 1 รายในแตละรายการของวัตถุดิบ
ทั้งนี้ ราคาน้ํามันดีเซลที่เพิ่มขึ้นตั้งแตเดือนมีนาคมที่ผานมาไดสงผลกระทบตอตนทุนของบริษัทใหสูงขึ้นกวา
เดิมในอัตรารอยละ 5 ถึงรอยละ 7 โดยผลกระทบสวนใหญปรากฏในผลการดําเนินงานในไตรมาส 3 อยางไรก็ดี ราคา
น้ํามันในชวงหลังเริ่มปรับตัวคงที่และลดความผันผวน แตบริษัทก็ยังคงใหความสําคัญและติดตามผลจากความผัน
ผวนของราคาน้ํามันอยางใกลชิด โดยมีนโยบายในการควบคุมผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ํามันดีเซล
นอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ที่บริษัทใชในสายงานตางๆ โดยที่ผานมาบริษัทไมไดประสบ
กับภาวะขาดแคลนวัตถุดิบเหลานี้ และคาดวาบริษัทจะยังสามารถจัดหามาใชในงานกอสรางไดอยางสม่ําเสมอและใน
คุณภาพตามที่กําหนด ทั้งนี้ บริษัทมีการปรับปรุงและผลิตวัสดุบางชนิดที่ไมใชชิ้นสวนหลักของเครื่องจักรใช เพื่อใชใน
การซอมบํารุงและดูแลเครื่องจักรที่ใช โดยวัสดุที่ใชนั้นเปนวัสดุของเครื่องจักรที่จําเปนตองมีการเปลี่ยนหรือซอมแซม
ตามระยะเวลาหรือการใชงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทมีพนักงานฝายกอสรางจํานวน 250 คนจากพนักงานทั้งหมดของบริษัท
จํานวน 348 คน ในกรณีที่บริษัทมีจํานวนแรงงานไมเพียงพอ บริษัทสามารถที่จะวาจางผูรับเหมาชวงตอเพื่อรับงานได
โดยที่ผานมาบริษัทไดมีการใชบริการจากผูรับเหมาชวงจํานวน 3 ราย ซึ่งมิไดเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทแตอยางใด
ทั้งนี้เปนการจางงานคาแรงบวกคาวัสดุ โดยในป 2546 ป 2547 และ 9 เดือนแรกป 2548 บริษัทมีการจางงานผูรับ
เหมาชวงตอมูลคา 29.41 ลานบาท 33.31 ลานบาท และ 11.79 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 33.50 รอย
ละ 18.58 และรอยละ 8.90 ของตนทุนงานรับจางตามลําดับ โดยมีสัดสวนที่ลดลงอยางตอเนื่องทั้งนี้เปนผลจากการที่
บริษัทมีการขยายกําลังการผลิตและพนักงานกอสรางเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถรองรับงานไดเองมากขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้
บริษัทจะจัดใหมีวิศวกรของบริษัทเขาดูแลการทํางานของผูรับเหมาชวงตลอดระยะเวลาจางงานและตรวจรับงานกอน
การรับมอบงานทุกครั้งไป
3.3.4

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

บริษัทมีมาตรการในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการทํางานของบริษัท อาทิเชน ฝุน ผง
เสียง การสั่นสะเทือน โดยดําเนินงานตามกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทไดจัดใหมีมาตรการในการปองกันเพื่อลดผลกระทบดังนี้
หลักปฏิบัติทั่วไป
• บริษัทปฏิบัติตามขอกฎหมายและปฏิบัติตามระเบียบทางดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด โดยมีการดูแลและ
ควบคุมงานโดยวิศวกรและผูเชี่ยวชาญ
• บริษัทมุงที่จะปองกันปญหากอนที่จะเกิดและสงผลกระทบตอพนักงาน และชุมชนรอบขาง
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ณ บริเวณเขตกอสราง
• ทีมงานผูรับผิดชอบประจําหนวยงานจะตองสรางความสัมพันธที่ดีกับผูที่อยูอาศัยใกลเคียง เมื่อมีผูซักถามจะ
ตองสามารถอธิบายชี้แจงถึงเวลา ลักษณะ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยรับฟงปญหา คํา
รองเรียนตางๆ และนําไปดําเนินการแกไข
• โครงการที่กอสรางจะตองมีรั้วลอมรอบพื้นที่เพื่อปองกันฝุนและเสียง และเพื่อความปลอดภัย ซึ่งโดยปกติผู
รับเหมาหลักจะเปนผูรับผิดชอบจัดทํา โดยทีมงานจะตองหมั่นสังเกตและชวยดูแลใหรั้วดังกลาวอยูในสภาพ
ที่ดีตลอดเวลา
• จะตองลางลอรถบรรทุกวัสดุอุปกรณใหสะอาดกอนที่จะออกจากหนวยงาน เพื่อปองกันเศษดินและหินปน
เปอนถนน
• การขนสงวัสดุอุปกรณดวยรถ 6 ลอ 10 ลอ และเทรลเลอร จะตองดําเนินการในชวงเวลาที่กฎหมายกําหนด
ณ โรงงานซอมบํารุง
• ทีมงานผูดูแลโรงงานจะตองสรางความสัมพันธที่ดีกับผูที่อยูอาศัยใกลเคียง เมื่อมีผูซักถามจะตองสามารถ
อธิบายชี้แจงถึงเวลา ลักษณะ วิธีการ และลักษณะการปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยรับฟงปญหา และคํารองเรียน
ตางๆ และนําไปดําเนินการแกไข
• ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ทํางานและบริเวณโรงงานทั้งภายในและรอบนอก
• ดูแลเครื่องจักรสม่ําเสมอ คอยตรวจสมรรถภาพสวนตางๆ ของเครื่องยนต และสังเกตการทํางานของเครื่อง
จักรในเรื่องของเสียง
และที่ผานมาบริษัทไมเคยมีกรณีพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับการทําผิดกฎเกณฑหรือกฎระเบียบดังกลาวขางตน
ตลอดจนปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมแตอยางใด

สวนที่ 2 - 26

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

3.3.5

งานที่ยังไมไดสงมอบ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทมีการรับรูรายไดจากงานที่ยังไมไดสงมอบดังนี้

ผูจางงาน/ชื่อโครงการ

ประเภทงาน

บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด
คอนสตรัคชั่น/ Airport Rail Link

รถไฟฟายกระดับ

บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด
คอนสตรัคชั่น/ ศาลปกครอง

อาคารสํานักงาน

บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด
คอนสตรัคชั่น/ อาคารผูโดยสาร
สนามบิน จ.เชียงใหม

อาคารผูโดยสาร

บจ. กําจรกิจกอสราง / มศว.
ประสานมิตร

อาคารเรียน

ลักษณะงาน

เสาเข็มเจาะ
(ใหญ)

เสาเข็มเจาะ
(กลาง/ใหญ)

เสาเข็มเจาะ
(เล็ก/กลาง)

เสาเข็มเจาะ
(ใหญ)

ระยะเวลา

รายไดที่รับรู ณ วันที่
30 กันยายน 2548 มูลคาคงเหลือ
(บาท)
%
มูลคางาน
บาท

4/48-4/49

55,072,407

28 140,897,593

7/48-10/48 28,289,200

97

946,400

8/48-11/48

3,960,000

50

3,993,268

9/48-11/48

599,000

9

5,717,000
151,554,261

รวม

งานที่เซ็นสัญญาหลังวันที่ 30 กันยายน 2548 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2548
ผูจางงาน/ชื่อโครงการ

ประเภทงาน

ลักษณะงาน ระยะเวลาสัญญา มูลคางาน (บาท)

บจ. ซีทีที คอนสตรัคชั่น / ตักสิลานคร มหาสารคาม

อาคารหอพัก

งานกอสราง

บมจ. ไทยโอเลฟนส / TOC Plant 1 จ. ระยอง
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น /
โรงพยาบาลหนองจอก
บจ. เวทโก / งานปรับปรุงคุณภาพดิน จ. ระยอง

โรงงาน
อาคารโรงพยาบาล
โรงงาน

เสาเข็มเจาะ
(กลาง)

เสาเข็มเจาะ
(กลาง)

อัดฉีดซีเมนต

10/48-5/49

163,500,000

10/48-1/49

16,450,000

10/48-11/48

3,050,000

10/48-11/48

2,844,028
185,844,028

รวม
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